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ILISU Barajı ve Hidroelektrik Santrali 

ÖBKD Baraj Kayadolgu Ölçüm Cihazları Tasarım ve Uygulaması 

 

ÖNSÖZ 
 

Hızlı gelişen teknoloji ve artan nüfus nedeni ile gerek global gerekse bölgesel ölçekte enerjiye olan ihtiyaç 

giderek artmaktadır. Artan bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik yapılan çalışmalar ve yatırımlar neticesinde 

ise enerji üretiminde kullanılan metotların çevre üzerindeki etkileri ve sürdürülebilirlikleri daha büyük önem 

kazanmıştır. Bu minvalde hidroelektrik, gerek sürdürülebilirliği gerekse çevresel etkileri göz önüne 

alındığında, her daim önemli bir enerji kaynağı olmuştur. 
 

 
Türkiye için, global gelişmelerle paralel olarak artan enerji ihtiyacını karşılamak noktasında hidroelektrik 

santraller büyük önem arz etmektedir. Enerji üretimimizin % 28’ini hidroelektrik santrallerden karşılıyor 

olmamız bu durumun en önemli göstergesidir. 

 
Artan enerji ihtiyacımızın karşılanması boyutunda Ilısu Barajı ve HES projesinin önemi oldukça büyüktür. 

Tamamlanması ile birlikte Ilısu Barajı, 1 200 MW kurulu güç ile yıllık 4 120 GWh enerji üretebilecektir. 

Fakat projenin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkısı yanı sıra teknik özellikleri de gerek Türkiye için 

gerekse Dünya çapında Ilısu Barajını önemli bir konuma taşımaktadır. Ilısu Barajı Dünyada şu an inşası devam 

eden ÖBKD Barajlar içerisinde 1 775 m kret uzunluğu ile en uzun baraj olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca 

24 milyon m3 gövde hacmi ile de gövde hacmi bakımından Dünyanın en büyük ÖBKD barajıdır. 

 
Projenin boyutları ve kendi alanındaki öncülük eden durumu nedeni ile gerek inşaat sırasında gerekse 

işletme aşamasında baraj performansının dikkatli ve etraflı bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

Ilısu Barajı yine örneğine az rastlanacak ölçüde etraflı bir baraj izleme ve ölçüm sistemi ile donatılmıştır. 

ÖBKD Barajın performansının izlenmesi amacı ile toplam 517 adet olmak üzere 14 farklı baraj ölçüm 

cihazı, baraj kayadolgusu ve önyüzü betonunda kullanılmak için planlanmıştır. 

 
Bu çalışmada, Ilısu Barajı ve HES projesi ÖBKD Baraj kayadolgusu ölçüm tesislerinin tasarımı, montajı 

yapılan cihazların çalışma prensipleri ve montaj prosedürleri ile cihazlardan okuma alınması, okumaların 

kullanılarak gerekli mühendislik birimlerinin hesaplanması için yapılagelen uygulamalar özetlenmiştir. Ayrıca 

bu çalışma hazırlanana kadar erişilen inşaat aşamasında takip edilmiş baraj performansı değerlendirme 

uygulamalarından da örnekler sunulmuştur. Baraj gövdesi inşaat sonrası performans değerlendirmeleri ve 

memba sızdırmazlık elemanları ile ilgili uygulamalar bu çalışma kapsamında yer almamaktadır. 

 
ÖBKD Baraj ölçüm tesislerinin montajı ve takibinde ve de bu çalışmanın hazırlanması sırasında verdikleri 

kıymetli desteklerden dolayı DSİ 16. Bölge Müdürü Sayın Mahmut DÜNDAR’a, DSİ 16. Bölge Müdürlüğü 

Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü ile Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürlüğünde emeği geçen 

arkadaşlarımıza, Ilısu Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Konsorsiyumu (ECS) Şantiye Müdürü Sayın 

Uwe ROSSMEIER’e, Nurol-Cengiz (NC) Kayadolgu ve Jeoteknik Şefi Sayın Sadullah EROL ve özveri 

ile çalışarak cihaz montajlarını gerçekleştiren ekibine teşekkür ederiz. Ayrıca bütün saha uygulamalarında, 

verilerin değerlendirilmesinde ve bu çalışmanın hazırlanmasında sunduğu kıymetli katkılardan dolayı Ilısu 

Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Konsorsiyumu Uzman Baraj Mühendisi Sayın SeeSheng SIM’e 

teşekkürü bir borç biliriz. 
 
 

Ali Hamdi GÖKMENOĞLU 

 
Ilısu Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Konsorsiyumu 

Baraj Gövdesi ve Ölçüm Tesisleri Birimi 

İnşaat Mühendisi 

İnan GÜNDÜZ 

 
DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü  

 Bölge Müdür Yardımcısı 

İnşaat Mühendisi 
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1 PROJE  
 

Ilısu Barajı ve HES projesi Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Dicle Nehri üzerinde, 

yer almaktadır. Proje alanı Mardin merkeze 117 km uzaklıktaki Dargeçit yakınlarında Ilısu Köyü 

sınırları içerisindedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1-1 Ilısu Barajı ve HES Proje Alanı 

 

Ilısu Barajı ve HES, Dicle üzerinde bulunan çok amaçlı projeler zincirinin enerji üretimi 

hususundaki en önemli ayağını oluşturmaktadır.  

 

İdari olarak Devlet Su İşleri 16. Bölge Müdürlüğü (Ilısu Barajı ve HES projesi) tarafından 

yürütülen projede mühendislik ve müşavirlik hizmetleri 2 yabancı ve 2 Türk firmanın 

konsorsiyumundan oluşan (AF Consult ve Imagia yabancı, Rast ve Dolsar yerli ortaklardır) 

Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Konsorsiyumu (ECS) tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Müteahhit konsorsiyumu ise İnşaat İşleri (Nurol İnşaat ve Cengiz İnşaat), Proje İşleri (Stucky ve 

Temelsu) ve Elektromekanik İşler (Andritz) olmak üzere saha faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.    

 

Proje ile ilgili çalışmalar 1950’lerde başlamış, 1982 yılında Kati Projenin ve İhale/Teklif projesinin 

hazırlanması ile devam etmiştir. Kati proje aşamasında 45 milyon m3 dolgu hacmine sahip kil 
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çekirdekli kayadolgu baraj öngörülmüş olmasına karşın, 2007 yılında sözleşmede yapılan 

değişiklik ile baraj tipi Önyüzü Beton Kaplı Kayadolgu baraj olarak değiştirilmiştir. Böylelikle 

baraj gövde hacmi 24 milyon m3’e indirilerek baraj gövdesinin daha ekonomik, inşaat süresi 

açısından daha avantajlı olması sağlanmıştır (Aydoğan, Humbel , & Yavuz, 2013). 

 

Ilısu Köyü yakınlarında inşa edilen baraj gövdesi ile Dicle Nehri sularının 130 metre şişirilerek 

oluşturulan 10 milyar m3 hacimli baraj gölünde regüle edilecek su, 1 200 MW kurulu güç ile yıllık 

4 120 GWh enerji üretilmesini sağlayacaktır.    

  

1.1 Proje Karakteristikleri 
 
Atatürk ve Keban Barajları gibi Güneydoğu Anadolu kalkınma projesinin son aşaması olan Ilısu 

Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi genel görünüşü Şekil 2.2’de verilmiştir. Proje genel 

karakteristikleri şu şekilde özetlenebilir: 

 

Ana Proje Karakteristikleri 

 

Hidroloji  

Yağış Alanı     : 35 509 km2  

Yıllık Ortalama Akım    : 15 500 hm3  

Muhtemel Max. Feyezan Piki   : 20 357 m3/sn  

Derivasyon Feyezan Piki   : 6 914 m3/sn  

Çekilen Su     : 14 179 hm3  

 

Derivasyon Tünelleri ve Ulaşım Galerisi  

Yeri      : Sol Sahil  

Kazı Kesiti Çapı     : ф13,30 m  

Kesit Tipi, Sayısı ve Çapı   : Dairesel, Beton Kaplama, 3 Adet ф12 m  

Toplam Deşarj Kapasitesi   : 10 500 m³/s  

Boyu      : 1063,99 m, 1016,09 m, 915,34 m 
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Memba Batardosu  

Batardo Tipi     : Merkezi kil çekirdekli kaya dolgu  

Kret Kotu     : 436,5  

Kret Uzunluğu     : 700 m  

Kret genişliği     : 8 m  

Temel Kotu     : 397,05  

Dolgu Hacmi     : 1 024 533,7 m3 

 

Baraj Gövdesi  

Gövde Tipi     : Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu  

Gövde Hacmi     : 23 762 850 m3  

Kret Kotu     : 530,00 m  

Kret Uzunluğu     : 1 775 m  

Talveg Kotu     : 400  

Temel Kotu     : 394,95  

Gövde yüksekliği(Talvegden)  : 130,00 m  

Gövde yüksekliği(Temelden)   : 135,00 m  

Kret Genişliği     : 8 m 

 

Beton Baraj ve Geçiş Yapısı 

Tipi     : Beton Ağırlık Baraj 

Beton Hacmi    : 322 750 m3 

Kret Kotu     : 530,00 m 

Kret Uzunluğu    : 555 m  

Kret Genişliği    : 9-10 m 

 

Enerji Su Alma Yapısı  

Giriş Kapakları Tipi    : Sabit Tekerlekli Kapak  

Kapak Sayısı     : 3 Adet  

Kapak Boyu     : 13,25 *6, 77 m 
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Enerji Tünelleri ve Ulaşım Galerisi  

Tünel Sayısı     : 3 Adet  

Tünel Boyu     : PT1:467 m, PT2:478 m, PT3:489 m  

Tünel Çapı (Beton)    : 11 m  

Tünel Çapı (Çelik)    : 9 m 

 

Santral  

Tipi      : Yarı Gömülü  

Santral Binası Boyutu    : 188,00m  

Santral Binası Genişliği    : 47,00m  

Ünite Sayısı     : 6 Adet  

Ünite Debisi     : 198,4 m3/s  

Ünite Kapasitesi     : 200 MW  

Toplam Kurulu Güç    : 1200 MW  

Ort. Yıllık Enerji Üretimi   : 4,120 GWh 

 

Kuyruk Suyu Kanalı   

Uzunluğu      : 1080 m  

Maksimum Genişliği    : 143 m  

Minimum Genişliği    : 90 m  

Maksimum Taşkın Seviyesi   : 422,5 m  

Normal Su Seviyesi    : 405,4 m  

Normal Min. Su Seviyesi   : 402,3 m  

 

Dolusavak  

Yeri      : Sağ sahil, karşıdan alışlı  

Tipi      : Boşaltma kanalı ve sıçratma eşikli  

Kapak Sayısı ve Boyutu    : 6 adet, 16 m x17 m  

Kapak Tipi     : Radyal  

Deşarj Kapasitesi    : 14 799 m³/s 

10



ILISU Barajı ve Hidroelektrik Santrali 
ÖBKD Baraj Kayadolgu Ölçüm Cihazları Tasarım ve Uygulaması 

       
 

 

Şekil 1-2 Genel Vaziyet Planı 
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1.2 Topografik ve Jeolojik Durum 
 

Ilısu Baraj gövde güzergahı boyunca topografik koşullar, Dicle Nehrinin oluşturduğu erozyonun 

etkisiyle oluşmuş olup son bin yıllık süre içerisinde gövde alanının sağ sahilinden sol sahiline doğru 

kayan nehir yatağı, anakayada basamaklı yapılar oluşturmuştur. Bu basamaklı yapılar farklı 

alüvyonlu taraça katmanları ile kaplıdır. Mevcut durumda nehir sol dik yamaç boyunca, gövde 

bölgesinde yaklaşık 90 m genişliğinde uzanmaktadır. 

 

Topografik açıdan bakıldığı zaman baraj aksının yeri için memba ve mansap tarafında daha uygun 

alanlar bulunmaktadır. Fakat ön-fizibilite ve fizibilite çalışmaları sırasında nihai karar verilen baraj 

aks yeri seçilirken belirleyici faktör bölgenin jeolojik yapısı olmuştur. Mevcut baraj aksının gerek 

memba gerekse mansap tarafındaki topografik açıdan uygun aks lokasyonlarında karstik kireçtaşı 

ve cips tabakaları olan temel koşulları olmasına karşın nihai karar verilmiş olan gövde alanı 

anakayası yüzeyden yüzlerce metre derinliğe kadar masif Germav Formasyonu marnlı 

kireçtaşından müteşekkildir (Schewe, 2010).  

 

Proje sahası üst Kretas-Paleosen yaşlı formasyonlarından oluşmaktadır. Germav formasyonu marn 

ve ince kumtaşı ara katmalarına sahip marnlı kireçtaşından oluşur. Sağ yamacın üst kotlarında 

cipsli kil, marn, kum kongloromeraları ve kireçtaşından oluşan Gerçüş formasyonun üstünde 

germav formasyonu bulunmaktadır. Kireçtaşı, marnlı ve kumlu kireçtaşından oluşan Becirman 

formasyonu ve Midyat formasyonu eosen yaşlı tebeşirimsiden marnlıya dönen kireçtaşları vadi 

şevinin en üstünü oluşturmaktadır. Miosen ve paliosen dördüncü zamana ait bazaltlar, sol vadi 

şevinin üst kısmındaki germav formasyonun üzerinde uyumsuz bir şekilde yatmaktadır (Schewe, 

2010). 

 

Germav formasyonun yataya yakın kuzeydoğu yönüne doğru (30-50°/5-7°), dalım açısı 5° ila 10 ° 

olan tabakalar halinde Germav antiklinalinin kuzey kanadında bulunmaktadır. 

 

Anakaya üst zonuna yakın yerlerde eklemler nispeten açık olup derinlik arttıkça eklemler kapalı 

ve su sızdırmaz özellik göstermektedir. 

 

Proje Alanı jeolojik haritası Şekil 1-3 de, inşaat öncesi proje alanın ise Fotoğraf 1-1 de verilmiştir. 
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Şekil 1-3 Sadeleştirilmiş Jeolojik Genel Bakış – Plan  

 

 

Fotoğraf 1-1 Baraj Gövdesi Lokasyonunun İnşaat Öncesi Görünüşü 

13



ILISU Barajı ve Hidroelektrik Santrali 
ÖBKD Baraj Kayadolgu Ölçüm Cihazları Tasarım ve Uygulaması 

       
 

 

ÖBKD Baraj gövdesi sol sahil şevinden bir 
görünüm. Uzun yıllar atmosferik koşullara 
maruz kalmış, proje alanına hakim Germav 
formasyonu marnlı kireçtaşı ana kaya. 
Kayadolgu kotu yükseldikçe şevlerdeki 
ayrışmış kaya yüzeyi sıyırılmış, yıkanmış, 
sağlam kaya yüzeyinin yakalamasının 
ardından dolgular devam etmiştir.  
 
 

 

Marnlı kireçtaşı ana kayada yapılan kazılardan 
bir görünüm. Ön kesme yöntemi ile kazısı 
yapılmış taze marnlı kireçtaşı zemin.  

 
 

ÖBKD Baraj dolguları öncesi kazısı bitirilmiş 
ve temizliği yapılmış ana kaya. İnşaat aşaması 
çerçevesinde sağ sahil Km 1+000 dolayından 
başlanarak kademeli olarak kazısı biten 
bölgede fotoğrafta örneklenen şekilde zemin 
temizlikleri yapılmış ve akabinde kayadolgu 
çalışmalarına başlanmıştır.  

 

12 Mart 2012 tarihinde, sağ sahil üst taraça 
bölgesinde, 3A zonunda kaya dolgu 
çalışmalarına, düzenlenen seremoninin 
ardından başlanmıştır. Takip eden günlerde 
maksimum 290 000 m3/hafta kayadolgu hızı 
yakalanmış, ortalama 140 000 m3/hafta üretim 
hızı ile kayadolgu imalatları tamamlanmıştır. 

 

Fotoğraf 1-2 ÖBKD Baraj Gövdesi Temeli ve Proje Alanı, Hakim Formasyon Marnlı 
Kireçtaşı, Örnek Fotoğraflar 
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1.3 Gövde Dolgu Malzemelerinin Özellikleri 
 

Kati tasarımda 45 milyon m3 gövde hacmine sahip kil çekirdek kayadolgu baraj olan tasarım, 2007 

tarihinde Önyüzü Beton Kaplı Kayadolgu baraj olarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik 

neticesinde gövde hacmi 24 milyon m3’e inmiştir. Bu değişiklik sayesinde diğer birimlerde 

gerçekleştirilen büyük kazılardan çıkan marnlı kireçtaşının gövde inşaatında kullanılması da göz 

önüne alındığında önemli bir ekonomik kazanç sağlanmıştır. 

 

Gövde tipindeki değişikliğe müteakiben etraflı bir çalışma ile potansiyel kayadolgu malzeme 

kaynakları belirlenmiş, birçok jeolojik ve Jeoteknik araştırma ve deneme dolguları 

gerçekleştirilmiş ve nihayetinde gerekli şartları sağlayan malzemeler şu şekilde belirlenmiştir; 

 

Marnlı Kireçtaşı: Diğer birimlerin (derivasyon tünelleri, santral binası, dolusavak, su alma yapısı 

vb.) kazılarından depo sahasına taşınmış olan ve baraj aksına 1 km mesafede belirlenmiş ocak 

alanından temin edilmiştir. Detaylı laboratuvar testleri, kimyasal ve petrografik analizler dahil 

olmak üzere ek detaylı jeolojik analizler neticesinde  %15 dolayında kil muhtevası ve CaCO3, 

Silisyumdan oluşan kaya ile malzeme Marnlı Kireçtaşı olarak sınıflandırılmıştır (temelde kil 

muhteva eden kireçtaşı). Suya dayanıklılık ve LA abrazyon testleri neticesinde gayet iyi sonuçlar 

alınmıştır. Tek olumsuz sonuç Na2SO4 ile donma-çözülme sonuçlarında gözlenmiştir ki bu sonuç 

proje alanının koşulları dikkate alındığında kritik bir durum oluşturmamaktadır. Ana malzeme 

parametreleri şu şekilde saptanmıştır (Tambay & Klemenz, 2013):   

 

 Birim ağırlık:     2.4-2.5 kN/m3  

 Serbest basınç mukavemeti:   75 MPa 

 Sürtünme açısı (tabakalanma düz.):  40° 

 Kohezyon (tabakalanma düz.):  0.5/0.25 MPa  (peak/residual) 

 

Bazalt: Baraj sahasına 4,4 km mesafede ve 350 ile 500 m yüksekte ocaktan sağlanmıştır. Kaya alt 

bazalt tabakalarından mostra vermektedir. Bu malzeme altıgen, soğuma çatlakları olmayan masif 

bir kayadır. Permabilite değeri oldukça yüksek ve kayma stabilitesi açısından güvenli bir 

malzemedir. Fakat masif yapısı nedeni ile uniform gradasyona sahip olan malzeme oturma 

davranışı açısından marnlı kireçtaşı kadar düzenli bir özellik göstermemektedir. Bazalt 
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malzemenin mansap yüzünde, marnlı kireçtaşı malzemeyi korumak amacı ile tesis edildiği göz 

önüne alındığında deformasyon modülü açısından gereksinimlerin nispeten diğer zonlar kadar 

yüksek olmadığı ve kenar kırılmalarına bağlı muhtemel sünmelerin önyüzü döşemesinin 

deformasyonu ve bütünlüğü noktasında menfi etkisinin beklenmediği söylenebilir. Ana malzeme 

parametreleri şu şekilde saptanmıştır (Tambay & Klemenz, 2013):   

 

 Birim ağırlık:     2.86 kN/m3  

 Serbest basınç mukavemeti:   158,2 MPa 

 

Fotoğraf 1-3 3A Zonu (Marnlı Kireçtaşı) Dolgu Çalışmaları 

 

Fotoğraf 1-4 3B Zonu (Bazalt) Dolgu Çalışmaları 
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1.4 ÖBKD Baraj Gövde Tasarımı ve Dolgu Zonları 
 
Ilısu ÖBKD Baraj gövdesi tip kesiti, uluslararası platformda oluşagelmiş tecrübeler çerçevesinde 

şekillenen modern tasarım kriterleri takip edilerek oluşturulmuştur. Baraj gövdesi membadan 

mansaba doğru topuk plağı, önyüzü betonu, bordür betonu, 2A, 2B, 3A-1, 3A-2, 3B ve 3C 

zonlarından oluşmaktadır. Hem memba hem de mansap şevleri 1.4/1 (Y/D) olarak tasarlanmıştır 

ve mansap şevinde 420, 475 ve 505 m kotlarında 5 m genişliğinde, 445 m kotunda ise 2 m 

genişliğinde palyeler tesis edilmiştir. Ayrıca memba yüzünde ve topuk plağı üzerinde 1A ve 1B 

koruyucu zonları bulunmaktadır. 

 

Ilısu Barajı önyüzü betonu kalınlığı hidrostatik yüke bağlı olarak 0.3+0.0025H denklemi ile, 

525.25 m kotunda 0.3 m, en büyük kesitte topuk plağı çevresel derzinde 0.7 m şeklinde 

tasarlanmıştır. Sızdırmazlığı sağlayan önyüzü betonu ile ana kaya arasındaki bağlantıyı sağlayan 

ve enjeksiyon perdesine temel oluşturan topuk plağı kalınlığı da aynı formül çerçevesinde tip 

kesitler oluşturularak tasarlanmıştır.   

 

Birçok modern ÖBKD Barajda olduğu gibi Ilısu Barajı önyüzü betonu ile 2B geçiş zonu arasında 

beton bordür uygulanmıştır. Beton bordürün temel amacı önyüzü betonuna düzgün bir temel 

oluşturmak, 2B zonunun daha verimli sıkıştırılmasını sağlamak ve inşaat sırasında memba yüzünü 

korumaktır. 

 

 

 

Şekil 1-4 Ilısu Barajı ve HES ÖBKD Baraj Gövde Kesiti 
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Şekil 1-5 Ilısu Barajı ve HES ÖBKD Baraj Gövde Boy Kesiti 
 

 

Şekil 1-6 Ilısu Barajı ve HES ÖBKD Baraj Gövde Planı 
 

No Zone Hacim (m3) Malzeme Serme Sıkıştırma 
1 1A  96 076 Silt - - 
2 1B 243 067 Rastgele Dolgu - Kamyon yükü ile 

3 2A 4 427 
İnce Kırma Taş 

Bazalt 
40 cm tabaka 

16 ton silindir ile 6 pas, % 
10 su 

4 2B 501 450 Kırma Taş Bazalt 40 cm tabaka 
16 ton silindir ile 6 pas, % 

10 su 

5 3A 18 500 000 Marnlı Kireçtaşı 60 cm tabaka 
16 ton silindir ile aksın 

mansabı 6 pas, membaı 8 
pas, % 30 su 

6 3B 4 060 000 Bazalt 90 cm tabaka 
24 ton silindir ile 6 pas, % 

30 su 

7 3C  163 458 Bazalt 
maksimum 1 m 

çapında malzeme 
Ekskavatör kovası ile 

Tablo 1-1 Ilısu Barajı ve HES Kayadolgu Zonları Genel Özellikleri 

 

Ilısu Barajı kayadolgu gövdesi 3A zonu, proje alanı içerisinde hakim olan Germav formasyonu 

marnlı kireçtaşından, mansap kabuk dolgusunu oluşturan 3B zonu malzemesi ise bazalttan 
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oluşmaktadır. Ayrıca önyüzü betonu altındaki 2B filtre zonu da yine bazalt ocağından temin edilen 

masif kolonsu bazalttan, kırma eleme tesisinde işlenerek üretilmiştir.   

 

Dolusavak, santral binası ve derivasyon tünelleri kazıları sırasında depo sahalarına taşınmış kazı 

malzemesi, gövde dolgusu sırasında devam eden dolusavak deşarj kanalı ve su alma yapısı kazısı 

malzemesi ile proje alanında belirlenen marnlı kireçtaşı ocağından temin edilen malzemeler 

kullanılarak inşa edilen 3A zonu iki alt zona ayrılmaktadır. Barajın memba tarafındaki 3A-1 zonu 

ocaktan ve gövde dolgusu sırasında devam eden kazılardan temin edilen manlı kireçtaşından, 3A-

2 zonu ise gövde dolgusu başlamadan önce gerçekleştirilmiş kazılardan çıkan ve depolara taşınmış 

olan marnlı kireçtaşından oluşmaktadır. 3A-1 ve 3A-2 zonları çok yakın karakteristik değerlere 

(yoğunluk, gradasyon, permabilite, deformasyon modülü) sahiptir.   

 

Ayrıca normal işletme sırasında santral kuyruk suyu nedeni ile 406.00 m kotu altı sürekli su altında 

kalacağı düşünülerek baraj temelinden bu kota kadar olan 6 metre yüksekliğindeki bant da nispeten 

taze olan 3A-1 zonundan teşkil edilmiştir. 

 

Yukarıda bahsedildiği üzere 3A-1 ve 3A-2 zonu malzemelerinin karakteristik özellikleri 

birbirlerine çok yakın değerler vermektedir. Dolayısı ile ilgili bu iki zon arasındaki demarkasyon 

çizgisi depo sahalarında bulunan ve gövde dolgusu için uygun şartları sağlayacağı düşünülen 12 

000 0000 m3 marnlı kireçtaşı hacmi dikkate alınarak 3/4 (Y/D) şeklinde tayin edilmiştir.   

 

ÖBKD baraj gövdesinin mansap kabuğunu oluşturan 3B zonu ile 3A-2 zonu arasındaki 

demarkasyon çizgisi ise gövde stabilitesi çerçevesinde yapılan optimizasyon çalışmaları 

neticesinde 1/1 (Y/D) şeklinde tasarlanmıştır. 

 

Ilısu barajı mansap şevi 3C zonu, 3B zonu bazalt dolgusu için gövdeye getirilen malzeme 

içerisindeki maksimum boyutu 1 m olan iri blokların mansaba itilmesi ve mansap şevinde bu 

malzemenin düzenlenerek şevin kesilmesi ile oluşturulmuştur. 
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1.5 İnşaat Aşamaları 

 

Ilısu Barajı ÖBKD Baraj gövdesi kazı çalışmalarına 2011 yılı Mayıs ayının ikinci yarısında, üst 

taraça bölümünde km 1+100 ile 1+450 arasında başlanmıştır. Baraj gövdesi bütünü ile ana kaya 

üzerine oturmaktadır. Dolayısı ile gövde bölgesinde 7 500 000 m3 taraça kazısı yapılarak temelde 

ana kaya olan marnlı kireçtaşına ulaşılmıştır. 

  

Üst taraça bölümü (Dicle Nehri kotu üstü) gövde 

kazıları,  Ocak 2012 

Derivasyon tünelleri işletilmeye açılmadan önce, üst 

taraça kayadolgu ve temel temizlik çalışmaları  

 

Fotoğraf 1-5 ÖBKD Baraj Gövde Kayadolgu Çalışmaları 

 

Kret uzunluğunun 1 700 m’den fazla olması (sadece ÖBKD Baraj için), baraj gövdesinin oturduğu 

geniş vadide kazı ve temel temizliği bitirilen bölgelerde dolgu çalışmalarının kademeli olarak 

başlatılmasına imkan vermiştir. Baraj gövdesinin sağ sahilini teşkil eden üst taraça kısmının temel 

kotu nehir yatağının üzerinde olduğu için derivasyon aşaması başlamadan önce kayadolgu 

çalışmalarına başlanabilmiştir. Bu çerçevede gövde kayadolgu çalışmalarına 2012 yılı Mart ayının 

ilk yarısında üst taraça bölgesinde, topuk plağı çizgisine 60 m ofset mesafe sınır teşkil edecek 

şekilde başlanmıştır. Derivasyon tünellerinin tamamlanıp Dicle nehri sularının çevrilmesi işlemine 

başlanılana kadarki sürede sağ sahil km 1+000 den sol sahile doğru km 1+750 ye kadar olan 

bölgede dolgu çalışmaları 3A ve 3B zonlarında devam etmiştir. 29 Ağustos 2013 tarihinde 

derivasyon tünellerinin işletilmeye başlaması ile Dicle Nehri suları çevrilmiş, akabinde nehir 

yatağında kalan kazılar tamamlanarak nehir yatağı bölgesi kayadolgu çalışmalarına başlanmıştır.  
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Derivasyon aşamasının başlaması ile kayadolgu çalışmaları nehir yatağı bölgesinde yoğunlaşmış 

ve takip eden aylar içerisinde sağ sahilde önde olan kayadolgu kotları yakalanarak baraj ekseni 

boyunca sol sahilden sağ sahile doğru, memba kısmında topuk plağından 60 m ofset bölüm 

bekletilmek üzere tek parça bir kayadolgu çalışması devam etmiştir.  

Kayadolgu çalışmaları, Ocak 2013 Kayadolgu çalışmaları, Aralık 2013 

Fotoğraf 1-6 ÖBKD Baraj Gövde Kayadolgu Çalışmaları 

Ekim 2013 içerisinde topuk plağı imalatlarının nehir yatağı bölgesinde tamamlanması ve bordür 

betonu imalatlarına başlanacak safhaya erişilmesine müteakiben en düşük kot olan Km 2+000 ile 

1+450 arasında olmak üzere bordür imalatları başlamış, bordür betonu imalatlarına paralel olarak 

memba bölgesinde boş bırakılan 60 m bölümün kayadolgu çalışmalarına başlanmıştır. Bu aşamada 

kayadolgu işleri memba bölgesinde yoğunlaşmış ve 2014 yılı başlarından itibaren memba kısmı 

yükseltilerek hali hazırda bitirilmiş olan kayadolgu ile aynı kota erişilmiştir. Akabinde kalan 

kayadolgu çalışmaları tamamlanarak gövde kayadolgu imalatları sonlandırılmıştır.   

 

Fotoğraf 1-7 ÖBKD Baraj Kayadolgu Çalışmaları, Nisan 2014 
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Şekil 1-7 Ilısu ÖBKD Kayadolgu İnşaat Aşamaları Boy Kesiti 
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Şekil 1-8 Ilısu ÖBKD Kayadolgu İnşaat Aşamaları Nehir Yatağı Tip Kesiti 
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Şekil 1-9 Ilısu ÖBKD Kayadolgu İnşaat Aşamaları Üst Taraça Tip Kesiti 
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1.6 Kayadolgu Kalite Kontrol Verileri 
 
Kayadolgu çalışmaları sırasında imalatın kalite kontrol takibi amacı ile Sözleşme ve ÖBKD Baraj 

Özel Teknik Şartnamesi ile ekleri TS, ASTM, DIN veya BS uyarınca uygun yöntemlere göre rutin 

kalite kontrol testleri yapılmaktadır. Testlerin sıklığı test sonuçlarına ve yerleştirilen dolguların 

gözlemlerine dayanarak İdarenin talimatı ile değişebilmekle beraber minimum test uygulaması 

hususundaki şartname gereksinimleri şu şekildedir; 

 

Malzeme Test Türü Test Sıklığı 

  Sıkıştırma öncesi ve sonrasında partikül büyüklüğü dağılımı 100,000 m³ başına 

  Sıkıştırılmış dolgunun yerinde yoğunluğu 
200,000 m³ başına veya 
DSİ’nin talebi üzerine 

Bölge 3A ve 
Bölge 

3B’deki 
Kaya Dolgu 

Sıkıştırılmış dolgunun deformasyon modülü 200,000 m³ başına 

Yerinde geçirgenlik testleri 
200’000 m³ başına veya 
DSİ’nin talebi üzerine 

  Kaya partikülleri, UCS, aşınma direncinin özgül yoğunluğu DSİ’nin talebi üzerine 
Bölge 1B, 

Bölge 2A ve 
Bölge 

2B’deki İnce 
Parçacıklı 

Dolgu 

Sıkıştırma öncesi ve sonrasında partikül büyüklüğü dağılımı 5,000 m³ başına 

Sıkıştırılmış dolgunun yerinde yoğunluğu 
10,000 m³ başına veya 
DSİ’nin talebi üzerine Yerinde geçirgenlik testleri 

 
Tablo 1-2 Rutin Malzeme Kalite Kontrol Test Sıklıkları 

 

Saha imalatları sırasında yapılan rutin kalite kontrol testlerinde elde edilen malzeme 

parametrelerinin özeti ve gradasyon eğrileri aşağıda verilmiştir. 

 

 

In situ Density g/ 
cm3 

Porosity  % Permeability  m/s 

3A Zonu  2,24 17,65 2,09x10-3  

3B Zonu 2,37 20,03 2,65x10-3 

2B Zonu 2,42 0,16 4,85x10-5 
 

Tablo 1-3 Rutin Malzeme Kalite Kontrol Testlerinin Ortalama Değerleri 
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Şekil 1-10 3A ve 3B Zonu Malzemeleri Tane Çapı Dağılım Eğrileri 

 

 

Şekil 1-11 2B Zonu Malzemesi Tane Çapı Dağılım Eğrileri 
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Tane Çapı  
  Limitler 
 Maksimum Minimum

mm   % % 
600   100 100 
500  100 95 
200  100 80 
100  92 67 
50  75 45 
19  50 26 
5  25 5 
1  10 0 
0  5 0 

        

Tablo 1-4 3A Zonu (Marnlı Kireçtaşı) Tane Çapı Dağılımı ve Limitleri 

Tane Çapı  
  Limitler 
 Maksimum Minimum

mm   % % 

800   100 100 
500  100 85 
200  90 57 
100  65 38 
50  47 24 
19  30 10 
5  15 0 
1  5 0 
0  1 0 

        

Tablo 1-5 3B Zonu (Bazalt) Tane Çapı Dağılımı ve Limitleri 

Tane 
Çapı  

  Limitler 
 Maksimum Minimum

mm   % % 

76.20   100 100 
50.80 100 100 
38.10 100 70 
19.10 80 55 
4.76 60 35 
1.19 40 18 
0.30 18 6 
0.08 7 0 

        

Tablo 1-6 2B Zonu (Kırma taş Bazalt) Tane Çapı Dağılımı ve Limitleri 
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Baraj gövdesinin mansap kabuğunu oluşturan 3B zonu bazalt kayadolgu malzemesinin inşaat 

sırasında yapılan saha yoğunluk ve permabilite değerlerinin baraj ekseni boyunca farklı kilometre 

ve kot aralıklarındaki ortalamaları aşağıda Şekil 1-12 de gösterilmektedir. Ayrıca tane çapı dağılım 

zarfı ve testlerin ortalama değeri Şekil 1-10 da verilmiştir. Bazaltın malzeme karakterinden 

kaynaklı malzeme temini, serimi ve sıkıştırılması noktasında zorluklar, sergi parametrelerinin 

düzensiz bir şekilde değişiklik göstermesine neden olmuştur. Fakat proje boyunca alınan testler 

göstermektedir ki dolguda kullanılan malzeme, gradasyon için belirlenen aralıklar içerisinde 

kalmıştır ve permabilite, yoğunluk değerleri uygun seviyelerdedir (Frei, REPORT ON MISSION 

03 – 14 MARCH 2014, 2014). 

Şekil 1-12 3B Zonu Bazalt Malzemesi Permabilite ve Yoğunluk Değerlerinin Eksen Boyunca 
Dağılımı 

 

Şekil 1-13 3A Zonu Marnlı Kireçtaşı Malzemesi Permabilite ve Yoğunluk Değerlerinin Eksen 
Boyunca Dağılımı 
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Baraj gövdesinin ana kayadolgu malzemesini teşkil eden marnlı kireçtaşı malzemesinin inşaat 

sırasında yapılan saha yoğunluk ve permabilite değerlerinin baraj ekseni boyunca farklı kilometre 

ve kot aralıklarındaki ortalamaları Şekil 1-13 de gösterilmektedir. Ayrıca tane çapı dağılım zarfı 

ve testlerin ortalama değeri Şekil 1-10 da verilmiştir. İlgili şekillerden de gözlenebileceği üzere 

marnlı kireçtaşı gradasyon kontrolü açısından oldukça elverişli bir malzemedir. Saha testleri ayrıca 

göstermektedir ki malzeme permabilite ve yoğunluk açısından gerekli kriterleri sağlamaktadır 

(Frei, REPORT ON MISSION 03 – 14 MARCH 2014, 2014).  

  

Memba geçiş ve filtre tabakasını oluşturan 2B zonu konkasörde hazırlanmış kırma bazalt 

malzemedir. 2B zonu saha gradasyon testleri sonuçları ve garadasyon zarfı Şekil 1-11 de 

gösterilmektedir. 2B zonu gradasyon zarfı ICOLD 141 numaralı bültende önerilen aralıklarda 

seçilmiş olup (bkz. Tablo 1-6) gerek konkasörde malzeme hazırlanması sırasında gerekse sahada 

imalat sırasında düzenli testlerle parametrelerin takibi gerçekleştirilmiştir.     
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2 BARAJ ÖLÇÜM CİHAZLARI KONSEPTİ 
 

Kayadolgu barajların ön incelemeden işletmeye uzanan süreçte şekillenmeleri esnasında birçok 

araştırmalar, incelemeler ve testlerden oluşan etraflı bir mühendislik çalışması yapılmaktadır. Bu 

çalışmalar içerisinde en önemli yeri ise zemin ve gövde malzemelerinin gerekli parametrelerinin 

tespiti ve proje içerisinde kullanılması planlanan birime uygunluğunun değerlendirmesi 

tutmaktadır. Kayadolgu baraj gövde malzemeleri doğal proseste oluşmasından ötürü çelik vb. diğer 

mühendislik malzemelerinde olduğu gibi uniform özellikler göstermemektedir ki bu doğası gereği 

karşılaşılabilecek beklenmedik durumlara bağlı her projede bazı riskler bulunmaktadır (Mauriya, 

2010). Bunun yanı sıra her türlü saha koşulunun ve malzeme parametresinin tasarım öncesinde 

kesin olarak belirlenmesi mümkün olamamakta; dolayısı ile tasarım aşamasında, eldeki verilere ve 

mühendislik teamüllerine dayanılarak birtakım varsayımlar yapıla gelmektedir. Bu noktada, 

projenin her aşamasında yapılan malzeme çalışmalarının hassasiyeti, yapılacak varsayımların 

gerçek saha koşullarına uygunluğu açısından önem arz etmektedir. Bu minvalde varsayımların, 

araştırma çalışmalarının ve saha imalatları sırasında ölçülen değerlerin sağlıklı değerlendirilmesi 

açısından baraj ölçüm sistemlerinin önemi büyüktür. 

 

Baraj ölçüm cihazlarının temel amacı; barajın farklı safhalarda (inşaat, işletme vb.) performansının 

takibi ve güvenliği tehlikeye atacak olası sorunların önceden tespitidir. Baraj inşaatları 

tecrübesinde yaşanmış olan dolgu baraj yıkılmalarının ana nedenleri şu şekilde sıralanabilir 

(Mauriya, 2010); 

 

 Dolusavak kapasitesinin yetersizliği, tıkanması yada dolguda fazlaca erozyonuna bağlı 

gövdeden su aşması 

 Dolusavağın yıkılması, kondüvi çıkışının bozulması yada yıkılması neticesinde sızmalar, 

borulanma olması ve gövde erozyonu, riprapın yıkılması 

 Dolgu ile kondüvi boyunca, şev yüzeylerinde, beton yapılarla temastaki yüzeylerde sızma 

ve borulanma yada dolgunun kendisinde yoğunlaşan borulanma 

 Temelde; geçirgen tabakalar, çözünebilir lensler ve kaya süreksizliklerinden sızma ve 

borulanmalar 
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 Dolgu şevleri gereğinden dik olduğu için, sızma kuvveti etkisi ile, ani su seviyesi düşüşleri 

ile yada yağmur nedeni ile şev akmaları 

 Temeldeki kil damarları boyunca kayma 

 Göreceli oturmalar nedeni ile oluşan çatlaklar 

 Sıvılaşma 

 

Yukarıda belirtilen hususların etkisi ile baraj güvenliğinin ve performansının gerek inşaat gerekse 

işletme olmak üzere farklı safhalarda takibi açısından önem arz eden ölçüm cihazları şu hususların 

izlenmesinde fayda sağlamaktadır; 

 

 İnşaat öncesi saha koşullarının tanımlanması 

 Sorunlu bölümlerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması 

 Tasarımda kullanılan teorilerin kontrolü ve doğrulanması 

 Gerek inşaat gerek işletme sırasında baraj performansının takibi ve değerlendirilmesi 

açısından önem arz eden dataların toplanması 

 Tahmin edilen tasarım davranışlarının saha koşullarında doğrulanması 

 Tasarımın optimizasyonu ve daha sonra yapılacak tasarımlara veri temin edilmesi.  

2.1 Baraj Projelerinin Safhaları  
 

Bir baraj projesi, gündeme geldiği ilk günden işletme ömrü sonuna kadar farklı safhalardan 

geçmektedir. Bu safhaların özelliklerinin bilinmesi, baraj izleme sistemlerinin tesisinde önem arz 

etmektedir zira her safhanın kendisine has gereklilikleri mevcuttur.  

 

Tasarım Safhası  

Tasarım safhasında öncelikli çalışma baraj sahası ve etrafında saha incelemeleri yapılarak zemin 

ve malzeme parametrelerinin ve saha jeolojisinin belirlenmesidir. Bir sefere mahsus yapılması 

gerekli olan bu çalışmalarda ölçüm tesisleri kullanılarak gerek inşaat işleri öncesi gerekse yasal 

çalışmalar için yeraltı su seviyesi, mansap kaynak debileri vb. temel koşullara ait datalar toplanır. 

Tasarım aşamasında kullanılacak bazı ölçüm tesisleri, inşaat sırasında ve su tutma esnasında temel 

koşullardaki değişmelerin gözlenmesi ve değerlendirilmesi için de kullanılabilir. Anahtar 
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performans parametreleri açısından faydalı data sağlayan cihazların ise barajın uzun dönem ölçüm 

ve değerlendirme programına dahil edilmesi mümkün olacaktır.      

 

İnşaat Safhası 

Yeni bir baraj inşasında yada mevcut bir projenin tadilat/iyileştirmesinde ölçüm cihazları tasarım 

varsayımlarının doğrulanması, şantiye alanı ve etrafında yeraltı suyu seviyesi ve stabilite 

koşullarının değişikliği, iş güvenliği ve inşaat kalitesinin takibi konularında fayda sağlamaktadır. 

Bütün bu koşulların ölçüm cihazları ile düzenli takibi ve değerlendirilmesi, inşaat esnasında 

oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve problemlerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması 

açısından önemlidir. Özellikle baraj performansının beklenmedik seyri, tasarım parametrelerinde 

değişiklikler yapılması gerekliliğini doğurabilir.  

 

Su Tutma Safhası 

Bu safha baraj performans takibinin (görsel ve ölçüm tesisleri ile) en büyük önem arz ettiği ve en 

kritik olduğu safhadır. Baraj su tutarken gövdenin sızma dayanımı, temeli, şevleri ve rezervuar 

çerçevesi ilk kez test edilmektedir. Ayrıca su yükü ile gövdenin yapısal uygunluğu da ilk kez test 

edilmiş olmaktadır. Barajın ilk testi aşamasında ölçüm tesisleri ile; olağan dışı yada beklenmedik 

performansının önceden tespiti yada performansın yeterli olduğunun doğrulanması ve su yükü 

altında rezervuarın göstereceği gerçek performansın daha iyi anlaşılmasına yönelik verilerin 

toplanması sağlanmaktadır. 

 

Uzun Dönem/Normal İşletme Safhası 

Bu safhadaki ölçüm tesisleri çalışmaları, ilk su tutma aşamasına benzer bir rol üstlenmektedir. Bu 

aşamada baraj ömrü boyunca, baraj ve baraj sahası ile ilgili ciddi miktarda sahih veri elde 

bulunmaktadır. Mevcut koşullarda baraj güvenliği değerlendirmelerinde daha önceki safhalarda 

elde edilen veriler de kullanılmaktadır. Fakat üzerinde durulması gereken konular daha önceki 

safhalardakilerden oldukça farklı olabilir. Dolayısı ile dikkat edilmesi gereken hususlar ve alanların 

tekrar tespiti ve toplanmış verilerin tekrar değerlendirilmesi bu safhada gerek duyulabilecek bir 

çalışmadır.  
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Beklenmedik Performans Durumu 

Beklenmedik durumlarla karşılaşılması kaçınılan ve her ne kadar istenmeyen bir gelişme olsa da 

bazı projelerde böyle durumlarla karşılaşılması muhtemeldir. Beklenmedik performans gelişimi 

durumunda ölçüm cihazları vasıtası ile; problemin tespiti noktasında katkı sağlanır ve problemin 

çözümüne yönelik yapılan çalışmaların gerekli iyileştirmeyi sağladığının teyidi yapılır.         

2.2 Ölçüm Cihazlarının İle İzlenen Parametreler 
 

Ölçüm tesisleri ile takip edilen tipik parametreler şu şekilde özetlenebilir; 

(i) Temel ve gövdeden oluşabilecek sızıntıların miktarı ve özellikleri 

(ii) Baraj gövdesi, temel ve şevlerdeki boşluk suyu basıncı  

(iii) Gövde ve temelin içsel ve yüzeysel deformasyonları  

(iv) Gövde içerisinde ve palyeler boyunca oturmalar  

(v) Rezervuar ve kuyruk suyu kotları  

 

Bu parametrelerin takibi için Ilısu Barajı ve HES projesi için öngörülen cihazlar ve takip edilen 

parametreler ile cihaz lokasyonları aşağıdaki Tablo 3-1 de özetlenmiştir.  

2.3 Ölçüm Cihazlarının Sayısı ve Lokasyonları 
 

Baraj ölçüm cihazlarının lokasyonları inşaat sahası ve buna bağlı gövde davranışları varsayımlarına 

göre belirlenmektedir. Lokasyonlar Jeoteknik endişeler ve elde edilen datalarla izlenecek 

değerlendirme ve analiz metotlarına uygun olmalıdır. Ölçüm cihazları lokasyon seçiminde takip 

edile bilinecek pratik bir yaklaşım şu şekilde özetlenebilir ( Myers & Stateler, 2008); 

 

(i) Yapısal olarak nispeten daha zayıf, daha fazla yük altında kalacak bölgeler tespit edilir ve uygun 

cihazlar bu bölgelere yerleştirilir.  

(ii) Tip kesit içerisinde beklenen baraj davranışlarının, bütün kesiti temsil noktasında en uygun 

olduğu zonlar seçilir. 

(iii) Temel yada sahillerde sürekliliğin bozulduğu yada değiştiği zonlar tespit edilir.  

(iv) Baraj davranışlarının takibinde kıyaslama amaçlı veri sağlayabilecek, ikinci derecede kritik 

alanlar tespit edilir ve buralara ek cihazlar yerleştirilir.  
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(v) Kret boyunca ve tip kesit yüksekliği boyunca temsili veri toplanması için yeterli mesafeler 

belirlenerek ofset ve kot olarak sürekliliğin sağlanması da göz önüne alınmak sureti ile ölçüm 

cihazları kesitleri belirlenir. 

 

Ölçüm cihazlarının lokasyonları ve sayılarının tayininde kaçınılması gereken önemli bir husus 

gereğinden fazla cihaz kullanılmasıdır. Baraj performansının etkili takibi ve kritik bölgelerin 

sürekli izlenmesi için gerekli minimum cihazın kullanılması gerek inşaat sırasında, gerekse 

verilerin değerlendirilmesi sırasında en optimum uygulama olacaktır.  

ÖLÇÜLEN ÖZELLİK YER CİHAZ TİPİ 

Yüzey deplasmanları / Gövde 
Oturmaları 

Baraj kreti ve şevleri Ölçüm röperleri, Harita ekipmanı 

Baraj gövdesi ve temelinin 
oturmaları 

Baraj gövdesi ve temel yüzeyi Hidrolik oturma ölçer, Düşey Manyetik 
Ekstensometre 

Baraj gövdesi yanal deplasmanları Baraj gövdesi Dolgu tipi yatay ekstensometre 

Gövde içi gerilmeler Baraj gövdesi Basınç hücresi 

Önyüzü betonundaki 
deformasyonlar 

Önyüzü betonu panelleri içi & düşey 
derzler  

Gerilme ölçer 

Önyüzü betonundaki 
deformasyonlar 

Önyüzü betonu döşemeleri İnklinometre 

Derzlerdeki açılmalar İnşaat derzlerini kesecek şekilde İki boyutlu derz metre 

Çevresel derz açılmaları  Çevresel derzi kesecek, paralel ve dik 
şekilde 

Üç boyutlu derz metre 

Sızma suyu ölçümü Baraj temeli ve perde enjeksiyonunu iki 
tarafına 

Temel tipi piezometre 

Çevresel derzden sızan suyun 
ölçümü 

Çevresel derz ve dik sol sahildeki 
derzlere  

Fiberoptik sızıntı takip sistemi  

Yeraltı su seviyesi Baraj mansap topuğuna Piezometre rasat borusu 

Baraj gövdesinden sızan suyun 
takibi 

Baraj mansap topuğundaki drenaj 
hendeğine 

V savak 

Sismik aktiviteler ve barajın tepkisi Baraj mansabındaki kaya üzerine ve 
krete  

Sismograf ve ivme ölçer 

 

Tablo 2-1 Baraj Ölçüm Cihazları, Montaj Lokasyonları ve Cihaz Tipleri 
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3 ILISU BARAJI VE HES ÖBKD BARAJ GÖVDESİ ÖLÇÜM 
CİHAZLARI 
 

Ilısu Barajı ve HES ÖBKD Baraj Ölçüm sistemlerinde kullanılan ölçüm cihazları kayadolgu ölçüm 

cihazları ve memba sızdırmazlık elemanları ölçüm cihazları olarak iki temel gruba ayrılabilir. 

Ayrıca mansap sızıntıları için sızıntı savağı, topografik ölçüm röperleri ve sismograflar da ölçüm 

sisteminin diğer elemanlarıdır. Cihaz sayıları aşağıda Tablo 3-1 de özetlenmiştir.   

 

 Cihaz Adı Kısaltma Proje Sayısı 

D
ol

gu
 C

ih
az

la
rı

 

Basınç Ölçer Borusu PS 9 
Temel Tipi Piezometre TP 72 
Dolgu Tipi Yatay Ekstensometre EX 42 
Toplam Basınç Ölçer TPC 93 
Hidrolik Oturma Ölçer SC 93 
Manyetik Ekstensometre MEX 4 

Ö
n

yü
zü

 C
ih

az
la

rı
 

İnklinometre IN 8 
2 Yönlü Derz Ölçer HJM 49 
3 Yönlü Derz Ölçer PJM 60 
Elektronik Su Kotu Ölçer ECL 1 
Birim Deformasyon Ölçer STM 13 
Fiber Optik Sızıntı Ölçüm Sistemi FOB 1 

  Ölçüm Evi GS 3 

 Hidrolik Oturma Ölçer Rezervuarı WLR 7 

 Harici Çökme Röperi SM 57 
  İvme Ölçer ACM 5 

 

Tablo 3-1 Ilısu ÖBKD Baraj Ölçüm Cihazlarının Sayısı 

3.1 Kayadolgu Cihazları 
 
Ilısu ÖBKD Baraj kayadolgusu kret uzunluğu ve gövde hacmi itibarı ile önyüzü beton kaplı 

kayadolgu barajlar içerisindeki en büyük projelerden birisidir. 1 775 m kret uzunluğuna sahip olan 

baraj gövdesi, boyutları ile doğru orantılı olarak detaylı bir şekilde ölçüm tesisleri ile donatılmıştır. 

Kayadolgu izlemesinde kullanılan çok sayıda cihaz ise merkezi sistemde ve tam zamanlı olarak 

takip edilebilmesi amacı ile ağırlıklı olarak “Titreyen telli” cihazlardan oluşmaktadır. Bu şekilde 

hem baraj ölçüm ve izleme tesislerinin neredeyse tamamı otomatik veri toplama sistemine entegre 

olması sağlanmış, hem de toplanan verilerin uzun ömürlü ve güvenilir olması sağlanmıştır. Bu 
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çalışma kapsamında kayadolgu ölçüm cihazlarının temel özellikleri, çalışma prensibi, montajı, 

okuma alınması ve okumaların değerlendirilmesi konularında proje tecrübeleri derlenmiştir. 

3.1.1 Temel Tipi Piezometre  
 
Ilısu Barajı ve HES projesi kapsamında kullanılan temel tipi piezometreler kayadolgu içerisindeki 

statik su yükünün yerçekimine karşın yükselen su kolonu yüksekliğini ölçerek takibi için 

kullanılmaktadır. İlgili ölçüm cihazı kesitlerinde toplam 72 adet 0-1500 kpa ve 0-2000 kpa 

aralığında temel tipi piezometre yerleştirilmiştir.  

 

Her ölçüm cihazı kesitinde enjeksiyon perdesinin membaında 2, mansabında 3 tane olmak üzere 

toplam 5’er cihaz enjeksiyon 

perdesi performansının takibi 

amacı ile yerleştirilmiştir. Ayrıca 

her kesitte belirli offsetlerde 

temel boyunca 5 cihaz 

yerleştirilerek (bkz. Bölüm 5.2 

Ölçüm Cihazları Kesitleri) temel 

boyunca su basıncındaki 

değişmelerin takibi 

amaçlanmıştır.  

 

 

Çalışma Prensibi  

 
Su basıncındaki değişmeler; diyafram, titreyen tel ve elektrik bobininden oluşan alıcı vasıtası ile 

frekans değerlerine dönüştürülür. Basınçtaki ufak değişmeler cihaz içerisindeki diyafram ve ona 

bağlı titreyen telin gerginliğinde değişmelere neden olur. Normal şartlarda bobin ile etkileşime 

giren tel doğal frekansında titremektedir. Bu titreşimler frekans değerleri olarak okuma ünitesinde 

tespit edilir. Okuma ünitesi bu frekans değerini kalibrasyon faktörlerini uygulayarak cihaz okuması 

olarak ekranda gösterir. Gerekli matematiksel formüller kullanılarak (bkz. 6.2.2 Mühendislik 

Biriminin Hesaplanması) okuma değeri ihtiyaç duyulan mühendislik birimine çevrilir. 

Şekil 3-1 Titreyen Telli Piezometre 
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Şekil 3-2 Titreyen Telli Piezometre Kesit Görünümü 

 

 

Özellikleri 

 
Ölçüm Aralıkları………………..….1500 kPa, 2000 kPa 

Hassasiyet………………………..…% ± 0.1 tam aralık 

Çözünürlük……………………..…..% ± 0.025 tam aralık 

Linearite……………………….…...% ± 0.5 tam aralık 

Limit Aşımı………………………...% 200 

Sıcaklık Ölçüm Aralığı………….…-20 ile +80 ˚C arası   

Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti………..0.5 ˚C 

Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü………0.1 ˚C 

 

 

Montajı 

 
Her cihazın montajından önce kalibrasyon testi yapılarak uygunluğu onaylanmaktadır. Temel tipi 

piezometreler, tasarım koordinatlarında temelde yapılan delgilere indirilmektedir. Temele 

yerleştirilen tekli piezometreler için kuyunun iç çapı Ø 90mm, enjeksiyon perdesi takibi amacı ile 

yerleştirilen iki veya üçlü piyezometre setleri için ise, kuyunun çapı Ø114mm’dir.  
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Yerine konmadan önce piyezometrelerin seramik filtre kısmı sökülüp kaynar suda bekletilerek 

hava kabarcıklarından arındırılmaktadır. Montaj sırasında yine su içerisinde filtreler takılarak cihaz 

jeotekstil kılıfla sarılıp kuyuya indirilir. 

 
Delgi yapıldıktan sonra tabana kuyunun hacmine göre 50 cm yüksekliğinde elenmiş kum dökülür. 

Kumun oturması beklendikten sonra piezometre ilk okuması alınarak bu seviyeye kadar indirilir. 

Daha sonra cihazın 50 cm üstüne gelecek kadar kuyunun hacmine göre elenmiş kum dökülür, 

üzerine palet bentonit konup kuyunun hacmine göre (kuyu boyunca yaklaşık 100 cm.)  kuyunun 

kalan bölümü çimento su karışımı şerbetle (1/1 oranlı enjeksiyon ile)doldurulur.  Kuyu ağzına 

çıkan kablo, üzerine dolgu yükü geldiğinde zarar görmeyeceği şekilde önlem alınarak kapatılır. 

Enjeksiyon perdesi takibi için birden fazla piezometre seti yerleştirilen delgilerde her piyezometre 

için kum, palet bentonit ve enjeksiyon şerbet uygulaması ayrı ayrı yapılır. Kuyu ağzındaki setin 

kabloları muhafaza altına alındıktan sonra kuyu ağzı mortar beton malzeme ile doldurularak 

sıvanır. Temel tipi Piezometrelerin kabloları aynı kesit üzerinde, kanal içerisinde olacak şekilde 

yerleştirilir. Kablolar barajın mansap kısmında emniyetli bir alana çekilip, istenen periyotlarda 

okuma çalışmalarına devam edilir. 

Şekil 3-3 Tekli Piezometre Montajı 
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Cihaz kablosunun ana hat ile bağlantısının 
yapılması 
 

 
Piezometrenin jeotekstil kılıfa sarılması 

 
Palet Bentonit dökülmesi  

 
 Delgiye cihaz indirilmesi ve kablo kanalı 

 
Fotoğraf 3-1 Temel Tipi Piezometre Montaj Çalışmaları 

 
Veri Okunması ve Mühendislik Biriminin Hesaplanması 

 
Piezometrelerin ölçümü inşaat sırasında el tipi datalogger cihazı ile, işletme sırasında ise merkezi 

sistem ile yapılmaktadır.  

 

Her Piezometrenin seri numarası ve bu numaraya göre tanzim edilmiş kalibrasyon sertifikası 

bulunmaktadır. Bu sertifika üzerinde dönüşüm formülü ve o formül içinde kullanılacak sabit sayılar 

sensöre özel olarak tespit edilmiş ve verilmiştir. Bölüm 5.2.2 Titreyen Telli Cihazlarda 

Mühendislik Biriminin Hesaplanması bölümünde okumalardan gerekli birimin nasıl hesaplandığı 

anlatılmaktadır. Elde edilen veriler ile Basınç(Mpa) / Zaman değişim grafikleri hazırlanmaktadır 

(bkz. Ek 2). 
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Akış Şeması 3-1 Temel Tipi Piezometre Montaj Akış Şeması 
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3.1.2 Dolgu Tipi Yatay Ekstensometre 
 
Ilısu Barajı ve HES projesinde kullanılan dolgu tipi ekstensometreler kayadolgudaki yanal 

deformasyonlar ölçülmektedir. İlgili ölçüm cihazı kesitlerinde toplam 42 adet 0-150 mm ölçüm 

aralığında cihaz yerleştirilmiştir. 

 

Bu cihazların kesitlerde iki farklı şekilde kullanılmıştır; 

 

 Dolgu içerisindeki yanal gerilmelerin takip 

edilmesi maksadı ile belirli kesitlerde 

tasarlanmış noktalarda 

 Zincir sistem olarak memba zonu 

deformasyonlarının tespiti amacı ile üç 

anahtar kesitte   

 

 

Çalışma Prensibi  

 
Ekstensometrelerin bağlandığı ankraj çubuklarının göreceli hareketleri; diyafram, titreyen tel ve 

elektrik bobininden oluşan alıcı vasıtası ile frekans değerlerine dönüştürülür. Ankraj 

demirlerindeki en ufak hareket cihaz içerisindeki diyafram ve ona bağlı titreyen telin gerginliğinde 

değişmelere neden olur. Normal şartlarda bobin ile etkileşime giren tel doğal frekansında 

titremektedir. Bu titreşimler frekans değerleri olarak okuma ünitesinde tespit edilir. Okuma ünitesi 

bu frekans değerini kalibrasyon faktörlerini uygulayarak cihaz okuması olarak ekranda gösterir. 

Gerekli matematiksel formüller kullanılarak okuma değeri ihtiyaç duyulan mühendislik birimine 

çevrilir. 

 

Özellikleri 
 
Ölçüm Aralıkları………………….300 mm 

Hassasiyet…………………………% ± 0.2 

Çözünürlük………………………..% ± 0.025  

Şekil 3-4 ITM Soil Titreyen 
Telli Ekstensometre 
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Frekans Aralığı…………………..1300 ile 2700 Hz 

Rod Uzunluğu/çapı………………3 m / 12 mm 

Set Uzunluğu…………………….10 m 

Sıcaklık Ölçüm Aralığı………….-20 ile +80 ˚C arası   

Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti……...0.5 ˚C 

Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü…….0.1 ˚C 

 

Montajı 

 
Her cihazın montajından önce kalibrasyon testi yapılarak uygunluğu onaylanmaktadır. Tasarım 

prensipleri çerçevesinde bu cihazlar tekli ve zincir olmak üzere iki farklı şekilde 

yerleştirilmektedir. Montaj noktasında her iki şekilde de aynı metodoloji izlenmiş, farklı olarak 

zincir sistemde birden fazla cihaz projede belirtilen sayı ve kotlarda bir ucu bordür betonunda 

olacak şekilde monte edilmiştir. 

 

 

Şekil 3-5 Ekstensometre Montajı, Plan ve Kesiti 
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Ekstansometre sistemi kanal içerisine ve serilmiş kumun üzerine zik zak yapmadan düz bir şekilde 

yerleştirilmektedir. Ayar / konumlama işlemi yapılmadan evvel bilinmesi gereken hayati bilgi 

pistonun uzamasının milimetrik okumalarda artışa yol açacağıdır. Yani piston uzarken açılma 

kısalırken kapanma olur. Sistemin zarar görmemesi için kanalların tekrar kapatılması özenle 

yapılmıştır. Sensör kablosu kanal içinde “S” yaparak serilir ve ankraj çubuklarındaki hareketin 

zemini temsil ettiğinden emin olmak için ankraj çubuğunun civarındaki sıkıştırmalar özellikle çok 

iyi yapılır.  

 

 

Dolgu içerisinde tekli cihaz montajı 

 

Dolgu içerisinde tekli cihaz montajı 
 

Fotoğraf 3-2 Tekli Dolgu Tipi Ekstensometre Montaj Çalışmaları 

 
Memba Zonu Zincir Ekstensometrelerin Amacı 

 
Dolgu tipi yatay ekstensometreler üzerinde cihazların optimize edilmesi için bir çalışma 

yapılmıştır. Çalışmanın temelini şu prensipler oluşturmaktadır; 

 

i. Özellikle ön yüzü betonu ile dolgu arasındaki ilişki nedeni ile en kritik bölge baraj aksının 

memba tarafıdır ki bu nedenle ekstensometrelerin aksın membaında önyüzü kaplamasına 

yakın mesafede kullanılması ve buradaki kritik bölgenin elde edilecek veriler ile kontrol 

edilmesi mümkün olabilir. 

ii. Dolgu tipi yatay ekstensometreler için hazırlanan kullanım kılavuzunda da aktarıldığı üzere, 

cihaz 10 m uzunluğunda tek setler halinde kullanılabileceği gibi birbirine bağlanarak zincir 
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şeklinde (rod extensometreler gibi) setler halinde kullanılabilir ve ölçüm mesafesi 

uzatılabilir. 

 

Yukarıda aktarılan değerlendirmeler doğrultusunda, ekstensometrelerin aksın membaında ve belirli 

anahtar kesitlerde zincir setler halinde kullanılacak şekilde modifiye edilmesine karar verilmiştir. 

Anahtar kesitler; 1+250 (üst taraça kesiti), 1+860 (nehir yatağı/alt taraça kesiti) ve 2+047,5 (dik 

sol sahil kesiti) şeklinde düşünülmüştür. 

 

 
Memba zonunda zincir set montajı 

 
Memba zonunda zincir set montajı 

 

Memba zonunda zincir set montajı 

 

Memba zonunda zincir set bordür bağlatısı 

 

Fotoğraf 3-3 Memba Zonu Zincir Dolgu Tipi Ekstensometre Montaj Çalışmaları 
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Şekil 3-6 Zincir Ekstensometre Seti ile İzlenecek Tip Kesit 

 

Yukarıdaki şekilden de gözlenebileceği üzere aksın memba tarafının belirtilen şekilde izlenmesi 

ile baraj performansı açısından gerek inşaat sırasında gerekse inşaat sonrasındaki durum için daha 

faydalı veriler elde edile bilir. 

 

Veri Okunması ve Mühendislik Biriminin Hesaplanması 
 
Ekstensometrelerin ölçümü inşaat sırasında el tipi datalogger cihazı ile, işletme sırasında ise 

merkezi sistem ile yapılmaktadır.  

 

Her ekstensometrenin seri numarası ve bu numaraya göre tanzim edilmiş kalibrasyon sertifikası 

bulunmaktadır. Bu sertifika üzerinde dönüşüm formülü ve o formül içinde kullanılacak sabit sayılar 

sensöre özel olarak tespit edilmiş ve verilmiştir. Bölüm 5.2.2 Titreyen Telli Cihazlarda 

Mühendislik Biriminin Hesaplanması bölümünde okumalardan gerekli birimin nasıl hesaplandığı 

anlatılmaktadır. Elde edilen veriler ile deformasyon (mm) / Zaman değişim grafikleri 

hazırlanmaktadır. 
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Akış Şeması 3-2 Dolgu Tipi Yatay Ekstensometre Montaj Akış Şeması 
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3.1.3 Toplam Basınç Ölçer 
 
Ilısu Barajı ve HES projesi kapsamında kullanılan toplam basınç hücreleri kayadolgu içerisindeki 

gerilmelerin takibi için kullanılmaktadır. Bu cihazlar sadece kayadolgunun oluşturduğu basıncı 

değil, boşluk suyunun da etkisi ile toplan gerilmeyi okumaktadır; 

	  

burada; 	 , 	 , and ş 	 	  

 

Toplam basınç hücresi baraj işletmesi boyunca herhangi bir hareketten kaynaklı gerilme 

dağılımındaki değişiklikler ile beklenmedik yüksek sızıntılarda oluşacak boşluk suyu basıncının 

takibinde faydalı olacaktır. 

 

Proje kapsamında, kesitteki yerlerine bağlı olarak belirlenen hesaplanan ölçüm aralıklarına göre 

toplam 93 adet 0-500 kpa, 0-1000 kpa, 0-2000 kpa ve 0-4000 kpa cihazlar kullanılmıştır. Cihazın 

ölçüm aralığı arttıkça hassasiyeti azalmaktadır dolayısı ile hesaplanan yük çerçevesinde ihtiyaca 

cevap verecek minimum aralığın seçilmesine özen gösterilmiştir. 

   

Çalışma Prensibi  

 
Proje kapsamında kullanılan toplam 

basınçölçerler hidrolik sistemli olup, çevresi 

boyunca kaynaklı iki dairesel metal 

içerisinde bulunan hidrolik sıvıdan 

oluşmaktadır. Bu dairesel hidrolik sıvı 

haznesine etki eden basınç, sıvıların 

sıkıştırılamayacağı prensibi ile basıncı 

titreyen telli okuma birimine aktarır ve basınç 

değişimleri titreyen telli mekanizma 

gerginliğinde, dolayısı ile frekansında 

değişmelere neden olur. Normal şartlarda 

bobin ile etkileşime giren tel doğal 

frekansında titremektedir. Bu titreşimler frekans değerleri olarak okuma ünitesinde tespit edilir. 

Şekil 3-7 ITM Soil Titreyen Telli 
Toplam Basınç Hücresi 
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Okuma ünitesi bu frekans değerini kalibrasyon faktörlerini uygulayarak cihaz okuması olarak 

ekranda gösterir. Gerekli matematiksel formüller kullanılarak okuma değeri ihtiyaç duyulan 

mühendislik birimine çevrilir.  

 

Özellikleri 

Ölçüm Aralıkları………………….500 kPa, 1000 kPa, 1500 kPa, 2000 kPa 

Hassasiyet…………………………% ± 0.1 tam aralık 

Çözünürlük………………………..% ± 0.025 tam aralık 

Linearite…………………………..% ± 0.1 tam aralık 

Limit Aşımı………………………% 150 

Frekans Aralığı…………………..1700 ile 2800 Hz 

Sıcaklık Ölçüm Aralığı…………..-20 ile +80 ˚C arası   

Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti……...0.5 ˚C 

Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü……0.1 ˚C 

 

Montajı 

 
Her cihazın montajından önce kalibrasyon testi yapılarak uygunluğu onaylanmaktadır. Toplam 

Basınç Ölçer Cihazları Hidrolik Oturma Ölçer (SC) cihazları ile aynı kot ve lokasyonlara 

konulmaktadır. Bölüm 4.1 Ölçüm Sistemi Elemanlarında belirtilen şekilde hazırlanan kanal 

içerisine cihazlar düşey basınçları ölçecek şekilde yerleştirilir ve yerinde okuma alınarak çalışır 

durumda oldukları teyit edilir. Daha sonra kablo bağlantıları yapılan cihazlardan okuma alınır, bu 

okumanın kalibrasyon okuması ile uyumlu olduğu teyit edilerek ilk okuma olarak kaydedilir. 

Montaj işlemi sırasında cihazın aşırı ısınması, kalibrasyon okuması sırasındaki sıcaklık değeri ile 

farkın aşırı açılması üzeri örtülerek ve muhafaza edilerek engellenmektedir. Böylece sıcaklık 

farkından kaynaklı değerdeki sapmalar engellenerek ilk okuma değerlerinin hassasiyeti 

arttırılmaktadır.  
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Montajı tamamlanan cihazın üzeri uygun şekilde kapatılır. Montajından hemen sonraki sergide, 

cihazın hasar görmemesi için montaj bölgesi etrafında silindir geçişlerinde titreşim 

kapatılmaktadır.   

 

Kayadolguda Toplam Basınçölçer Yerleştirilmesi 

 

Toplam Basınç Ölçer ve Hidrolik Oturma Ölçerin 

Hendeğe Yerleştirilmesi 

 

Fotoğraf 3-4 Toplam Basınç Hücresi Montaj Çalışmaları 

 

Veri Okunması ve Mühendislik Biriminin Hesaplanması 

 
Toplam Basınç Ölçerlerin okumaları inşaat sırasında el tipi datalogger cihazı ile, işletme sırasında 

ise merkezi sistem ile yapılmaktadır.  

 

Her cihazın seri numarası ve bu numaraya göre tanzim edilmiş kalibrasyon sertifikası 

bulunmaktadır. Bu sertifika üzerinde dönüşüm formülü ve o formül içinde kullanılacak sabit sayılar 

sensöre özel olarak tespit edilmiş ve verilmiştir. Bölüm 5.2.2 Titreyen Telli Cihazlarda 

Mühendislik Biriminin Hesaplanması bölümünde okumalardan gerekli birimin nasıl hesaplandığı 

anlatılmaktadır. Elde edilen veriler ile Basınç(Mpa) / Zaman değişim grafikleri hazırlanmaktadır. 
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Akış Şeması 3-3 Toplam Basınç Ölçer Montaj Akış Şeması  
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3.1.4 Hidrolik Oturma Ölçer 

 
Ilısu Projesi kapsamında kullanılan 93 adet hidrolik oturma ölçer, titreyen telli alıcı ve ona bağlı 

hidrolik sıvı haznesinden oluşmaktadır. Cihazların ölçüm aralığı 0-15 m’dir. Cihazdan bir çift 

hidrolik besleme borusu ve okuma kablosu, sağ ve sol sahildeki WLR (Cihaz Okuma Odaları) 

odalarına uzanmaktadır.  

 

Çalışma Prensibi 

 
Sıvı boruları havası alınmış hidrolik sıvı ile doludur ve bir ucu WLR (Cihaz Okuma Odaları) 

odasındaki manifolt bloğuna diğer ucu ise cihaz içerisindeki sıvı haznesine bağlıdır. Kablo ise 

okuma ünitesi için WLR odasına uzatılmıştır. Cihazın düşeydeki hareketleri, okuma odasındaki 

seviye ile arasında sıvı yüksekliğinin değişmesine neden olur. Dolayısı ile cihaz sıvı haznesindeki 

basınç değeri değişir. Basınç değişimleri titreyen telli mekanizma gerginliğinde, dolayısı ile 

frekansında değişmelere neden olur. Normal şartlarda bobin ile etkileşime giren tel doğal 

frekansında titremektedir. Bu titreşimler frekans değerleri olarak okuma ünitesinde tespit edilir. 

Okuma ünitesi bu frekans değerini kalibrasyon faktörlerini uygulayarak cihaz okuması olarak 

ekranda gösterir. Gerekli matematiksel formüller kullanılarak okuma değeri ihtiyaç duyulan 

mühendislik birimine çevrilir.  

 

Özellikleri 

Ölçüm Aralığı   = 15 m (150 kPa) 

Hassasiyet    = % ± 0.1 tam aralık 

Çözünürlük    = % ± 0.025 tam aralık 

Linearite    = % ± 0.1 tam aralık 

Limit Aşımı    = % 200 

Frekans Aralığı   = 1600 ile 3000 Hz 

Sıcaklık Ölçüm Aralığı  = -20 ile +80 ˚C arası   
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Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti  = 0.5 ˚C 

Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü = 0.1 ˚C 

 

 

                                     

 

 

 

Şekil 3-8 Hidrolik Oturma Ölçer ve Manifolt Bloğu 
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Şekil 3-9 Hidrolik Oturma Ölçer ve WLR Odaları Arası Bağlantı ve WLR Odası 3-D Görünüm 

Cihaz Besleme Borusu 

Geri Dönüş Borusu 

Hidrolik Oturma Ölçer

Hidrolik Datum 

Hidrolik Sıvı Tankı 

Veri Kablosu 
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Montajı 

 
Her cihazın montajından önce kalibrasyon testi yapılarak uygunluğu onaylanmaktadır. Hidrolik 

Oturma Ölçer Cihazları Toplam Basınç Ölçer Ölçer (TPC) cihazları ile aynı kot ve lokasyonlara 

konulmaktadır. Bölüm 4.1 Ölçüm Sistemi Elemanlarında belirtilen şekilde hazırlanan kanal 

içerisine cihazlar beton bir kaide üzerinde yerleştirilir ve yerinde okuma alınarak çalışır durumda 

oldukları teyit edilir. Daha sonra kablo ve tüp bağlantıları yapılan cihazlardan okuma alınması iki 

farklı şekilde gerçekleştirilmektedir; 

 

1. İnşaat aşamasında cihaz montajları sırasında kalıcı WLR odalarının hazır olmadığı 

durumlarda yerinde geçici sistem kurularak cihazların uygunluğu kontrol edilmektedir. 

Mansaba çekilen kablo ve tüpler sahada bir manifolt bloğuna bağlanır. Pompa ile sıvının 

sirkülasyonu sağlandıktan sonra manifolt bloğundaki datum kotu ile cihaz okuma ünitesi 

arasındaki kot farkı okunur. Daha sonra cihazdan data logger ile okuma alınarak 

topografik ölçüm ile cihaz ölçümünün uygunluğu teyit edilir. İnşaat aşamasında WLR 

odaları yapılana kadar geçen süre zarfında okuma alınabilmesi için geçici okuma odaları 

dolgu üzerine konumlanarak kalıcı odalar hazır olana kadar buralardan okuma alınmıştır.  

 

 

Fotoğraf 3-5 Hidrolik Oturma Ölçer Montaj Çalışmaları ve Kontrol Okumaları 

 

2. Kalıcı WLR odalarının hazır olduğu durumlarda cihaz hidrolik boruları direkt olarak 

WLR odasına çekilir. Pompa ile sıvının sirkülasyonu sağlandıktan sonra manifolt 

bloğundaki datum kotu ile cihaz okuma ünitesi arasındaki kot farkı okunur. Daha sonra 
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cihazdan data logger ile okuma alınarak topografik ölçüm ile cihaz ölçümünün uygunluğu 

teyit edilir. 

 

3. Okumanın kalibrasyon okuması ile uyumlu olduğu teyit edilerek ilk okuma olarak 

kaydedilir. Montaj işlemi sırasında cihazın aşırı ısınması, kalibrasyon okuması sırasındaki 

sıcaklık değeri ile farkın aşırı açılması üzeri örtülerek ve muhafaza edilerek 

engellenmektedir. Böylece sıcaklık farkından kaynaklı değerdeki sapmalar engellenerek 

ilk okuma değerlerinin hassasiyeti arttırılmaktadır.  

 

Montajı tamamlanan cihazın üzeri uygun şekilde kapatılır. Montajından hemen sonraki sergide, 

cihazın hasar görmemesi için montaj bölgesi etrafında silindir geçişlerinde titreşim 

kapatılmaktadır.    

 
Memba Yüzüne Yakın Hidrolik Oturma Ölçerlerin Amacı 

 
Özellikle oturma hücrelerinden elde edilen veriler, gerek tasarımın optimizasyonu gerekse genel 

olarak ampirik yaklaşımlara dayanan baraj dolgusu tasarımların davranışlarının takip edilmesi ve 

kıyaslamalar yapılarak optimizasyonların yapılması noktasında oldukça kıymetlidir.       

 

Bunun ötesinde cihazların yerlerinde yapılacak düzenlemeler ile elde edilecek verilerin su tutma 

öncesi ve sonrası için değerlendirme yapılması için daha faydalı bilgiler edinmemizi sağlayabilir.   

Bu görüşler doğrultusunda ve ÖBKD Baraj uzmanı Bay Marulanda’nın önerilerini de dikkate 

almak sureti ile ön yüzene yakın ölçüm cihazı setlerinin (özellikle hidrolik oturma ölçerler) bordür 

betonuna 10 m mesafede yerleştirilmesine karar verilmiştir.  

 

Hidrolik oturma ölçer cihazlarının yerlerinin yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenmesi durumunda 

aşağıda belirtilen faydalar temin edilecektir:      

 

 ÖBKD Barajların en önemli kısmı aksın membaıdır ve önyüzü betonuna stabil bir destek 

teşkil edilmesi barajın uzun dönem güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu 

doğrultuda ön yüzü betonunun hemen altındaki yakın kısımlardan elde edilecek dolgu 
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davranışı bilgileri gerek inşaat sırasında gerekse inşaat sonrasında oldukça faydalı 

olabilecektir. 

 

 Bu cihazlardan elde edilecek veriler ile ÖBKD Tasarımı sırasında barajın en kritik 

noktaları için öngörülen deplasman değerleri doğrulanabilecek ve önyüzüne 

yerleştirilecek inklinometrelerden elde edilecek veriler ile korele edilerek doğrulana 

bilecektir.   

 

İlgili cihazlardan elde edileek veriler ile hesaplanacak deformasyon modülleri temsili kabul 

edilerek daha sonra önyüzü betonu döşeme davranışı için gerçekleştirilecek sonlu elemanlar 

analizlerinde optimize edilerek veri olarak kullanılabilecektir. 

 

Veri Okunması ve Mühendislik Biriminin Hesaplanması 

 
Hidrolik Oturma Ölçerlerin okumaları inşaat sırasında el tipi datalogger cihazı ile, işletme sırasında 

ise merkezi sistem ile yapılmaktadır.  

 

Her cihazın seri numarası ve bu numaraya göre tanzim edilmiş kalibrasyon sertifikası 

bulunmaktadır. Bu sertifika üzerinde dönüşüm formülü ve o formül içinde kullanılacak sabit sayılar 

sensöre özel olarak tespit edilmiş ve verilmiştir. Bölüm 5.2.2 Titreyen Telli Cihazlarda 

Mühendislik Biriminin Hesaplanması bölümünde okumalardan gerekli birimin nasıl hesaplandığı 

anlatılmaktadır. 

 

Sıcaklık değişmeleri hidrolik oturma ölçer ile hesaplanan mühendislik birimi üzerinde çok fazla 

değişiklik oluşturmamaktadır. Dolayısı ile bir sıcaklık düzeltmesi uygulanmamaktadır. Fakat 

sistem datum ile açık hava basıncına maruz kaldığı için günlük basınç değişmelerinin hesaplanan 

değer üzerindeki etkisi oldukça fazladır ki bu fark 24 saat içerisinde 40 milibar değere kadar 

ulaşabilmektedir. Bu nedenle her bir okuma için aşağıdaki şekilde bir basınç düzeltmesi 

yapılmaktadır: 
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Ölçülen Basınç= Tüp içerisinde su 
yüksekliği 

+ Datum üzerine etkiyen açık hava 
basıncı 

Yukarıdaki formül dikkate alınarak basınç düzeltmesi şu şekilde tanımlanmıştır; 

Basınç Düzeltmesi (cm) = (Bp-Mp) 

burada; 

Bp= ilk okuma açık hava basıncı (milibar olarak) 

Mp= okuma sırasında kaydedilen açık hava basıncı (milibar olarak) 

 

Basınç düzeltmesine ek olarak, geçici okuma odalarında alınan okumalar için topografik 

düzeltmeler de yapılmaktadır ki odanın muhtemel oturmasında kaynaklanacak hatalar böylelikle 

ortadan kaldırılmaktadır. 

Topografik düzeltme için kullanılan formül; 

Topografik düzeltme (cm) = (Ti-Tr) 

burada; 

Ti= geçici okuma odası ilk okumadaki kotu (cm) 

Tr= okuma esnasında alınan geçici okuma odası kotu (cm)  

Yukarıda aktarılan düzeltmelerin dikkate alınması sonucunda ile mühendislik birimi hesabında 

aşağıdaki formül bulunmaktadır;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzeltilmiş okuma (cm) = Mühendislik 
Birimi (cm) 

+ Basınç 
düzeltmesi (cm) 

+ Topografik 
düzeltme (cm) 
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Akış Şeması 3-4 Hidrolik Oturma Ölçer Montaj Akış Şeması 
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3.1.5 Düşey Manyetik Ekstensometre 
 
Ilısu Projesi kapsamında kullanılan düşey manyetik ekstensometreler prob, dereceli bant ve 

içerisinde manyetik hedeflerin bulunduğu bir borudan oluşmaktadır. Datum yada referans 

mıknatısı borunun sonunda temele sabitlenmektedir. Prob boru içerisinde hareket ederken 

mıknatıslar ile karşılaştığı noktalarda açık devre tamamlanır ve okuma alınır. Borunu sonu ise ana 

kayaya sabitlenmektedir. Kaya dolguda oluşan her oturma mıknatısları hareket ettireceğinden 

dolayı okuma noktalarının hareketi sinyaller takip edilerek tespit edilmektedir. 

 
Manyetik ekstensometreler dolgu serilmesine paralel 

olarak yerleştirilen düşey boru sistemlerinden 

oluşmaktadır ve bu cihazların 

herhangi bir kablo, sıvı sistemi 

borusu vb. ekipmanı yoktur. 

Bunun yanı sıra okumalar, her bir 

segment monte edilir edilmez 

prob marifeti ile alınabilmektedir 

(inklinometre ile aynı prensip). 

Dolayısı ile segment yerleştirilir 

yerleştirilmez okuma alınarak 

dolgunun en alt kotundan üste 

doğru sürekli bir oturma takibi 

yapma imkanı sağlamaktadır.  

 

 Bu cihazların önemli anahtar kesitlere monte edilmesi durumunda aynı kesitte 

yer alan başta hidrolik oturma ölçerler olmak üzere diğer cihazlar ile korele 

edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu iki cihaz arasında korele edilecek veriler 

elde edilen okumaların güvenilirliğinin kontrolü ve cihazların performansının 

takibi noktasında bir avantaj sağlamaktadır ve buna bağlı olarak kayadolgu 

performansı açısından oldukça faydalı değerlendirmelere imkan vermektedir.  

  

 

Şekil 3-10 Örümcek 

Mıknatıs ve Okuma Probu 

Şekil 3-11 Manyetik Ekstensometre Montaj Kesiti 
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Özellikleri 
 
Prob 

Ölçüm Aralığı…………………150 m 

Çözünürlük……………………± 2 mm 

İşletme Sıcaklık Aralığı……….-20 ile +80 ˚C arası   

İndikatör……………………….sesli ve ışıklı 

Mıknatıslar 

Tip………………………….…örümcek (kayada) ve plaka 

Malzeme………………………PVC 

Borular 

Çap……………………………70 mm / 90 mm 

Uzunluk……………………….3 m  

Malzeme………………………PVC 

 

Montajı 

Proje kapsamında kullanılan  km 1+860 baraj 

eksenindeki daimi ölçüm alınacak setin delgisi 20 m, 

km 1+250, 1+980 ve 2+047,5 da monte edilen ve 

inşaat aşamasında veri alınması hedeflenen cihazların 

delgisi ise 6 m yapılmıştır. Delgi çapı 127 mm’dir. 

Delginin ardından 70 ve 90 mm çapında teleskobik 

borulardan oluşan ankraj kısmı, setin el altında 

referans mıknatısı ve her 3 m’de bir örümcek mıknatıs 

olmak üzere kuyuya indirilir. Delgi ile ankraj kısmı 

arasına enjeksiyon verilerek sabitlenir.  

Şekil 3-12 Manyetik 

Ekstensometre Montaj sırasında 

örümcek mıknatısların hazırlanması 

ve pim çekildikten sonraki görünümü 
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Ankraj kısmını hazırlanmasının ardından dolgu ile birlikte teleskobik borular ve her 3 m’de plaka 

mıknatıs monte edilerek set yükseltilmektedir. 

Anakayaya Sabitlenen (Soket) Bölümün Montajı; 

 
 
Delgiye Teleskobik Boru İndirilmesi 
Projede belirlenen yerde delgi yapılmasına 
müteakiben delgi içerisine teleskobik borular 
eklenerek indirilir. 
 
 

 
 
Örümcek Mıknatıs Montajı 
Teleskobik boruların indirilmesi sırasında her 3 
metrede bir adet örümcek mıknatıs montajı yapılır. 
Örümcek mıknatıslar pin ile bağlı olarak indirilir. 
 

 
 
Delgiye Teleskobik Boru İndirilmesi 
Örümcek mıknatıs montajı ardından delgiye 
teleskobik borunu indirilmesine devam edilir. Pine 
bağlı ip delgi dışında muhafaza edilir. 
 

 
 
Manyetik Ekstensometre Enjeksiyonu Uygulaması 
Montajı tamamlanan soket kısmında örümcek 
mıknatısların pimlerinin çekilmesinin ardından deliğe 
enjeksiyon şerbeti verilerek sabitleme işlemi yapılır 
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Dolgu İşlerini Takiben Manyetik Plaka ve Teleskobik Boru Montajı;  

 
Manyetik Ekstensometre Plaka Montajı 
Her 3 metrede bir manyetik plakanın 
yerleştirilmeden önce plaka zemini uygun 
şekilde sıkıştırılır ve plaka kotu topografik 
olarak okunur 

 
Manyetik Ekstensometre Plaka Montajı 
Plaka kotu okunduktan sonra plaka ve uzatma 
borusuna hasar vermeyecek şekilde, hassasiyetle 
kayadolgu 30 cm olarak serilir. 

 
Plaka Sonrası Sıkıştırma 
Plaka montajı ardından 30 cm tabaka el 
kompaktörü ile sıkıştırılır. Ağır sıkıştırma 
ekipmanı kullanılmamasındaki amaç cihazın 
eğilmesini/kırılmasını engellemektedir. 
 

 
 
Dolgu Yükseltilmesi 
Plakalara arasındaki 3m yüksekliğindeki 
mesafeler, 30 cm kalınlığında sergiler 
yapılarak ve 10 tonluk ekskavatöre monte plaka 
vibratör ile sıkıştırılır. Düzenli olarak 
koordinat okunarak boruda sapma olmadığı 
takip edilir.   
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Okuma Alınması 
Her plaka montajının ardından okuma probu 
delgi sonuna kadar indirilerek yavaş yavaş 
çekilmekte, plaka kotları not edilmektedir  

 
 
İnşaat İşleri Koruması 
İnşaat sırasında cihaz borusunun ağır ekipman 
ile hasar görmemesi için beton büz ile 
muhafaza edilmektedir 

 

Fotoğraf 3-6 Manyetik Ekstensometre Montaj ve Okuma Çalışmaları 

 

Memba Yüzüne Yakın Montajı Yapılan Geçici (inşaat sırası) Manyetik Ekstensometrelerin 

Amacı 

 
ÖBKD Barajın en önemli ve kritik bölgesi olan baraj aksının memba kısmında, ön yüzü betonunun 

hemen altı özel olarak üretilmiş ve sıkıştırılmış kaya dolgu ile yastıklanmaktadır. Dolayısı ile 

özellikle memba yüzüne yakın kısımların inşaat sırasında takibi ve deformasyon modülü kontrolü 

açısından oturmaların ölçülmesi önem arz etmektedir. Bu veriler, ilgili bölgedeki kayadolguda 

oluşması muhtemel göreceli ve/veya aşırı oturmalar nedeni ile önyüzü betonunda olması muhtemel 

çatlakların önceden tespit edilerek önüne geçilmesine imkan verebilir. 

 

ICOLD Bülten 141 Bölüm 2.5 de şu ibare geçmektedir “maksimum önyüz deformasyonu yüze dik 

olarak ve baraj yüksekliğinin yaklaşık 0.4 ile 0.5 h kotunda gerçekleşmektedir.”. Bunun yanı sıra 
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kayadolgu oturma karakteri ile vadi şekli arasında da yakın bir ilişki vardır. Gerilme dağılımı ve 

kemerlenme etkisi nedeni ile açık vadilerdeki barajlarda gözlenen oturmalar, dar vadilerdekinden 

farklılık göstermektedir. 

 

Bu minvalde belirli kesitlerde baraj yüksekliğinin 0.4 H kotu seçilmiş ve cihazların baraj aksından 

ofseti bu yaklaşım ile tespit edilerek setler monte edilmiştir. Anahtar kesitler; 1+250 (üst taraça 

kesiti), 1+860 (nehir yatağı/alt taraça kesiti) ve 2+035 (dik sol sahil kesiti) şeklinde düşünülmüştür. 

Bu kesitler ile barajın farklı yükseklikteki bölgelerinin temsili göreceli oturmalarının takip 

edilebilmesi amaçlanmıştır.  

 

 

 

Şekil 3-13 Memba Geçici Manyetik Ekstensometrelerinin Tıkaç Detayı 
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Memba manyetik ekstensometrelerinin inşaat sırasında muhafazası, bordürden çıkan detay 

 

Fotoğraf 3-7 Memba Manyetik Ekstensometresi Bordür Bağlantı Detayı 

 

Memba bölgesi kayadolgu oturmalarının inşaat sırasında gözlenmesi amacı ile yerleştirilen bu 

cihazların, önyüzü betonu başlamadan önce tıkaçlanması gerekmektedir. Tıkaç detayı yukarıda 

Şekil 3-13 de gösterilmiştir.  

 

Veri Okunması ve Mühendislik Biriminin Hesaplanması 

 
Manyetik ekstensometre setlerinde veri okunması manuel olarak yapılabilmektedir. Ilısu projesi 

kapsamında okumalar her bir plaka mıknatıs montajının hemen ardından manyetik prob 

kullanılarak yapılmaktadır.  

 

Manyetik prob setin tabanına kadar indirilir ve referans manyetiğe ulaşıldığına dair probdan sinyal 

alınır, referans kotu kaydedilir. Daha sonra prob yavaş bir şekilde çekilir ve önce ankraj 

bölümündeki örümcek mıknatıslar ve daha sonra dolguya monte edilmiş plaka mıknatısların 

sinyalleri alındığındaki derinlikler sırası ile kaydedilir.  

 

Bölüm 5.2.2 Titreyen Telli Cihazlarda Mühendislik Biriminin Hesaplanması bölümünde 

okumalardan gerekli birimin nasıl hesaplandığı anlatılmaktadır.  
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3.1.6 Piezometre Rasat Kuyuları 

 
Ilısu Barajı ve HES inşaatı, ÖBKD baraj gövdesi ölçüm 

cihazları projelerinde, baraj gövdesinin mansap eteğinde 

ana kayadaki su gelişleri ve su seviye değişimlerini tespit 

etmek amacı ile çeşitli kot ve kesitlerde piezometre rasat 

kuyuları tasarlanmıştır. Rasat kuyusu derinliği 20 m, 

delgi çapı 90 mm’dir.  

 

3.1.7 Ölçme Röperleri 

 
Ilısu barajı kapsamında yanal deplasmanların 

gözlenmesi amacı ile mansap palyelerine (420.00, 

445.00, 475.00, 505.00 m) ve krete gözlem noktaları 

yerleştirilmiştir. Sırası ile km 0+700’den başlayarak sol 

sahile doğru 100 metre ara ile km 2+300’e kadar 

toplamda 57 adet gözlem noktası proje kapsamında 

yerleştirilmiştir. Gözlem noktalarından elde edilen 

veriler özellikle su tutma sırasında olmak üzere baraj 

yanal deplasmanlarının gözlenmesinde kullanılmaktadır.   

 

Ayrıca önyüzü betonu inşaatı öncesinde bordür betonu davranışlarının takibi ve önyüzü 

deplasmanlarının gerekli eşiğin altına düştüğünün gözlenmesi amacı ile bordür betonu üzerinde, 

belirli bir karelajda reflektör tutucular yerleştirilmiş ve bunların düzenli okumaları alınmıştır.  

 

 

 

Şekil 3-14 Piezometre Rasat    
Kuyusu 
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Palyelerde kullanılan gözlem noktası detayı Parapet duvarı gözlem noktası detayı 

 

  

Bordür Betonu Üzerinde Kullanılan Reflektör Tutucular 

Şekil 3-15 Ölçme Röperleri 

 

3.1.8 Sızıntı Ölçüm Savağı 

 
Baraj performansı açısından önem arz eden birçok farklı parametrenin takibi amacı ile Ilısu Barajı 

ve HES projesi kapsamında ÖBKD Baraj gövdesinde birçok ölçüm cihazı kullanılmıştır. Fakat 

baraj performansı açısından en önemli parametrelerden bir tanesi gövdeden sızacak su miktarıdır. 

Dolayısı ile mansap sızıntı sularının toplanarak doğru bir şekilde ölçülmesi baraj performansının 

değerlendirilmesi için çok önemlidir.  

 

Ilısu Barajı tasarımına bağlı olarak mansap topuğu devamlı olarak kuyruk suyu etkisinde olacaktır. 

Dolayısı ile mansap topuğunda sızıntı sularının, kuyruk suyundan ayrılması amacı ile ana kaya ile 

temas halinde boylu boyunca uzanan bir ayırma duvarı tasarlanmıştır. 
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Normal koşullarda santral binası tam kapasite ile çalışırken; Q= 1 200 m3/s türbinlenen debi dikkate 

alındığında, baraj mansap topuğunda su kotu maksimum 405.00 kotuna çıkmaktadır. Dolayısı ile 

bu kot dikkate alınarak mansap ayırma duvarı 406.00 m kret kotunda tasarlanmıştır.  

 

Grafik 3-1 Baraj Mansap Topuğu Su kotları (Humbel, 2013) 

 

Grafik 3-2 Baraj Mansap Ölçüm Savağı Kapasite Eğrisi (Humbel, 2013) 

 

Normal şartlarda baraj gövdesi sızıntıları 50 lt/s dolayında olabileceği gibi baraj gövdesinin 

uzunluğu dikkate alındığında daha yüksek değerlere çıkabilir. Dolayısı ile sızıntı savağı kesiti, 

maksimum sızıntı durumu da göz önüne alınarak tasarlanmıştır.       
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Şekil 3-16 Mansap Sızıntı Ölçüm Savağı Savak Detayları; Plan ve Kesitleri 
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Şekil 3-17 Mansap Sızıntı Ölçüm Savağı Plan ve Boy Kesiti 
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3.1.9 İvme Ölçer 
 
Ilısu Barajı ve HES projesi kapsamında, Önyüzü Beton Kaplı Kayadolgu Baraj Gövdesi ölçüm 

tesisleri tasarımı kapsamında cihazların iki tanesi sırası ile 1+250 km ve 1+920 km kesitlerinde 

kret üzerine, iki adet sol sahilde ve 1 adet sağ sahilde olmak üzere toplam 5 adet ivmeölçer 

öngörülmüştür. Şevlerdeki ve mansap topuğundaki cihazlar ana kayaya oturtulmuştur. 

İvmeölçerlerin lokasyonları baraj davranışlarının takibi noktasında en efektif izlenmenin 

yapılabileceği alanlarda belirlenmiştir.  

 

Bu cihaz ile elde edilecek sismik veriler sayesinde; 

 Tasarım varsayımlarının doğrulanması 

 Baraj alanı sismik aktiviteleri ve bu aktivitelerin inşaat ile ilişkisi 

 Baraj dinamik analizi için veri temini 

mümkün olmaktadır. 

 

 

 

 

Fotoğraf 3-8 İvme Ölçer Örnekleri 
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3.1.10 Fiberoptik Sızıntı Tespit Sistemi 
 
Fiberoptik sızıntı tespit sistemi, topuk plağı boyunca bakır su tutucu altına yerleştirilecek olan 

fiberoptik kablo ile dağıtılmış ısı algılama ve ısı-atımı metotları kullanılarak muhtemel kaçakların 

tespit edilmesini amaçlamaktadır.  

 

Fiberoptik sıcaklık ölçümüne dayanan izleme sistemi çerçevesinde hibrit fiberoptik kablolar 

kullanılmaktadır. Böylelikle sızma akış oranının yerel dağılımı Isı Basınç Metodu (HPM) ile 

hesaplanırken yapılacak değerlendirmelerin derinleştirilmesi amacı ile termal iletkenlik de 

hesaplanabilecektir.  Sağ sahil rulosu 1728, sol sahil rulosu ile 1934 m uzunluğundadır (Fabritius, 

2012).  

 

Çalışma Prensibi 

 
Fiber optik ısı algılama, optik bir fibere kısa(<10 ns) bir lazer atımı göndererek çalışır. Geri 

yansıtılan ışık Raman tayfölçümü ile analiz edilerek Stokes ve anti-Stokes intensiteleri bulunur. 

Stokes intensitesinin anti-Stokes intensitesine oranı yansıma noktasındaki sıcaklıkla 

orantılıdır(ölçüm noktasına eşit). Ölçüm noktasının lokalizasyonu geri yansıtılması gerekli olan 

ışık hızı ile, fiber boyunca hesaplanan mesafedir. Bu metot bütün optik fiber boyunca bir ısı 

dağılımı profili sağlayacaktır.  

 

Sistem, fiberoptik kablo sargısında bulunan bakır tellerin kret üzerinden ısıtılarak ortam sıcaklığı 

ile kablo arasında sıcaklık farklı oluşturulması ile çalışır. Fiberoptik kablo boyunca herhangi bir 

yerde oluşacak sızıntı, lokal olarak sıcaklık değişimine neden olacaktır. Sıcak değişimi kret 

üzerindeki okuma ünitesinden tespit edilecektir.  

 

Montajı 

 
Sistem; sağ sahil rulosu 1728, sol sahil rulosu 1934 m uzunluğunda olmak üzere iki rulodan (loop) 

oluşmaktadır. Sağ sahil rulosu 0+600 kesitinde kretten başlayarak topuk plağı bakır su tutucusu 

altında 1+980 kesitine kadar uzanıp bu kesitten ün yüzü betonu alntında devam ederek krete 

ulaşmaktadır. Sol sahil rulosu ise 1+980 kesitinde kret üzerinden önyüzü betonu altını takip ederek 
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topuk plağına inerek sol sahildeki kritik inşaat derzleri boyunca uzanıp 2+360 kesitinde krette 

sonlanmaktadır.  

 

 

Şekil 3-18 Fiberoptik Sızıntı Tespit Sisteminin Şematik Planı (Fabritius, 2012) 
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4 ILISU BARAJI VE HES ÖBKD BARAJ GÖVDESİ KAYADOLGU ÖLÇÜM 

CİHAZLARI SİSTEMİ 

 

Ilısu ÖBKD Baraj ölçüm sistemi inşaat sırasında baraj kayadolgu ve sızdırmazlık elemanları 

parametrelerinin güncellenerek tasarım kriterlerinin teyidi, inşaat faaliyetlerinin güvenli ve verimli 

bir şekilde sürdürülmesi ve su tutma ve işletme sırasında baraj performansının takip edilmesi amacı 

ile tasarlanmıştır.   

 

ÖBKD Baraj ölçüm sistemi kayadolgu ve sızdırmazlık elemanı cihazları olarak iki alt gruba 

ayrılmaktadır.  

 

Kayadolgu ölçüm cihazları farklı dolgu bölgelerini temsil eden 9 ana kesitten oluşmaktadır. Her 

bir kesit temelinde titreyen telli piezometre ve üst kotlarda oturma ölçer ve toplam basınç hücreleri 

yer almaktadır. Ayrıca 8 ana kesitten 3 tanesinde (sağ sahil üst taraçayı temsilen 1+250, maksimum 

baraj kesitini temsilen 1+860 ve dik sol yamacı temsilen 2+035) diğer kesitlerden farklı olarak 

memba zonunda yatay ekstensometre sistemi ile düşey manyetik ekstensometreler yer almaktadır.  

 

Sızdırmazlık elemanı cihazları ise çevresel derz boyunca 3D derz metreler, düşey önyüzü betonu 

derzleri boyunca 2D derz metreler, anahtar noktalarda gerilme ölçerler, önyüzü betonu boyunca 

uzanan sabit inklinometreler, enjeksiyon perdesi memba ve mansabındaki piezometreler ve 

çevresel derz boyunca muhtemel sızıntıların tespiti için fiberoptik sızıntı tespit sistemidir.  

 

Ayrıca baraj gövdesinden oluşabilecek sızıntıların tespiti amacı ile mansap topuğunda beton sızma 

savağı ve duvarı, mansap şevinde topografik ölçümlerle gövde deplasmanlarının gözlenmesi amacı 

ile tasarlanmış ölçüm röperleri ve ivme ölçerler de gövde ölçüm sisteminin diğer elemanlarıdır. 

 

Ilısu Barajı ve HES Baraj Ölçüm sistemleri tip kesiti Bölüm 4.2 Ölçüm Cihazları Kesitleri 

bölümünde özetlenmektedir. 

 

Ölçüm cihazlarının kabloları ve hidrolik boruları, ilgili kesitlerde sağ ve sol sahilde sağlam 

zeminde temellenmiş olan WLR odalarına (sol sahilde WLR 2, 4, 6, 7 ve sağ sahilde WLR 1, 3, 5 
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odaları)  taşınmaktadır. Sağ sahildeki odalarda toplanan cihaz kabloları GS3, sol sahildeki odalarda 

toplanan cihaz kabloları GS1 ve sızdırmazlık elemanları ölçüm cihazlarının kabloları ise GS2 

odasına taşınmaktadır. GS odalarında toplanan sinyaller ise ana kontrol binasındaki ölçüm odasına 

telemetri ile iletilmektedir. WLR ve GS odalarının lokasyonları ve bu odalarda toplanan cihazların 

özeti Şekil 4-1 de verilmiştir 

 

 
Mavi  sol sahilde toplanıp GS1 odasına iletilen cihazlar 

Kırmızı sağ sahilde toplanıp GS3 odasına iletilen cihazlar 
Sarı  krette toplanıp GS2 odasına iletilen cihazlar 

Mor Ana Kontrol Binası ölçüm tesisleri odası 
 

Şekil 4-1 Ilısu Barajı ve HES Baraj Gövdesi Ölçüm Cihazları Veri İletim Sistemi 

 

4.1 Ölçüm Sistemi Elemanları 

 
WLR (Hidrolik Oturma Ölçer Rezervuar) Odaları  

 
WLR (Hidrolik Oturma Ölçer Rezervuar) odaları her bir ölçüm kotu için (415.00 m, 445.00 m, 

475.00 m, 505.00 m) sağ ve sol sahilde tasarlanmış olan ara veri toplama odalarıdır. Bu odaların 

temel amacı ilgili ölçüm kotları ile kesişen ölçüm kesitlerindeki hidrolik oturma ölçerlerin manifolt 

bloklarının konumlandırılmasıdır. Bu amaçla odalar ölçüm kotlarından 5 metre yüksekte 

tasarlanmıştır. Hidrolik oturma ölçerlerin yanı sıra ilgili ölçüm kotundaki diğer cihazların kabloları 

da (toplam basınçölçerler, piezometreler, ekstensometreler) bu odalarda toplanmaktadır.   

Her bir WLR odası iki bölümden oluşur; ilk bölüm hidrolik oturma ölçer manifoltu ve hidrolik sıvı 

rezervuarı ile sirkülasyon pompasının bulunduğu rezervuar bölümü ve ikinci bölüm bütün 
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cihazların okuma ünitelerinin bağlandığı, inşaat sırasında manuel okuma alınan ve işletme 

aşamasında otomatik sisteme entegre edilecek olan cihaz okuma bölümüdür. Cihaz okuma 

bölümünde bulunan switchbox kutularının her biri 12 kanallı olup sıcaklık ve frekans değerleri için 

ayrı kadranlı ayar düğmeleri bulunmaktadır. Kesitlerin her biri için ayrı switchbox kullanılmasına, 

her bir switchbox da ise ilk kanalların hidrolik oturma ölçerler, ardından toplam basınçölçerler ve 

kalan kanalların dolgu tipi ekstensometreler için kullanılmasına özen gösterilmiştir.   

 

 

 

Şekil 4-2 WLR Odaları Çizimleri ve İnşaat Aşaması Okumaları (Tzenkov & Erdoğan, 2013)  
 

GS (Okuma İstasyonu) Odaları 

 
GS odaları baraj kretinde konumlandırılmış olan, cihaz verilerinin ana kontrol binasındaki ilgili 

üniteye aktarılmadan önce toplandığı son ünitedir. Sol sahildeki WLR odalarında toplanan bütün 

cihaz verileri GS1, sağ sahildeki WLR odalarında toplanan bütün cihaz verileri GS3, ve 

sızdırmazlık elemanı ölçüm cihazlarından alınan ölçüm verileri GS2 odalarında toplanmaktadır. 

Ayrıca fiberoptik sızıntı tespit sistemi için gereken elektrik teçhizatı ve ölçüm uçları da ilgili GS 

odalarında konumlandırılmıştır. GS odalarında toplanacak veriler telemetrik sistem ile ana kontrol 

binasına iletilecektir.   
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Şekil 4-3 WLR Odaları İle Dolgu İçerisindeki Cihazların Montaj Şeması 
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Ana Kontrol Binası Ölçüm Odası 
 
Baraj gövdesinde sırası ile WLR ve GS odalarında toplanan veriler telemetrik sistem ile Ana 

Kontrol Binasındaki Ölçüm Cihazları odasına aktarılacak, bu odadan bütün cihazların okumaları 

düzenli olarak takip edilebilecektir. Ayrıca online erişim imkanı ile cihaz verilerinin ana kontrol 

binası dışından da takip edilmesi mümkün olacaktır. 

 

Cihaz Kablo Kanalları Tip Kesiti 
 
Kayadolgu ölçüm cihazlarından güvenilir veriler sağlanabilmesi ve bu cihazlardan uzun süreli data 

alınabilmesi için cihaz montajı ve dolgu içerisindeki muhafazası büyük önem arz etmektedir. Bu 

minvalde cihaz hendekleri aşağıda Şekil 4-3 ve Şekil 4-4’de gösterilen ölçülerde açılmış, hendek 

tabanına cihazların bohçalandığı 0-5 mm ince kumun akmasını engellemek amacı ile 2B zonu 

malzemesi serilmiştir. Cihazların montaj edildiği hendekler ile kablo hendekleri ayrılarak 

cihazlardan alınacak verilerin kayadolguyu maksimum seviyede temsil etmesi sağlanmıştır. 

Montajı tamamlanan hat üzerinde, müteakip kayadolgu sergisi titreşimsiz bir şekilde sıkıştırılarak 

cihazların sıkıştırma etkisi ile zarar görmesi engellenmiştir.       

 

Şekil 4-4 Ölçüm Cihazları ve Cihaz Kablo Hendeği Planı 

 

Şekil 4-5 Ölçüm Cihazları ve Cihaz Kablo Hendeği Kesiti  
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4.2 Ölçüm Cihazları Kesitleri 

 
Ilısu Barajı konumu itibarı ile uzun bir baraj gövdesine sahiptir. Gövde alanı sol sahilden 

başlayarak; sol sahil – km 1+900 arası dik sol yamaç, km 1+900 – 1+450 arası nehir yatağı, 1+450 

– 1+000 üst taraça ve km 1+000 ile sağ sahil arası da tranzisyon bölgesi olarak 4 farklı bölgede 

düşünülebilir.  

 

Şekil 4-6 Ilısu Barajı ve HES ÖBKD Baraj Ölçüm Tesisleri Genel Yerleşim Planı 

 

Şekil 4-7 Ilısu Barajı ve HES ÖBKD Baraj Ölçüm Tesisleri Memba Görünümü 

 

Bu bölgelerin topografik koşulları, zemin kotları ve dolayısı ile dolgu yükseklikleri birbirleri 

arasında değişiklik göstermektedir. Bu farklı bölgelerin izlenmesi amacı ile bahsi geçen bölgeleri 

temsil edecek 9 farklı ölçüm cihazı kesiti (0+823, 1+015, 1+250, 1+475, 1+700, 1+860, 1+980, 

2+047,5, 2+145) belirlenmiştir. Baraj gövdesinin temelden krete takibi için ise sırası ile 415.00, 

445.00, 475.00 ve 505.00 m kotlarında 4 ölçüm kotu oluşturulmuştur. Tasarımda her kesit için 

cihaz lokasyonları aynı ofsetlerde belirlenmiştir. Fakat dolgu davranışlarının farklı olması beklenen 

dik sol sahil, nehir yatağı ve üst taraçadaki sırası ile 2+047.5, 1+860 ve 1+250 kesitlerinde, temsil 

ettikleri bölgelerin davranışlarını takip edebilmek amacı ile ek olarak zincir ekstensometre sistemi 

ve düşey manyetik ekstensometreler yerleştirilmiştir.  
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Şekil 4-8 ÖBKD Baraj Gövdesi KM 0+823 Ölçüm Cihazları Kesiti  
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Şekil 4-9 ÖBKD Baraj Gövdesi KM 1+015 Ölçüm Cihazları Kesiti 
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Şekil 4-10 ÖBKD Baraj Gövdesi KM 1+250 Ölçüm Cihazları Kesiti 
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Şekil 4-11 ÖBKD Baraj Gövdesi KM 1+475 Ölçüm Cihazları Kesiti 
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Şekil 4-12 ÖBKD Baraj Gövdesi KM 1+700 Ölçüm Cihazları Kesiti 
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Şekil 4-13 ÖBKD Baraj Gövdesi KM 1+860 Ölçüm Cihazları Kesiti 
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Şekil 4-14 ÖBKD Baraj Gövdesi KM 1+980 Ölçüm Cihazları Kesiti 
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Şekil 4-15 ÖBKD Baraj Gövdesi KM 2+062,5 Ölçüm Cihazları Kesiti 
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Şekil 4-16 ÖBKD Baraj Gövdesi KM 2+145 Ölçüm Cihazları Kesiti 
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5 VERİ TOPLANMASI VE MÜHENDİSLİK DEĞERİNİN 
HESAPLANMASI 

5.1 Okuma Aralıkları 
 
Baraj ölçüm tesislerinde okuma alınma sıklığının belirlenmesinde yapının boyutları, risk oranı, 

yaşı, rezervuardaki su seviyesinin dalgalanma oranları, rezervuar hacmi başta olmak üzere birçok 

faktör göz önüne alınmaktadır. Ayrıca farklı proje safhalarında, safha gerekliliklerine göre farklı 

okuma aralıkları belirlenmektedir. Doğal olarak bu faktörlerdeki artış ile doğru orantılı ölçüm 

sıklığı artmaktadır. Örnek olarak; su tutma sırasında ya da sel, deprem gibi doğal afetlerin ardından 

okuma sıklıkları arttırılmaktadır. 

 
Ilısu Barajı ve HES projesi ölçüm tesisleri okumaları, 2012 yılında gerçekleşen 1. Barajlar 

Kongresinde yayınlanan Baraj Emniyet Rehberi (Rehber no:005) eklerinde verilen ölçüm aralıkları 

ile uyumlu olarak, teknik şartnameler kapsamında yapılmaktadır.  

 

 

Tablo 5-1 1. Barajlar Kongresinde yayınlanan Baraj Emniyet Rehberi (Rehber no:005) eklerinde 
verilen ölçüm aralıkları ile uyumlu olarak, teknik şartnameler kapsamında takip edilen 
ölçüm aralıkları 

Ölçüm Parametresi

Ölçüm 
Aletinin Adı İnşaat

Su 
Tutma İlk Yıl

İkinci ve 
Üçüncü Yıl

Düzenli 
Olarak İlk Üç 
Yıldan Sonra İlave Durumlar-1 İlave Durumlar-2

Yüzey Deplasmanı
Harici Çökme 
Röperleri

15 
Günde 
bir

15 
Günde 
bir

15 
Günde 
bir Yılda 2 defa Yılda 2 defa

Normal ve 
Maksimum Su 
Seviyesinde

İlk rezervuar yükünün 
baraj davranışına olan 
etkisini görmek için su 
tutma işleminin hemen 
öncesinde bir okuma alınır

Yer altı su seviyesi, dolgudaki 
su seviyesi veya su basıncı

Rasat 
Kuyuları, Su 
Basınç 
Ölçerler

Haftada 
bir

Haftada 
bir

Haftada 
bir Ayda bir Ayda bir

Farklı katmanlardaki veya 
gövde içerisindeki boşluk suyu 
basıncı, barajda temeldeki 
boşluk suyu basıncı, temeldeki 
veya gövdedeki sızma, su 
seviyesi kontrolü

Temel Tipi 
Piezometre

Haftada 
bir

Haftada 
bir

Haftada 
bir Ayda bir Ayda bir

Dolgudaki düşey 
deformasyonlar, oturmalar

Oturma 
Ölçer, 
Manyetik 

Haftada 
bir

Haftada 
bir

15 
Günde 
bir

15 Günde 
bir Ayda bir

Dolgudaki yatay 
deformasyonlar

Dolgu tipi 
ekstensometr
e

Haftada 
bir

Haftada 
bir

15 
Günde 
bir

15 Günde 
bir Ayda bir

Hem dolgu ağırlığından oluşan 
basınçları ve kemerleşmeyi, 
hemde boşluk suyu basıncını

Toplam 
Basınç Ölçer

Haftada 
bir

Haftada 
bir

Haftada 
bir

15 Günde 
bir Ayda bir

İlk rezervuar yükünün baraj davranışına olan 
etkisini görmek için su tutma işleminin hemen 

öncesinde bir okuma alınır
İlk rezervuar yükünün baraj davranışına olan 
etkisini görmek için su tutma işleminin hemen 

öncesinde bir okuma alınır
İlk rezervuar yükünün baraj davranışına olan 
etkisini görmek için su tutma işleminin hemen 

öncesinde bir okuma alınır
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5.2 Titreyen Telli Cihazlar 
 
Titreyen telli cihazlar temelde diyafram, ona bağlı titreyen tel ve bobinden oluşmaktadır. Ölçülmek 

istenen mühendislik değerine göre faklı fiziksel sistemlerle ölçülen parametredeki değişmeler 

diyafram üzere uygulanan kuvvete dönüştürülür (piezometrelerde su basıncı, toplam basınç 

ölçerlerde sıvı haznesindeki yağın basıncı, ekstensometrelerde ise deplasman difayrama kuvvet 

olarak aktarılmaktadır). Normal şartlarda sistemde bulunan bobin ile tel etkileşim halinde doğal 

frekansında titremektedir. Diyafram üzerindeki kuvvetin değişmesi ile telin frekansı değişir ve 

bobin ile etkileşimi sayesinde bu değişme okuma ünitesinde tespit edilir. Okuma ünitesi bu frekans 

değerini kalibrasyon faktörlerini uygulayarak cihaz okuması olarak ekranda gösterir.  

 

 

Şekil 5-1 Titreyen Telli Cihazların Çalışma Prensibi 

 

5.2.1 Cihazların Okumaları  

 
Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında ölçüm tesislerinden veri toplanması temelde iki periyotta 

gerçekleştirilmektedir; 

 

İnşaat Aşaması Okumaları: İnşaat faaliyetleri devam ederken geçici yada hazır olduktan sonra 

kalıcı okuma odalarından (WLR odaları) data loger marifeti ile manuel olarak okumalar 

alınmaktadır. Her cihaz için frekans ve sıcaklık değerleri kaydedilmektedir. Ayrıca her okuma 

odasında bulunan termometre ve barometrelerden ortam sıcaklığı ve basıncı kayıt edilmektedir.  

Data Okuma Ünitesi 
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Su tutma ve İşletme Aşaması Okumaları: Bölüm 5 Ilısu Barajı ve HES ÖBKD Baraj Ölçüm 

Cihazları Sistemi bölümünde özetlenen şekilde veriler ilgili okuma odalarında (GS odaları) 

bulunan otomatik üniteler ile okunarak Ana Kontrol Binasındaki Ölçüm Tesisleri İzleme odasına 

aktarılmaktadır. Sistem online olarak uzaktan izlenebilmektedir. Her okumada ortak sıcaklığı ve 

basınç değerleri de kaydedilmektedir. Kayadolgu Baraj ölçüm tesisleri kapsamında yer alıp 

otomatik veri toplama sistemine entegre edilmeyen tek cihaz Km 1+860 baraj ekseninde bulunan 

manyetik ekstensometredir. Bu cihazın okumaları manuel olarak okuma probu ile alınmaktadır. 

 

5.2.2 Mühendislik Biriminin Hesaplanması  

 

Ilısu Barajı ve HES projesi kapsamında ÖBKD Baraj Kayadolgu Ölçme ve İzleme sistemi cihazları 

ağırlıklı olarak titreyen telli cihazlardan oluşmaktadır. Farklı çalışma sistemine sahip cihazlar ise 

düşey manyetik ekstensometreler, sızıntı ölçüm savakları, fiber optik sızıntı tespit sistemi, 

ivmeölçerler ve ölçüm röperleridir. İlerleyen bölümlerde bu cihazlardan alınan verilerden gerekli 

mühendislik birimlerinin hesap yöntemleri anlatılmaktadır. 

  

5.2.2.1 Titreyen Telli Cihazlarda Mühendislik Biriminin Hesaplanması 

 
Proje kapsamında kullanılan bütün titreyen telli ölçüm cihazlarının ana çalışma prensibi aynıdır. 

Dolayısı ile her cihaz için okuma sırasında frekans değeri ve sıcaklık verisi kaydedilmektedir. 

Sıcaklık değeri o an için cihaz içerisinde bulunan termometreden alınan sıcaklık değeridir ve 

gerekli hesaplamalarda direkt olarak kullanılmaktadır. Kaydedilen frekans değeri ise lineer ve 

polinom hesap formülleri kullanılarak gerekli mühendislik birimine çevrilir. Denklem için gerekli 

sabitler her cihaz için ayrı temin edilen kalibrasyon sertifikalarından alınmaktadır. 

 

Lineer Denklem ile Hesaplama 

Kullanılan formül şu şekildedir; 

0 1  

Burada;  G  = Kalibrasyon sertifikası ile verilen lineer formül sabiti 

R0 = montaj sırasında alınan ilk (sıfır) okuması 

R1 = mühendislik birimi hesaplanmak istenilen okuma 
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Formül ile hesaplanan değer yatay ekstensometreler için mm deformasyon değeri, toplam basınç 

ölçer, piezometre ve hidrolik oturma ölçer için ise üzerine etki eden basınç değişimini vermektedir. 

Her bir cihaz için uygulanan düzeltmeler (basınç düzeltmesi, topografik düzeltme vb.) Bölüm 4.1 

Kayadolgu Cihazları altında ilgili başlıklarda verilmiştir.  Hidrolik oturma ölçerlerde hesaplanan 

basınç değişimi, sisteme etki eden su kolonu yüksekliğine tekabül etmektedir. Dolayısı ile cihaz 

kotundaki değişme; 1 kPa basınç değişimi 10,197162 cm su kolonu yüksekliğine denk geldiği 

dikkate alınarak bulunmaktadır.  

  

Polinom Denklem İle Hesaplama 

Kullanılan formül şu şekildedir; 

1 BxR1 C 

Burada; E = hesaplanan mühendislik birimi 

A = Kalibrasyon sertifikası ile verilen Polinom ölçüm faktörü 

B = Kalibrasyon sertifikası ile verilen Polinom ölçüm faktörü 

R1 = mühendislik birimi hesaplanmak istenilen okuma 

C = sahadaki “0” okumasından hesaplanan Polinom ölçüm faktörü 

 

C (Polinom ölçüm faktörü) her bir cihaz için sahada şu şekilde hesaplanır; 

 

0 BxR0  

Burada; A = Kalibrasyon sertifikası ile verilen Polinom ölçüm faktörü 

B = Kalibrasyon sertifikası ile verilen Polinom ölçüm faktörü 

R0 = montaj sırasında alınan ilk (sıfır) okuması 

 

Formül ile hesaplanan değer yatay ekstensometreler için mm deformasyon değeri, toplam basınç 

ölçer, piezometre ve hidrolik oturma ölçer için ise üzerine etki eden basınç değişimini vermektedir. 

Her bir cihaz için uygulanan düzeltmeler (basınç düzeltmesi, topografik düzeltme vb.) Bölüm 4.1 

Kayadolgu Cihazları altında ilgili başlıklarda verilmiştir.  Hidrolik oturma ölçerlerde hesaplanan 

basınç değişimi, sisteme etki eden su kolonu yüksekliğine tekabül etmektedir. Dolayısı ile cihaz 

kotundaki değişme; 1 kPa basınç değişimi 10,197162 cm su kolonu yüksekliğine denk geldiği 

dikkate alınarak bulunmaktadır. 
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Lineer formül hesap yöntemi olarak oldukça kolay olması ve hesaplanan mühendislik verisinde 

gerekli hassasiyeti sağladığı için özellikle hidrolik oturma ölçerlerin saha kontrol okumalarında 

kullanılmaktadır. 

 

Örnek 1;  Hidrolik Oturma Ölçerlerde Mühendislik Birimi Hesaplanması:  

SC.1860.475.3 cihazı 03.12.2013 tarihli cihaz okuması örnek alınmıştır; 

 

 

 

G = 0,10225 
İlk Okuma = 6220,7 

03.12.2013 tarihli Okuma = 5407,8 
 

E = 0,10225 x (6220,7 – 5407,8) 

E = 83,12 kPa 

Su Kolonu Yüksekliği = 83,12 x 10.197162 = 848 cm 

Basınç Düzeltmesi = 945 – 960 = - 15 mBar 
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Düzeltilmiş Su Kolonu Yüksekliği = 848 – 15 = 832 cm 

Bu cihaz için montaj sırasında alınan ilk su kolonu yüksekliği 796 cm olduğu için 03.12.2013 tarihli 

oturma değeri; 

832-796 = 36 cm’dir. 

 

Not: Lineer formül hesap yöntemi olarak oldukça kolay olması ve hesaplanan mühendislik 

verisinde gerekli hassasiyeti sağladığı için özellikle hidrolik oturma ölçerlerin saha kontrol 

okumalarında kullanılmaktadır. 

 

Örnek 2; Toplam Basınç Ölçerlerde Mühendislik Birimi Hesaplanması: 

TPC.1250.445.3 cihazı 16.12.2012 tarihli cihaz okuması örnek alınmıştır; 
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A = 0,000004233 
B  = -0,793215 

C = 4592,26 
16.12.2012 tarihli Okuma = 5592,2 

E = (4,233E-06 x 5592,22) + (-0,793215 x 5592,2) + 4592,26 

E = 288,83 kPa 

 

Not: Her cihaz için lineer ve polinom denklen ile değerler hesaplanarak karşılaştırılmaktadır. 

 

Örnek 3; Temel Tipi Piezometrelerde Mühendislik Birimi Hesaplanması: 

TP.1860.3 cihazının 15.03.2013 tarihli cihaz okuması örnek alınmıştır; 

 

 

 

 
A = 7,61073E-07 
B  = -0,7532658  

C = 4394,99 
16.12.2012 tarihli Okuma = 5815,1 

E = (7,61073E-07 x 5815,12) + (-0,7532658 x 5815,1) + 4394,99 

E = 40,42 kPa 

Su Kolonu Yüksekliği = 421,8 cm 
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Hesaplanan mühendislik birimi 4,2 m su kolonuna tekabül etmektedir. Bu cihaz için montaj kotu 

389,3 m’dir. Dolayısı ile 15.03.2013 tarihli okumada zemin suyu kotu 393,52 m ölçülmüştür. 

 

Örnek 4; Dolgu Tipi yatay Ekstensometrelerde Mühendislik Birimi Hesaplanması: 

EX.1015.445.1 cihazının 15.03.2013 tarihli cihaz okuması örnek alınmıştır; 

 

 

 

A = 7,48E-08 
B  = 0,0291  
C = -77,27 

15.03.2012 tarihli Okuma = 2655,90 

E = (7,48E-08 x 2655,902) + (0,0291x 2655,90) + (-77,27) 
 

E = 0,54 mm 
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5.2.2.2 Düşey Manyetik Ekstensometrelerde Mühendislik Biriminin Hesaplanması 

 
Düşey magnetik extensometre otomatik veri toplama sistemine bağlanamadığı için bu cihazın 

okumaları gerek inşaat sırasında gerekse su tutma ve işletme sırasında elle alınmaktadır. Cihazın 

çalışma prensibi ve detaylar “Bölüm 4.1.5 Düşey Magnetik Ekstensometre” bölümünde 

anlatılmıştır. Bu oturmaların hesaplanmasında kullanılan yöntem şu şekildedir; 

 

Her plaka montajında plaka kot ve koordinatı topografik 

olarak ölçülmektedir. Ardından manyetik prob ile okuma 

alınarak plakanın ilk yüksekliği hesaplanır; 

0 0 0 

Burada; R0 = plaka montajı sırasında alınan okuma 

Hp0 = boru üst sonu ile plaka arası mesafe 

H0 = plaka ilk (sıfır) yüksekliği 

 

 

 

 

Dolgu işlerine paralel olarak bir sonraki plaka montaj kotuna 
gelindiğinde yine aynı şekilde okumalar alınır ve plaka 
yüksekliği hesaplanır; 

1 1 1 

Burada;         R1 = müteakip montajda alınan okuma 

Hp1 = boru üst sonu ile plaka arası mesafe 

H1 = plaka yüksekliği 

Plakadaki oturma ise; 

                           Oturma = H0 – H1 şeklinde hesaplanır. 
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Örnek: MEX-1860 cihazı 25.06.2013 tarihli okumasında plaka no:24 oturması örnek alınmıştır; 

 

Plaka no 24 montaj sırasındaki (21.06.2013) okuması; 

R0 = 90,11 

Hp0 = 1,02 

H0 = 90,11-1,02 = 89.09 m 

Plaka no 24 25.06.2013 tarihli okuması; 

R1 = 93,07 

Hp1 = 4,01 

H1 = 93,07-4,01 = 89,06 m 

Plaka no:24 de 25.06.2013 tarihli oturma; 

Oturma = H0 – H1 = 0,03 m 

Aynı yöntem ile bütün plakaların oturmaları her okumada hesaplanarak dolgu boyunca oturmanın 

yükseklik ile değişimi gözlenmektedir.  
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6 ILISU ÖBKD BARAJ GÖVDESİ TASARIM SÜRECİ  
 

Kati tasarımda 45 milyon m3 gövde hacmine sahip kil çekirdek kayadolgu baraj olarak tasarlanan 

Ilısu Baraj Gövdesi, 2007 tarihinde Önyüzü Beton Kaplı Kayadolgu baraj olarak değiştirilmiştir. 

Bu değişikliğin akabinde Ilısu Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Konsorsiyumu (ECS) 

tarafından ÖBKD baraj teknolojisindeki son gelişmeler çerçevesinde baraj gövdesi tasarım 

çalışmalarına başlanmıştır. Malzeme parametrelerinin sağlıklı tespiti için gerçekleştirilen detaylı 

test ve analiz çalışmalarından elde edilen veriler ve sahada gerçekleştirilen deneme dolguları ve 

malzeme testleri ışığında Ilısu ÖBKD Baraj gövdesinin kati proje tasarımı tamamlanmıştır.  

 

Kati proje tasarımını ardından Ilısu Konsorsiyumu tarafından Rehber Proje çalışmalarına 

geçilmiştir. Rehber proje çalışmaları çerçevesinde sahada devam eden çalışmalar ve yapılan testler 

ile güncellenen malzeme parametreleri ve detaylandırılan baraj kesiti ve geometrisi 2-D ve 3-D 

modellerle araştırılmış ve nihai detayların belirlenmesi sağlanmıştır.  

 

Bu çalışmada Ilısu Barajı kayadolgusunda yapılan Baraj Ölçüm Tesisleri çalışmaları hakkında 

proje tecrübeleri paylaşılmış olmasına rağmen, faydalı olacağı düşüncesi ile ilerleyen bölümlerde 

Kati proje ve rehber projelerde izlenilen tasarım aşamaları bilgi amaçlı olarak özetlenmektedir.  

6.1 Ilısu ÖBKD Baraj Gövdesi Kati Proje Tasarımı    
 

Ilısu ÖBKD Baraj Gövdesi kati proje tasarımı Ilısu Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri 

Konsorsiyumu tarafından yapılmıştır. Tasarım temelde iki fazda gerçekleştirilmiştir (Frei & 

Humbel, 2011); 

 

Faz 1 Tasarımı 

Faz 1 çalışmalarına kadar belirlenmiş olan malzeme parametreleri ve belirlenmiş baraj geometrisi; 

 Farklı yük koşullarında baraj gövdesinin kayma stabilitesi 

 Baraj gövdesinin farklı temel koşullarında inşaat sırasında ve su tutma sırasındaki oturma 

davranışları 

incelenmek üzere modellenmiştir. 
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Yukarıda belirtilen değerlendirmenin yapılabilmesi için Şekil 6-1 ile Şekil 6-4 arasında verilmiş 

olan kesitler incelenmiştir.  

 

 

 

Şekil 6-1 Üst Sağ ve Üst Sol Yamaçta Marnlı Kireçtaşı Temel Üzerinde Değerlendirilen ÖBKD 
Baraj Kesiti 

 

 

 

Şekil 6-2 Sağ Sahilde Marnlı Kireçtaşı Temel, Temel Üzerinde yamaç Molozu Olmayan ve 
Temel Üzerinde yamaç Molozu Olan Koşullar İçin Değerlendirilen ÖBKD Baraj 
Kesiti 
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Şekil 6-3 Nehir Yatağında Marnlı Kireçtaşı Temel Üzerinde Teras Malzemesi Durumunda 
Değerlendirilen ÖBKD Baraj Kesiti 

 

 

Şekil 6-4 Maksimum Kesitte Marnlı Kireçtaşı Temel Üzerinde Teras Malzemesi Durumunda 
Değerlendirilen ÖBKD Baraj Kesiti 

Faz 1 Tasarım Sonuçları 

Farklı baraj kesitleri ve temel koşulları için yapılan analizler sonucunda şu değerlendirmelere 
varılmıştır (Frei & Humbel, 2011); 

 Tip kesit; 1:1.4 memba şevi ve 3 adet 5 m genişliğinde palye içeren 1:1.4 mansap şevinden 
oluşmaktadır. 

 Malzeme parametreleri sahada deneme dolguları ile kalibre edilmelidir. 

 Ana Kaya üzerinde temellenen ÖBKD Baraj için gerek inşaat safhası gerekse su tutma 
aşaması deplasmanları makul seviyelerdedir. 

101



ILISU Barajı ve Hidroelektrik Santrali 
ÖBKD Baraj Kayadolgu Ölçüm Cihazları Tasarım ve Uygulaması 

       
 

 Taraça malzemesi üzerinde temellenen ÖBKD Baraj için gerek inşaat safhası gerekse su 
tutma aşaması deplasmanları makul seviyelerde olmakla birlikte yumuşak siltli malzemenin 
sıyırılması gerekmektedir. 

Faz 2 Tasarımı 

Faz 1 de elde edilen sonuçlar ve daha sonra yapılan testler ve deneme dolguları ile kalibre edilen 
malzeme parametreleri kullanılarak, kesit ve baraj geometrisi ile ilgili güncel çalışmaların sonuçları 
çerçevesinde aşağıdaki değerlendirmeler çerçevesinde faz 2 tasarımı gerçekleştirilmiştir (Frei & 
Humbel, 2011); 

 Marnlı kireçtaşı önyüzü döşemesine uygun destek sağlayacak malzemedir. 

 Marnlı kireçtaşının gradasyon sonuçları göstermektedir ki 3A tranzisyon zonuna gerek 
duyulmamaktadır. 

 Bazalt ocağından alınacak malzeme mansap şevini bohçalayacak ve deprem koşulları dahil 
olmak üzere stabil olacak kabuk dolgusu için uygundur. Serbest drenli özellikleri uygundur. 

 Baraj ana dolgu malzemesini kazılardan çıkarak depolarda biriktirilen yada ocaktan 
alınacak olan marnlı kireçtaşı oluşturacaktır. Mansap kabuk dolgusu ise bazalt ile tesis 
edilecektir.   

Bu değerlendirmeler çerçevesinde Şekil 7-5 de verilen tip kesit üzerinde faz 2 tasarım çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 6-5 Faz 2 Tasarımında Değerlendirilen ÖBKD Baraj Kesiti 

 

Faz 2 Tasarım Sonuçları 

Yukarıda verilen tip kesit güncel malzeme parametreleri, yük koşulları ve sismik veriler 
çerçevesinde modellenerek araştırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen Farklı inşaat 
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aşamalarındaki Gerilme-deformasyon davranışları ve su tutma sonrasında ön yüzünde beklenecek 
deformasyonlar sırası ile Tablo 7-1 ve Tablo 7-2 de özetlenmiştir (Frei & Humbel, 2011).  

 

Deplasman / 
Gerilme 

İnşaat Sonrası  
Kümülatif Deplasman 

Maksimum Su Kotunda 
(WL 525 m) 

Mak. Yatay 
Deplasman (cm) 

30.3  (kret kotunda) 
25.7(Memba şevi  kot 447 m de (440 

to 450)) 
Mak. Düşey 

Deplasman (cm) 
-253.8  (kret kotunda) 

-26.6 (Memba şevi  kot 450 m de 
(447 to 452)) 

Mak. Toplam 
Deplasman (cm) 

254.7 (kret kotunda) 
36.9 (Memba şevi  kot 450 m de 

(442 to 452)) 
Mak. бx (MPa) -0.7(kot  400 CL) -1.5 (kot  400 CL) 
Mak. бy (MPa) -2.2 (kot  400 CL) -2.37 (kot  400 CL) 

Mak. Efektif б’x  
(MPa) 

-0.7(kot  400 CL) -1.39 (kot  400 CL) 

Mak. Efektif б’y  
(MPa) 

-2.2 (kot  400 CL) -2.27 (kot  400 CL) 

 

Tablo 6-1 Farklı inşaat aşamalarındaki Gerilme-deformasyon davranışları 

 

Deplasman 
Yatay Deplasman 

(cm) 
Düşey Deplasman 

(cm) 
Önyüzü Maksimum 

Deplasmanı 
25.7 (memba şevi kot 

447) 
-26.6 (memba şevi 

kot 450) 
Önyüzü Çevresel Derzde 

Deplasman 
6.6 1.8 

Topuk Plağı Çevresel 
Derzde Deplasman 

3.1 -0.2 

Derz Açılmaları 3.5 2 

 

Tablo 6-2 Su Tutma Sonrasında Ön Yüzünde Beklenecek Deformasyonlar 

 

6.2 Ilısu ÖBKD Baraj Gövdesi Rehber Proje Tasarımı 

Kati proje tasarımları ardından Ilısu Konsorsiyumu tarafından rehber proje çalışmalarına 

başlanmıştır. Rehber projeler kapsamında yapılan tasarım çalışmaları iki aşamada 

gerçekleştirilmiştir; 
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Aşama 1 Rehber Proje Tasarımı 

Birinci aşama rehber proje tasarımında ÖBKD Baraj gövdesi analiz edilirken beton önyüzü ve 

topuk plağı yapısal eleman olarak detaylı bir şekilde ele alınmaksızın baraj geometrisi ve zonlarının 

değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Aşam 1 Rehber proje tasarım çalışmasında 

incelenen kesit Şekil 6-6 da verilmiştir (Tzenkov & Menouillard, 2013).  

 

 

Şekil 6-6 Aşama 1Rehber Proje Tasarımında Değerlendirilen ÖBKD Baraj Kesiti 

Verilen kesitin stabilitesi farklı yük koşullarında ve sismik durumlarda incelenmiştir. 

Değerlendirilen yük koşulları için ÖBKD Baraj gövdesi gerekli güvenlik şartlarını sağlamaktadır.  

 

Aşama 2 Rehber Proje Tasarımı 

İkinci aşama rehber proje tasarımında baraj gövdesi beton elemanlar ve aralarındaki ilişki dikkate 

alınarak analiz edilmiştir. Bu aşamadaki amaç sızdırmazlık elemanları ile ilgili detayların 

belirlenmesi, gövde deplasmanlarının incelenmesi ve gerilme-deformasyon davranışının 

modellenmesidir.  

 

Bu çerçevede farklı temsili kesitlerde, farklı yük koşulları ve sismik durumlar dikkate alınarak 

modelleme çalışması yapılmıştır.  

 

Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen inşaat sonu baraj ölü yükü altında dolguda oluşan 

maksimum düşey gerilmeler ve kayma gerilmeleri ile su tutma sonrasında dolguda oluşacak 
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maksimum düşey gerilmeler, kesme gerilmeleri ve maksimum deplasmanlar sırası ile Tablo 6-3 ve 

Tablo 6-4 de verilmiştir (Tzenkov & Menouillard, 2013). 

 

Kesit 
Mak. Düşey 

Gerilme 
Mak. Kayma 

Gerilmesi 

[km] [MPa] [MPa] 

0+720 -0.897 0.204 
0+823 -1.01 0.209 
1+005 -1.95 0.26 
1+250 -1.74 0.28 
1+475 -1.77 0.36 
1+860 -2.11 0.348 
1+995 -1.98 0.36 
2+077 -0.91 0.22 
2+145 -0.44 0.1 
2+242 -0.37 0.07 

   

Tablo 6-3 İnşaat Sonu Baraj Ölü Yükü Altında Dolguda Oluşan Maksimum Düşey Gerilmeler 
ve Kayma Gerilmeleri 

Kesit 
Mak. Düşey 

Gerilme 
Mak. Kayma 

Gerilmesi 
Mak. 

Deplasman 

[km] [MPa] [MPa] [mm] 
0+720 -0.98 0.41 32 
0+823 -1 0.27 44 
1+005 -3.8 0.6 97 
1+250 -1.85 0.51 112 
1+475 -1.85 0.56 113 
1+860 -2.2 0.59 110 
1+995 -2.13 0.38 140 
2+077 -0.93 0.23 18 
2+145 -0.47 0.11 11 
2+242 -0.47 0.08 2 

 

Tablo 6-4 Su Tutma Sonu Baraj Dolgusunda Oluşan Maksimum Düşey Gerilmeler, Kayma 
Gerilmeleri ve Maksimum Deplasmanlar  
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ÖBKD Baraj Gövdesi 3D Sonlu Elemanlar Analizi 

Aşama 2 rehber proje çalışmalarının ardından baraj gövdesinin davranışlarının daha detaylı 

irdelenebilmesi ve önyüzü kaplaması davranışlarının incelenerek önyüzü betonu düşey derzlerinin 

tiplerinin belirlenmesine yönelik baraj gövdesinin 3D sonlu elemanlar modeli analiz edilmiştir.  

 

Rehber proje çalışmaları kapsamında yapılan bu analizle; 

- Baraj gövdesinin inşaat safhalarında ve işletme sırasında ve de sismik hareketlere maruz 

kaldığında sergileyeceği deplasmanların ve gerilmelerin değerlendirilmesi 

- Önyüzü kaplaması ve topuk plağı detaylarının incelenmesi 

- Baraj kazıları, dolgu çalışmaları ve beton yapıları tasarımlarının doğrulanması 

amaçlanmıştır (Tzenkov & Menouillard, 2013).   

 

 

Şekil 6-7 Rehber Proje Çalışmaları Kapsamında Hazırlanan ÖBKD Baraj Gövdesi 3-D Modeli 

 

 

Şekil 6-8 Rehber Proje Çalışmaları Kapsamında Hazırlanan ÖBKD Baraj Gövdesi 3-D 
Modeli, Su Tutma Sonrası, Düşey Deplasmanlar (sol) ve Düşey Gerilmeler (sağ)  
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7 ÖLÇÜM CİHAZI VERİLERİ KULLANILARAK TASARIM 
PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE 
KULLANILAN YÖNTEMLER 

 

Ilısu Barajı Kayadolgu gövde inşaatı sırasında tasarım kesiti ve kotlarında, dolgu işlerine paralel 

olarak ölçüm cihazları montajları yapılmıştır. Montajı tamamlanan cihazların sıfır okumaları 

ivedilikle alınmış, akabinde inşaat sırasında düzenli olarak okumalar alınmış, alınan okumalar 

yukarıda Bölüm 5.2.2 Mühendislik Biriminin Hesaplanması aktarıldığı şekilde düzenli olarak 

takip edilmiştir. Periyodik olarak alınan okumalar kullanılarak inşaat süresince kayadolgu baraj 

performansı izlenmiştir.  

 

İlerleyen bölümlerde; bu çalışma hazırlandığı sırada kayadolgu çalışmaları devam ettiğinden 

dolayı, baraj dolgusunun %80 mertebesinde tamamlandığı aşamadaki değerlendirmelere kadar 

takip edilen metotlar; kayadolgu inşaat aşaması performans değerlendirmesi için kullanılan 

yöntemler, ampirik yaklaşımlar ile kayadolgunun bu kaynak hazırlanana kadar biten kısmının 

değerlendirmesinden örnekler sunulmaktadır. Mevcut inşaat aşamasında maksimum baraj 

kesitinde (km 1+860) ölçülen oturmalar %1 mertebesinde ve bu oturma değerine tekabül eden 

kayadolgu deformasyon modülü ise 57-61 MPa aralığındadır.  İnşaat sonu kayadolgu performans 

değerlendirmesi, önyüzü beton imalatlarına başlanmadan önce detaylı bir şekilde yapıla bilecektir.  

  

7.1 İnşaat Süresince Okunan Kayadolgu Düşey Gerilme Verilerinin 

Değerlendirilmesi  

 

Bölüm 1.5 İnşaat Aşamalarında da aktarıldığı üzere kayadolgu inşaatı tam kesitte bir seferde 

yükselmemiş, faklı kesitlerde kademeli dolgu alanları yükseltilmiş ve memba bölgesi dolguları da 

mansap kısmında dolgular belirli bir kota yükseldikten sonra başlamıştır. Dolayısı ile inşaat 

süresince aynı doğrultuda ve farklı kesit içerisinde aynı ofsetlerde bulunan cihazlardan birbirinden 

farklı düşey gerilmeler ölçüle bilmiştir.  

 

Bazı cihazlarda, özellikle nehir yatağında dik sol şeve yakın olanlarda, teorik olarak cihaz üzerinde 

etkimesi beklenen yük ile cihaz okumaları arasındaki farkın açıldığı gözlenmiştir ki bu inşaat 

esnasında ilgili bölgede kemerlenme etkisinin oluştuğunu gösterebilir. Fakat baraj gövdesine genel 
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olarak bakıldığında kret uzunluğu oldukça fazla olduğu için dolgu yükünün yamaçlara transferi 

çok ciddi oranlarda bir kemerlenme etkisi yaratacak mertebede olmamıştır. 

 

Dolgunun içerisinde düşey gerilmelerin değerlendirilmesi sırasında kemerlenme miktarlarının 

takibinde özellikle iki farklı baraj bölgesinde; Km 1+475 ile sağ sahil arası üst taraça kısmı ve Km 

1+475 ile sol sahil arası nehir yatağı kısmı,  farklı davranışlar gözlenmiştir. Bu durumun temel 

nedeninin takip edilen inşaat aşamaları olduğu düşünülmektedir. Bölüm 1.5 İnşaat Aşamalarında 

belirtilen 4. ve 5. kademe dolgularında, diğer kademelere nazaran teorik ve ölçülen düşey 

gerilmeler arasındaki farkın daha fazla olduğu gözlenmiştir ve bu fark yaklaşık 470 m kotlarında 

eksen boyunca dolgu tek parça olduktan sonra üst kotlarda azalmaya başlamıştır. 4. ve 5. kademe 

dolgularında bir tarafın dik sol yamaç diğer tarafın ise mevcut kayadolgu ile sınırlanması böyle bir 

etki gözlenmesine neden olmuştur. Fakat dolgu kesiti tam kesite ulaştıkça ve zaman içerisinde, bu 

etki yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamış, dolgu boyunca uniform bir gerilme dağılımı 

gözlenmeye başlanmıştır.  

 
 

7.2 İnşaat Süresince Okunan Oturma Değerlerinin  (Deformasyon Modülünün) 

Değerlendirilmesi 

 

Baraj yüksekliği ve oturma değerleri arasındaki doğrusal olmayan değişim, farklı kayadolgu 

malzemeleri için aşağıda Şekil 7-1 de özetlenmiştir. Ilısu Barajı kayadolgusu (3A zonu) iyi 

gradasyonlu ve sıkışması iyi marnlı kireçtaşıdır ve bu grafik değerleri içerisinde bulunması 

muhtemel alan kırmızı ile gösterilmiştir. 

 

Vadi şekli, baraj kayadolgu davranışları üzerinde etkili bir diğer özelliktir. Kayadolgu ölü 

yükünden kaynaklı düşey gerilmelerin bir kısmı dolgu içerisinde yamaçlara aktarılmaktadır. 

Dolayısı ile baraj gövdesi içerisinde oluşacak gerilme dağılımları, yamaçlara aktarılan yük ile 

orantılı olarak değişmektedir. Vadi şekli; kret uzunluğu, yüksekliği baraj performansı açısından 

önemli özelliklerdir. 
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Şekil 7-1 Kret Oturmaları ve Baraj Yüksekliği Arasındaki İlişki  

 

 

Şekil 7-2 İnşaat Aşaması Deformasyon Modülü, Vadi Genişliği/Maksimum Yükseklik 
Grafiği (Cruz, Materon, & Freitas, 2009) 

Yukarıda Şekil 7.2 de gösterildiği üzere dar vadi barajlarında kemerlenmeden dolayı inşaat sonu 

oturmaları geniş vadilere oranla daha düşük değerler vermektedir. Bu durum Cooke tarafından; dar 

vadi barajlarında zamanla kemerlenme etkisi azalarak uzun dönem oturmalarının geniş vadi 

barajlarına göre daha yüksek değerlere ulaşmasına neden olacağı (Cooke & Sherard, 1987) 

şeklinde açıklanmıştır. Ilısu Barajı’nda 1700 m üzerinde kret uzunluğu ile inşaat süresi 

oturmalarının dar vadi barajlarına oranla nispeten yüksek, fakat uzun dönem oturmalarının ise 

nispeten daha düşük değerlerde olması beklenmektedir.   

 

1
3
0
 

Ilısu ÖBKD 

tahmini aralığı 
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Pinto ve Marques Filho (1998) tarafından vadi şekli ile ilgili önerilen vadi faktörü yaklaşımı A/H2 

şeklindedir; burada A önyüzü döşemesinin alanı, H ise baraj yüksekliğidir. Ilısu Barajı için vadi 

faktörü 8.8’dir. Vadi faktörü ile oturma değerleri arasında korelasyon Johannesson (2007)  

tarafından aşağıda verilen Şekil 7-3 de özetlenmiştir.  

 

 

Şekil 7-3 Oturma Oranları ve Vadi Faktörü İlişkisi  

 

Yukarıda belirtildiği gibi kayadolgu sıkışması, deformasyon modülü üzerinde önemli etkiye 

sahiptir. Bu minvalde kayadolgu boşluk oranı ile deformasyon modülü arasındaki ilişki aşağıda 

Şekil 7-4 de özetlenmiştir.  

 

Şekil 7-4 İnşaat Aşaması Deformasyon Modülü ve Boşluk Oranı İlişkisi  

Ilisu Barajı  için 
Beklenen Bölge
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Ilısu Barajı inşaatı boyunca yapılan kalite kontrol çalışmalarında 3A zonu için elde edilen ortalama 

boşluk oranı 0.22 dolayındadır. Bu değer için grafikte verilen deformasyon modülü aralığı kırmızı 

ile gösterilmiştir.  

 

Bu yaklaşımlar ışığında Ilısu Barajı’na benzer özellikleri bulunan ve işletmedeki bazı barajlara ait 

karakteristik özellikler ve değerler aşağıda Tablo 7-1 de verilmiştir. 

 

Baraj 
Kayadolgu 

Tipi 

Yükseklik

H (m) 

L  

(m) 
A / H ² ɣ kN/ m³ Ev  MPa R/H  % 

Segredo Basalt 160 828 5,40 28,10 32 1,53 

Xingo Basalt 140 705 4,40 29,10 45 2,00 

Khao Laem Limestone 130 1000 8,30 27,00 45 - 

TSQ-1 Limestone 178 1104 4,92 - 45 1,85 

Ita 2 Basalt 125 881 7,04 - 44 1,68 

Machadinho Basalt 127 700 4,93 - 40 1,26 

 

Tablo 7-1 Ilısu’ya Benzer Geometrideki İşlemede ÖBKD Baraj Örnekleri  

 

Ilısu Barajı ÖBKD Baraj gövdesi 1 700 m üzerinde kret uzunluğu ile oldukça geniş bir vadide yer 

almaktadır. Kayadolguda kullanılan malzeme iyi gradasyonlu olup inşaat süresince alınan ortalama 

yoğunluk ve boşluk oranı değerleri ise sırası ile 2,24 g/cm3 ve 0.22 şeklindedir. Yukarıda aktarılan 

yaklaşımlar çerçevesinde baraj kayadolgusunun mevcut değerler ışığında inşaat süresi 

oturmalarının dar vadi barajlarına nazaran daha fazla olacağı, fakat uzun dönem oturmalarının ise 

daha az olması beklendiği söylenebilir. Bu durum yukarıdaki bölümlerde aktarılan işletmedeki 

diğer barajlar örnekleri ile uyumludur. 
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7.3 İnşaat Aşaması Oturma Okumaların Kullanılarak Deformasyon Modülü 

Hesaplarında Kullanılan Yaklaşımlar 

 

Kayadolgu gerilme ve deformasyon değişimi arasındaki ilişki olarak belirtile bilinecek olan 

deformasyon modülü temelde malzemenin yoğunluğu ve boşluk oranı, gradasyonu gibi 

özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. ICOLD 141 numaralı bültende verilen ve inşaat 

sırasındaki düşey oturmalar ile deformasyon modülü hesaplanacak bölge üzerindeki düşey dolgu 

mesafesi dikkate alınan formül şu şekildedir;    

 

 Ev = H * Ɣr * h / 1000*s 

burada: 

Ev = düşey deformasyon modülü, MPa 

H = oturma ölçer üzerindeki dolgunun düşey yüksekliği, m 

Ɣr = kayadolgu birim ağırlığı, kN/m3 

h = oturma ölçer altındaki dolgunun düşey yüksekliği, m 

s = oturma ölçerde tespit edilen oturma, m 

 

Ayrıca dolgu kesiti içerisinde ortalama deformasyon modülü Ev değeri de şu formül ile hesaplana 

bilmektedir; 

 

Ev = (25 x ɣr x H2) / (100 x Smax)    

where: 

Ev = düşey deformasyon modülü, MPa 

ɣr  =  kayadolgu birim ağırlığı, MN/m3 

H = Toplam Baraj Yüksekliği, m 

Smax = Ölçülen Maksimum Oturma, m 
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7.4 İnşaat Aşaması Oturmaları Dikkate Alınarak Önyüzü Betonunda Su Tutma 

Sonrasında Oluşabilecek Deformasyonun Tahmini 

 

Önyüzü betonunun hidrostatik yük altında yapacağı sehimin tahmin edilmesine yönelik Pinto ve 

Marques (1998) tarafından ampirik bir yaklaşım geliştirilmiştir. Baraj yüksekliğinin 0.4 ile 0.5 H 

kısmında gerçekleşmesi beklenen maksimum önyüzü betonu sehimi, vadi faktörü ve baraj 

yüksekliğinin düşey deformasyon modülüne oranı; H2/Ev kullanılarak tahmin edilmektedir. Ilısu 

Barajı için vadi şekil faktörü 8.8’dir. İnşaat aşamasında elde edilen maksimum ve minimum 

deformasyon modülleri için belirtilen ampirik yaklaşım kullanılarak önyüzü sehimleri şu şekilde 

tahmin edilmiştir;     

 

 

 

Şekil 7-5 Maksimum Yüzey Sehiminin Baraj Yüksekliği İle Düşey Deformasyon Modülüne 
Göre, Farklı Vadi Faktörleri İçin Değişimi (ICOLD Bulletin 141, 2006) 

 

Yukarıdaki değerlendirmelerde belirlenen maksimum ve mininun düşey deformasyon modülü 

değerleri için sırası ile önyüzü sehimleri tahmin aralığı 17 ile 22 cm’dir.  
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Önyüzü betonunda tolere edile bilinir sehim miktarının tespitinde beton plakanın taşıyıcı yapı 

olarak değerlendirilir ise, DIN 1045 Standartlarındaki ilgili uzun döşemelerde sehim formülü ılısu 

barajı için önyüzü döşemesinin yapısal limitini 0.86 m vermektedir. İnşaat aşamasında elde edilen 

en güncel veriler ve tasarım yaklaşımları bütün olarak ele alındığında, tahmini önyüzü sehiminin 

güvenli tarafta olduğu görülmektedir.    
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Ek 1  

Örnek Evrak, Sertifika, ve Dokümanlar 

 

 



 



 

 

Ek 1-1  Örnek Uygunluk Okuması Tutanağı (Km 1+475 kot 445, 3 numaralı toplam 

basınç ölçere ait)  

Ilısu Barajı ve HES Baraj Ölçüm Cihazı uygulamaları kapsamında montajı yapılacak her cihaz, 

montajından önce, İdare, Müşavir ve müteahhittin hazır bulunduğu bir kontrol prosedüründen 

geçmektedir. Çalışır durumda ve uygun olduğu tespit edilen cihazlar için belirtilen şekilde uygunluk 

tutanağı hazırlanmaktadır.  

EK 1 - 1



 

Ek 1-2  Örnek Montaj Tutanağı (Km 1+475 kot 445, 3 numaralı 3 numaralı toplam 

basınç ölçere ait)  

Ilısu Barajı ve HES Baraj Ölçüm Cihazı uygulamaları kapsamında montajı yapılan her cihaz, İdare, 

Müşavir ve müteahhittin hazır bulunduğu ekip tarafından montaj yerinde kontrol edilmekte ve ilk 

okumaları alınmaktadır. Montajı tamamlanan cihazlar için belirtilen şekilde montaj tutanağı 

hazırlanmaktadır. 

EK 1 - 2



 

Ek 1-3  Bölüm 5.2.2.1 Titreyen Telli Cihazlarda Mühendislik Biriminin 

Hesaplanması, Örnek 1 deki Cihazın Sertifikası (Km 1+860 Kot 475, 3 

Numaralı Hidrolik Oturma Ölçer)  

Ilısu Barajı ve HES Baraj Ölçüm Cihazı uygulamaları kapsamında montajı yapılacak her cihaz 

beraberinde firma tarafından onaylı orijinal kalibrasyon sertifikası ile gelmektedir.  

 

EK 1 - 3



 

Ek 1-4  Bölüm 5.2.2.1 Titreyen Telli Cihazlarda Mühendislik Biriminin 

Hesaplanması, Örnek 2 deki Cihazın Sertifikası (Km 1+250 Kot 445, 3 

Numaralı Toplam Basınç Ölçer)  

 

EK 1 - 4



 

Ek 1-5  Bölüm 5.2.2.1 Titreyen Telli Cihazlarda Mühendislik Biriminin 

Hesaplanması, Örnek 3 deki Cihazın Sertifikası (Km 1+860, 3 Numaralı 

Piezometre)  

 

EK 1 - 5



 

Ek 1-6  Bölüm 5.2.2.1 Titreyen Telli Cihazlarda Mühendislik Biriminin 

Hesaplanması, Örnek 4 deki Cihazın Sertifikası (Km 1+015 kot 445, 1 

Numaralı Ekstesometre)  

 

EK 1 - 6
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Ek 2  

Örnek Cihaz Okumaları 
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Toplam Basınç Ölçer 

Km 1+860 Kesitindeki cihazların 21.01.2014 tarihine kadarki okumaları örnek olarak 
verilmiştir. 
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Hidrolik Oturma Ölçer 

Km 1+860 Kesitindeki cihazların 21.01.2014 tarihine kadarki okumaları örnek olarak 
verilmiştir. 
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Km 1+860 kesitinde baraj ekseni ile çakışan hidrolik oturma ölçerlerin kesit boyunca oturma 
eğrisi (sağda) ve gerilme deformasyon eğrileri (solda).  

 

 

 

 

Km 1+860 kesiti hidrolik oturma ölçerlerin kesit boyunca oturma oturma değerlerinin dağılımı.  

EK 2 - 4
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Manyetik Ekstensometre 

Km 1+860 Kesitindeki manyetik ekstensometrenin 15.02.2014 tarihine kadarki okumaları 
örnek olarak verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Km 1+860 kesitinde baraj ekseni ile çakışan manyetik oturma ölçerlerin kesit boyunca her bir 
plaka için oturma eğrisi (sağda) ve sırası ile 415, 445 ve 475 kotlarındaki plakaların gerilme 
deformasyon eğrileri (solda). 
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Ek 3  

Fotoğraflar 

 

 

 

 

 

 



 



ÖBKD Ana Baraj Gövde Alanı İnşaat Öncesi Görünüm 

 

Fotoğraf 1 ÖBKD Baraj Gövde Alanı İnşaat öncesi Mansaptan Görünüm 

 

 

Fotoğraf 2 ÖBKD Baraj Gövde Alanı İnşaat öncesi Mansaptan Panoramik Görünüm 

 

 

Fotoğraf 3 ÖBKD Baraj Gövde Alanı İnşaat öncesi Sol Sahilden Panoramik Görünüm 
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Ilısu Barajı ve HES Proje Alanı Mansaptan Görünüm 

 

 

Fotoğraf 4 Ilısu Barajı ve HES Proje Alanı, 2011 

 

 

 

Fotoğraf 5 Ilısu Barajı ve HES Proje Alanı, 2012 
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Fotoğraf 6 Ilısu Barajı ve HES Proje Alanı, 2013 

 

 

 

Fotoğraf 7 Ilısu Barajı ve HES Proje Alanı, 2014 
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Fotoğraf 8      Haziran 2012, Sol sahil membadan 

görünüm 

 

 

 
 

Fotoğraf 9      Aralık 2012, Sol sahil mansaptan 

görünüm 

 
 

Fotoğraf 10      Haziran 2013, Sol sahil 

mansaptan görünüm 

 

 

 
 

Fotoğraf 11      Aralık 2013, Sol sahil 

mansaptan görünüm 

 
 

Fotoğraf 12      Nisan 2014, Sol sahil mansaptan 

görünüm 

 
 

Fotoğraf 13      Nisan 2014 Sol sahil memba 

görünüm 
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Fotoğraf 14 Nisan 2014, Sol sahil mansaptan görünüm 

 

 

 
 

Fotoğraf 15 Nisan 2014, Sol sahil membadan görünüm 

 

 

 
 

Fotoğraf 16 Nisan 2014 Sağ sahil membadan görünüm 
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Ilısu Barajı ve HES Projesi Kayadolgu Ölçüm Cihazları Montaj Fotoğrafları 

 

Fotoğraf 17 Titreyen Telli Cihaz ile Cihaz Kablosu Bağlantısının Yapılması 

 

 

Fotoğraf 18 Temel Tipi Piezometre Jeotekstil Kılıf Montajı 
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Fotoğraf 19 Titreyen Telli Cihaz ile Cihaz Kablosu Bağlantısının Yapılması, Ek muf Dökümü 

 

 

Fotoğraf 20 Temel Tipi Piezometre Montajı, Kuyuya Kum Dökülmesi 
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Fotoğraf 21 Temel Tipi Piezometre Montajı, Kuyuya Bentonit Dökülmesi 

 

 

Fotoğraf 22 Hidrolik Oturma Ölçer ve Toplam Basınç Ölçer Montajı 
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Fotoğraf 23 Hidrolik Oturma Ölçer Montajı 
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Fotoğraf 24 Hidrolik Oturma Ölçer ve Toplam Basınç Ölçer Montajı 

 

Fotoğraf 25 Hidrolik Oturma Ölçer Montajı 
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Fotoğraf 26 Hidrolik Oturma Ölçer Kontrol Okuması Geçici Manifolt Bloğu ve Geçici Rezervuar 

 

Fotoğraf 27 Hidrolik Oturma Ölçer Montajı, Kontrol Okuması Alınması 
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Fotoğraf 28 Hidrolik Oturma Ölçer Manifolt Bloğu ve Barometresi 

 

Fotoğraf 29 Geçici Ölçüm Odalarından Ölçüm Alınması 

 

Fotoğraf 30 Memba Zincir Ekstensometrelerinin Montajı 
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Fotoğraf 31 Mansap Topuğunda Okuma Odalarına Çekilen Ölçüm Cihazı Kabloları 

 

Fotoğraf 32 Manyetik Ekstensometre Montaj Çalışmaları  
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Fotoğraf 33 Manyetik Ekstensometre Plaka Montajı  

 

Fotoğraf 34 Manyetik Ekstensometre Plaka Montajı Sonrası Boru Etrafının Sıkıştırılması (el 

kompaktörü ile) 
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Fotoğraf 35 Manyetik Ekstensometre Plaka Montajı Sonrası Boru Etrafının Sıkıştırılması 

(Ekskavatör Klaka Kompaktör ile) 

 

Fotoğraf 36 Manyetik Ekstensometre Etrafında Dolgu Çalışmaları 
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Fotoğraf 37 Manyetik Ekstensometre Muhafazasının Montaj Öncesi Kaldırılması 

 

Fotoğraf 38 Montaj Sırasında Kablo Çoklaması, Çoklama Kutusu Montajı 
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Fotoğraf 39 Montaj Sırasında Kablo Çoklaması, Çoklama Kutusu Montajı 

 

Fotoğraf 40 Montajı Tamamlanan Cihazların Geçici Muhafazası 
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Fotoğraf 41 Cihaz Montajı Öncesi Uygunluk Okumalarının Yapılışı 

 

 

Fotoğraf 42 Cihaz Montajı Öncesi Uygunluk Okumalarının Yapılışı 
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Fotoğraf 43 Cihaz Montajı Öncesi Kalibrasyon Okumalarının Yapılışı, Hidrolik Oturma Ölçer 

Uygunluk Okuması 

 

 

Fotoğraf 44 Kalıcı Ölçüm Odalarından Okuma Alınması 
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