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BÜYÜK BARAJLARIN MANSAP TARAFlNDAKi 
NEHiR TABANI ALÇALMALARI 

ÖZET 

Yazan: Dr. MUh. Şaha.p AKSOY 
D St Araştırma Dairesi 

Aluviyal yataklarda akan nehirler üzerinde, büyük rezervuarlarm 
teşkilinden sonra nehirlerin mevcut rejimleri bozulur. Su ile birlikte ha
reket etmekte olan kab maddeler baraj arkasında tutulur ve temiz su yeni 
bir akış rejimine tabi olarak mansap tarafa bırakılır. Suyun akış reji
minin değişmesi ve katı maddelerin rezervuar içinde tutulması neticesin
de, barajm mansap tarafmda nehir tabanının alçalması ile bir erozyon 
olayı başlar. Taban alçalmaları, baraj eteğine olan mesafenin ve zamanın 
fonksiyonu olarak yeni bir denge durumu hasıl oluncaya kadar devam 
ederler. 

Taban alçalması olayı çok sayıda ve değişken faktörleri ihtiva eden 
karışık bir problemdir. Nehir tabanının baraj inşasından sonraki alçal
malarını önceden tesbit edebilmenin fevkalade ehemmiyetli ekonomik 
faydaları vardır. Taban alçalmaları; mevcut köprü, yan duvarlar ve bu
na benzer su yapılarının temellerinin korunmasını icap ettirdiği gibi, yer
altısuyu tablasının düşmesine de sebebiyet verir. 

Takdim edilen bu araştırmanın konsu, taban alçalması olayına ait 
teorik ve deneysel bir incelemedir. 

Problem evvela teorik olarak ele alınmıştır. Bazı basitleştirmeler ve 
kabuller yardımiyle taban alçalmalarmm tabi olduğu kanun, genel ola
rak ortaya konmuştur. Fakat bu kanun bazı bilinmeyen değişkenleri ih
tiva etmekte olup, bunların sırf teori ile tayin edilebilmeleri imkansız 
gözükmektedir. Daha sonra yapılan boyutsal analiz ise, taban alçalma
larım kapsayan boyutsuz bir oran ile diğer iki boyutsuz büyükler gurubu 
arasında bir genel bağintıyı vermiştir. Bağıntının değişkenleri belirli ol
makla beraber formu meçhul kalmaktadır. 
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Laboratuvar kanalında yapılan deneyler yardımiyle taban alçalma
lan olayı gözlenmiştir. Deneysel sonuçlann daha önce yapılmış olan teo
rik incelemeler ile birlikte ele alınması neticesinde, taban alçalmalarını 
ifade eden bir bağıntı ortaya konmuştur. Bu bağıntı taban alçalmalan
nın önceden hesaplanmasında kullanılabilecektir. 

Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafın
dan desteklenmiş olan (17-A) sayılı araştırma projesidir. Laboratuvar 
çalışmalan ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesinde 
yapılmıştır. 

ABSTRACT 

The aim of the present work is to determine the degradation of the 
river-bed below large reservoirs. Mter construction of the new dams the 
existing regime will be disturbed, because all the transported solid mate
rial will be trapped and clear water released to the downstream ina more 
uniform distribution. Because of these changes of the flow conditions 
and releases sedimentfree water from the reservoir, the riverbed will be 
eroded gradually until a new equilibrium stage is reached. 

A theoretical study for the rate of degradation, experimental inves
tigations ina laboratory flume and its results are presented. An equation 
is developed, wbich can be used for the cakulation of the degradation. 

This studyisa project Nr. (17-A) supported by Scientific and Tech
nical Researcb Council of Turkey. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Zweck dieser Arbeit ist die Bestimmung der Sohleneintiefung 
von flussab der Stauwerke. Nach dem Bau von grossen Stauwerke wird 
die varhandene Eigenart des Flusses verandert, weil die wom Wasser 
getragenen Feststoffe zurückgehalten werden und klares W asser in einer 
ungefahr gleichmassigen Verteilung flussab entlasesn wird. Wegen dieser 
Anderung der Strömungsverhaltnisse und des Ablassens von geschiebef
reiem Wasser aus dem Becken, wird das Flussbett allmahlich erodiert, bis 
ein neuer Gleichgewichtszustand erreicht ist. 

Eine theoretische Untersuchung der Sohleneintiefung, der experi
mentellen Erforschung in einem Laboratoriums-Gerinne und ihre Ergeb
nisse werden bier dargestellt. Es ist eine Gleichung entwickelt werden, die 
für die Berechnung der Abstufung angewendet werden kann. 

Diese Arbeit ist ein Forschungsprojekt (Nr. 1 7-A), das vom Wissens
<:baftlich-Technischen Forschungstrat der Türkei unterstützt wird. 
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I - TABAN ALÇALMALARININ N1HAt DURUMUNUN TESBİTİ 

I-1 - Giriş : 

Akarsular genellikle havzalarının topoğrafyasına göre iki esas kı

sımda mütalaa edilebilirler : Dağlık ve engebeli arazinin bulunduğu yu
kan havza içindeki akarsu kısmı ve aluviyal ovadaki az meyilli kısım. 
Nehrin dağlık bölgede uzanan kısmını; dik meyli ile mevsimlere göre çok 
değişen akım rejimi karakterize eder. Nehrin bu kısmında, arazi yüze
yinden nehir yatağına intikal eden katı maddeler süratle aşağı bölgeler 
istikametinde taşınırlar. 

Nehrinovadaki kısmını ise; yukan havzadakine nispetle daha düşük 
meyli ve aluviyal yatağı karakterize eder. Akım rejimi yukan havzaya 
nispetle daha düzenli duruma girmiştir. Bu bölgede nehir, kendi taşımış 
olduğu malzeme üzerinde yatağını teşkil eder. 

Akarsuyun havzasında ve akım yatağı üzerinde, akarsuyun uzun yıl
lar içinde teessüs etmiş olan dengesini bozacak bir müdahale vaki olma
dıkça, çok uzun zaman periyotları hariç tutulmak şartiyle akarsuyun 
karakterinde ölçülebilir bir değişim olmaz. Böyle akarsulara rejimi tees
süs etmiş veya rejim içinde bulunan akarsular denilir. 

Akarsuların rejimi, akarsuyun karakterine etkiyen çeşitli faktörle
rin nihai bir bileşkesidir. Bu faktörlerden birisinde vaki olacak bir deği:
şim, akarsuyun rejiminde de bir değişim doğuracaktır. 

Akarsular aluviyal yataklan üzerinde çoğunlukla menderes'ler teş
kil ederek akarlar. Kurbların dış salıili sürekli olarak erozyona uğrar ve 
yatağın planda sahip olduğu kıvnntılar zamanla mansap istikametinde 
hareket ederler. Diğer taraftan yatağın dar enine kesitlerinde mevsimlik 
feyezanlar esnasında oyulınalara rasıanacağı gibi, geniş kesitlerinde de 
yığılmalar olabilir. Enkesitlerin en derin noktalannı birleştiren talveg 
hattı bazı değişimler gösterebilir. Fakat bu değişimler, birkaç veya beş 
on yıllık periyotlar süresince bir ortalama talveg hattı civarında vuku 
bulurlar. Kısa zaman periyotlan dahilinde hasıl olan böyle değişimler, 

akarsuyun rejimindeki bir değişime tekabül etmezler. 

Aluviyal yatak içinde akan su, ıslak çevre boyunca temas halinde 
bulundugu katı maddeleri de akım istikametinde birlikte taşır. Katı mad
de taşınımı; hidrolik büyüklüklerin, taban malzemesinin ve suyun fiziksel 
özelliklerinin bir fonksiyonudur. 

Denge halinde bulunan bir akarsu mesafesinde, yatak üzerinde de
vamlı olarak bir katı madde taşınımı mevcuttur. Bununla beraber bu me
safe içine taşınan ve bu mesafeden dışarıya taşınan katı madde miktar
ıarı eşit olduğundan, taban seviyeleri değişmez. 
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Akarsu yatağı üzerine baraj veya benzeri bir yapı inşa olunacak ve 
bir büyük rezervuar teşkil edilecek olursa, yapının memba tarafındaki 
hidrolik şartlar değişecek ve azalan taşıma gücü tesiriyle rezervuar içine 
taşınan katı maddeler rezervuar tabanında birikip kalacaktır. 

Rezervuarlar genellikle; su enerjisi, sulama veya kullanma suyu te
mini, feyezan kontrolü veya bunlardan birkaçını ihtiva etmek suretiyle 
bu gayelere hizmet etmek üzere teşkil olunurlar. 

Rezervuarlar düzensiz akış rejimlerini nispeten düzenlerler ve feye
zanları tutarak bütün mevsim boyunca kısmen üniform olarak mansap 
tarafa bırakırlar. Rezervuarlardan bırakılan sular kısmen veya tamamen 
berrak olup, katı maddeleri ihtiva etmezler. Demek ki rezervuan terke
den suyun, daha önce sahip olduğu hidrolojik karakteri bozulmuş ve su 
artık katı maddeleri de ihtiva etmemektedir. Akım büyüklüklerinde ve 
katı madde taşınımında vaki olan bu değişim nehir rejiminde de bir de
ğişime sebep olacaktır. 

Rezervuan terkeden ve katı maddeden ari olan su, yeni hidrolik bü
yüklükler muvacehesinde sahip olduğu katı madde taşıma kapasitesi do
layısiyle kısa mesafe içinde doymuş hale gelecek ve böylece mansap ta
rafta yatak erozyonuna sebep olacaktır. Bu erozyon, yeni bir denge du
rumu hasıl oluncaya ve akarsuda yeni bir rejim teessüs edinceye kadar 
devam edecektir. 

Taban alçalmalan, belirli bir taban malzemesi ve yeni hidrolojik şart
lar muvacehesinde genel olarak baraj eteğine olan mesafenin ve zamanın 
karışık bir fonksiyondur. 

Taban alçalmalarının değerinin önceden tayin edilebilmesi, ekonomik 
ehemmiyete sahiptir. Baraj inşasından sonra, mansap tarafta yer alacak 
taban alçalmalan çok ehemmiyetli bazı yeni problemler doğurabilir. Ha
sıl olacak zararıann önlenmesi pahalı çözüm tarzianna sebebiyet vere
bilir. 

Taban alçalmalan dolayısiyle akarsu üzerinde mevcut yapıların te
melleri sığlaşacak ve hatta taban yüzeyinden yukanda bile kalabilecek
tir. Sahil tahkimatı yapılan ile nehir ıslahı yapılarının stabiliteleri teh
likeye girecektir. Bu meyanda en zararlı sonuçlardan birisi de, alçalan 
tabanı enkesit içindeki su seviyesi düşmelerinin takip etmesi ve buna bağ
lı olarak da akarsuyun iki yanındaki ovanın yeraltısuyu tablasının alçal
masıdır. 

Taban alçalmaları değerinin önceden tayini, çok sayıdaki değişken
lere bağlı olması dolayısiyle kanşık bir problemdir. Su yapılan ile ilgili 
literatürde konuya nadiren değinilmekte ve neticeye ulaştıran bir çözüme 
de rastlanamamaktadır. Konu herşeyden önce akarsuyun birlikte taşıdığı 

4 



katı madde hareketi ile ilgilidir. Bu problem dahi halen kesinlikle çözül
müş değildir. 

Burada sunulan incelemenin konusunu, bazı basitleştirmeler ve kabul
ler muvacehesinde büyük barajların inşasından sonra mansap tarafta yer 
alan taban alçalmalarının değerinin tayini teşkil etmektedir. 

illilisenin teorik analizi fevkalade karışıktır, zira aranan büyüklü
ğün tabi olduğu değişkenierin sayısı pek çok olmakla kalmamakta, teorik 
analize esas teşkil edecek bazı problemler dahi nihai olarak çözümlenmiş 
bulunmamaktadırlar. 

Yukarıda da bahis konusu edildiği üzere problem karışıktır. Netice
ye yaklaşabilmek için bazı basitleştirmeler yapılmıştır. Bunların başmda 
aluviyal taban malzemesini kohezyonsuz kum ve çakıldan ibaret olarak 
kabul edeceğiz. Diğer taraftan taban alçalmaları esnasında yatak geniş
liğinin değişınediği de nazarı itibara alınacaktır. 

I - 2 - Taban Alça.lması Olayı : 

Denge halinde bulunan bir nehir mesafesi üzerinde büyük bir rezer
vuarın teşkili sonunda memba taraftan taşınan katı maddeler rezervuar 
tabanmda tutulmakta ve mansap tarafa katı madde taşıma kapasitesine 
haiz berrak su bırakılmaktadır. Barajm ikmal edilmesinden sonra, mem
ba tarafına su bırakılmaya başlandığı anı zaman başlangıcı olarak; t = o 
kabul edelim. Barajı terkeden ve katı maddeden ari olan ·su, sahip olduğu 
taşıma kapasitesi dolayısiyle kısa mesafe içinde doymuş hale gelecek ve 
baraj eteğinden itibaren taban alçalması başlıyacaktır. Baraj eteğine ya
kın olan mesafe boyunca erozyonun devamı esnasında taqanın alçalması
na uygun olarak su yüzü meyli azalacak ve su derinliği de değişecektir. 
Eğer debinin sabit kaldığı düşünülürse ve yatak genişliğinin olay süre
since değişınediği kabul edilirse, baraj eteğine yakın mesafeler boyunca 
suyun katı madde taşıma kapasitesi de gittikçe azalacaktır. Diğer taraf· 
tan, azalan taşıma gücü . dolayısiyle tabanı teşkil eden malzeme karışı

mından ince daneler kaba olanlara nispetle daha fazla taşınacaktır. Bu
nun neticesi olarak ise tabanın üst tabakasındaki ortalama dane çapı git
gide irileşecek tir (1). Dane çapının büyümesi ise sürün tü maddesi taşı
nımının ve buna bELğlı olarak da taban alçalmasınm gittikçe azalmasına 
sebep olacaktır. 

Baraj eteğinden daha uzakta bulunan yerlerde ise, henüz meyil bü
yük ve taban malzemesinin ortalama çapı irileşmemiş durumdadır. Şekil 
l'de şematik olarak temsil edilen mansap mesafesi üzerindeki I ve II ke
sitlerini ele alalım. Yukarıda izah edildiği üzere Ası mesafesi boyunca ta
şınan sürüntü maddesi azalması dalayısyle I kestinden Ası mesafesine 
giren sürüntümaddesi miktarı II kesitinden çıkandan daha küçüktür. Bu 
fark As2 mesafesindeki taban alçalması ile karşılanacaktır. 
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t.s. bölgesindeki taban alçalması ve taban danelerinin gitgide irileş
meleri neticesinde jı meyli azalacak sürüntü malzemesi t~ınımı da aza
lacakbr. II kesitinden t.s3 mesafesine giren sürüntü malzemesinin azal
ması ise t.s3 bölgesinde taban alçalmasına sebep olacak ve böylece hadise 
zincirleme olarak mansap tarafa doğru sirayet edecektir. 

I - 3 - Taban AJ~ Nnhai Durumundaki Yatak Meylinin 
Tesbiti: 

Baraj eteğinden itibaren muayyen bir mesafede her hangi bir kont
rol kesiti mevcut bulunsun. Kontrol kesiti, bir yapı veya sabit bir yatak 
enkesiti olabilir. 

Baraj inşasından sonra mansap tarafında yer alan taban alçalmaları 
baraj eteği ile kontrol kesiti arasında devam edecektir. Yeteri kadar uzun 
bir zaman geçtikten sonra ise yatak gene bu mesafe dahilinde yeni ve 
stabl bir duruma intikal edecektir. Yatağın bu yeni durumuna, nihai du
rumu diyeceğiz. 

Yatağın nihai durumunu inceliyebilmek için, yatak tabanının denge
de bulunduğu kritik durumu incelemek gerekir. Yatağın en üst tabakasın
da yer alan daneler akıma karşı bir direnç etkilerler. Akan suyun dane
lere tesir eden sürükleme kuvveti, daneyi yerinde durmaya zorlayan kuv
vete göre küçük ise daneler hareket etmezler. Bu takdirde yatak üzerinde 
bir katı madde hareketi bş.his konusu değildir. ' 

Akımın daneye tesir eden sürükleme kuvveti büyüyerek muayyen 
bir değere ul~tığında, yatağın en üst tabakası üstünde yer alan daneler 
hareket etmeğe başlarlar. Bu anda daneye tesir eden, suyun dinamik sü
rükleme kuvveti, danenin direnç kuvvetine eşittir ve bu durum kritik du
rum olarak isimlendirilir. 

Bir yatak içinde akan su ıslak çevre boyunca bir sürükleme kuvveti 
tatbik eder. Bu kuvvet genel olarak suyun ağırlığının akım istikametinde
ki bileşkesidir. Bu kuvvetin birim alan üzerine isabet eden ldsmma sü
rükleme gerilmesi diyeceğiz. Danelerin harekete geçtiği kritik durumdaki 
sürükleme gerilmesine ise kritik sürükleme gerilmesi diyeceğiz. 

Kritik sürükleme gerilmesinin değerini tayin için çeşitli çalışmalar 

yapılmışbr. Bu çalışmalarda dane özellikleri ile kritik sürükleme gerilme
si değerleri arasındaki bağıntı verilmiştir. 

Taban danelerinin harekete geçtikleri kritik durum için genel olarak 
aşağıdaki boyutsuz ifade yazılabilir : 

_7;; -c 
(ô.s-~).d 

(1) 
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C boyutsuz büyüklüğünün değeri için çeşitli araştırmacılar değişik 
değerler vermişlerdir. Krey'e (2 ) göre C = 0,076, Meyer -Peter ve Mill
ler' e (8 ) göre ise C = 0,047 dir. Shields (4

) ise yukarıda gösterildiği üzere 
C nin sabit olmayıp değişken olduğunu ve bu değişimin 

C= ep (dvjlj (2) 

fonksiyonuna tabi olduğunu ortaya koymuştur (Şek. 2). Parantez için
deki boyutsuz değişken, d dane çapı ve u• sürükleme hızının teşkil ettiği 
Reynolds sayısı R. • dir. R. • > 800 için C sabit bir değere sahip olup, 
C = 0,06 olmaktadır. 

Bazı literatürde parantez içindeki boyutsuz R. • büyüklüğü diğer bir 
karakteristik büyüklük şeklinde ifade olunur. Laminar alt tabakanın ka
lınlığı 

cf = 1f6 _)!__ 

H 
tfadesi yardımı ile _d_ oranı teşkil olunursa 

8 

d d/ ]f- 1 d . u .. 

-;r= ff6 V ff6 V 

elde edilir. Böylece (2) eşitliğindeki C ifadesi 

C=rtJ(f ) 

(3) 

(4) 

(5) 

olarak da ifade edilebilir. Şekil 2'nin üst kısmında C nin değişimi _i!_ 
8 

nın fonksiyonu olarak da işaretlenmiştir. 

Baraj inşaatının sona ermesinden ve yukarıdan taşınan katı madde
lerin rezervuar içinde tutulmasından sonra mansap tarafta taban alçal
malan başlamaktadır. Taban alçalmaları ile birlikte, yatağın en üst ta
bakasındaki malzemenin çapı da gittikçe irileşmektedir. 

Problemi basitleştirmek için, barajdan bırakılan suyun debisinin sa
bit olduğunu kabul edelim. Yeteri kadar uzun bir zaman geçtikten sonra 
taban alçalmaları sona erecek ve yatakta, baraj eteği ile kontrol kesiti 
arasında yeni bir denge durumu hasıl olacaktır (Şek. 3). 

Nihai durumdaki hidrolik büyüklükleri hesaplıyabilmek için elimiz
de mevcut. ilk denklem, yukandaki eşitliklerden 
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bağıntısıdır. Yukandaki ifadede kritik sürükleme gerilmesinin değeri 

(7) 

dir. Debi sabit kaldığına göre R ve j değerleri nihai halde R e ve je duru
muna ulaşmaktadırlar. 

Shields'in Şekil 2 de görülen eğrisini kullanmak suretiyle her iki bi
linmeyeni, yani j e ve Re değerlerini tayine imkan yoktur. 

Bilinmeyenierin tayininde ikinci denklem olarak akım denklemi ele 
alınmalıdır. Debi belirli olduğuna göre muayyen bir akım yatağında, ta
ban pürüzlülüğü ile hidrolik büyüklükler arasında bir bağıntı mevcuttur. 
Bu bağıntı çeşitli müellifler tarafından çeşitli formlarda olmak üzere ifa
de edilmiştir. Hemen hepsi de ampriktir. Keulegan (~ ) tarafından orta
ya konulmuş olan akım denklemleri ise mümkün mertebe teorik esasları 
kapsamaktadır. 

Keulegan'ın açık kanallar için bulmuş olduğu akım kanunu hidrolik 
cilalı cidarlar için : 

!!_ = 325 + 575 Log Rv." 
u,. V 

ve hidrolik pürüzlü cidarlar için : 

U = 625 + 5 75 tog 
v .. 

R 
d 

(8) 

(9) 

dir. Yukanda U; bütün kesit içindeki ortalama hızı, u• ise u • = ygRj 
&ürükleme hızını ifade etmektedirler. Her üç bölge için cari olmak üzere 
Einstein (6 ) tarafından genelleştirilmiş Keulegan ifadesi 

U - 5 75! 12·2.R . X -- og d 
V~ 

(10) 

dir ve X in değeri Şekil 4'de görülmektedir. 

Kum ve çakıl gibi kohezyonsuz bir malzemeden müteşekkil akarsu 
tabanı üzerinde, taban hareketi neticesinde bazı formasyonlar teşekkül 
eder. Bu formasyonlann şekil ve büyüklükleri, doğrudan doğruya akım 
büyüklükleri ile ilgilidir. Taban hareketi zaman süresince gittikçe azal
maya devam ederse, sürüntü maddesi hareketi gittikçe azalır ve taban 
formasyonları da küçülerek taban yüzeyi düz bir şekle dönüşür. 

Yukarıda verilmiş olan Einstein denklemi, tabanında formasyon bu
lunmayan düzey tabanlar içindir. Taban alçalmaları neticesinde, taban 
nihai durumuna ulaşınca, taban üzerindeki katı madde taşınımı duracak 
ve taban yüzeyi düzey olacaktır. O halde (10) eşitliğini bu durum için 
kullanabiliriz. 
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Buna göre: 

a - Taban alçalmalan neticesinde hasıl olan nihai durumdaki hid
rolik büyüklüklerin tesbiti için ilk denklem (6) ve (7) den : 

(ll) 

dir. 

b - Akım denklemi olarak Einstein tarafından genelleştirilmiş Ke
ulegan ifadesi, ortalama hız U = Q/ A değeri ile ikinci denk
lem olarak kullanılabilir : 

>< 
' :::> ... 
12 
-ı.:. 

~ 
~ 

i 
Qj 

"' ::ı 
C) 

18 

1 6 

1 4 

12 

10 

0 8 

06 

Qj4 = 5 75 ·log 122-Rc . X 
y gRcJc d 

(12) 

Burada enine kesit alanı A ise; nihai durumdaki enine kesit 
olup, enine kesit formuna ve R.'e bağlı olarak belirlenebilir. 

----·- • ı 

- - l·lidroltk püruzlu 

J 

d 

Ot /0 10 100 
7 

Şekil- 4 Logarifmik h1z 1{adesindeki düzeltme 

{aktO'rü ( X) değerleri 
Yukarıda (ll) ve (12) denklemleri; belirli bir taban maddesi, belir

li bir debi ve gene belirli bir enine kesit formu için bilinmeyen olarak 
R. ve j. değerlerini ihtiva etmektedirler. Bu iki bilinmeyen, mevcut iki 
denklemden çözülebilir. Böylece nihai taban meyli j . tesbit olunur. 

Her iki denklemin kullanılması suretiyle nihai meyil olan j.'in ta
yini zor bazı işlemlerin ve tatonmanlann yapılmasını icap ettirmektedir. 
Bu işlemleri kolaylaştırmak için Mostafa (7 ) aşağıdaki metodu vermiştir. 
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Shields'in boyutsuz bağıntıBındaki C = 4:>1 (d/8) büyüklüğünü yeni bir 
boyutsuz değişken olarak 

Y= 0.06 
c (13) 

yazalım ve Shields eğrisi kullanılmak suretiyle bulunan Y değerlerini Şe
kil 4 üzerine taşıyalım. Bu takdirde Şek. 5'deki eğriler elde olunur. 

' 
X.Y 

!) ~ 
1.7 

lj \ J 
1.5 

1.3 ll 1 
J 
1 

--

J 
-1.1 

1 -, 0.!} 

0.7 
1 

0.2 1.0 

~ 
~\. 

-

' 
\ ı ~ i ı 

\~ l 
~ky 
ıt 
Jıı " -x """' 

ı -

r 

-

- -

10 

ı 

1 

, __ 

1()() d 

J 
Şekil - 5 [d/ 8] ile x ve y değerleri arasındaki bağıntı 

Shields'in bağıntısından ve (13) eşitliğinden r . = yR.J . yardımı ile 

~Re J, _ 006 
(<Ys-~)d - Y 

yazılabilir ve buradan nihai taban meyli j . için : 

J - 006("/.s-?!)d 
c - y ~Re 

(14) 

(15) 

bağıntısı yazılabilir. Bu bağıntı (12) denkleminde yerine konulursa 

Q joo6(K's-'t")dg 1 f22·Rc ·X 
A=57~ ;yy · ıOg d (16) 

ifadesi elde olunur. 
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Belirli bir enine kesit formu için A alanı R hidrolik yarıçapı cinsinden 
hesaplanabilir. Böylece (ı5) ve (ı6) denklemlerinden j. veR. değerleri çö
zülebilir. Eğer tapanı teşkil eden danelerin çapı iri ve d/ 8 büyük değerlere 
sahip ise X ve Y'nin değerleri, birim olacaktır. Bu takdirde (ı6) denkle
minden bilinmeyen R . değeri çözülür. Bu R . değeri (ı5) denkleminde ye
rine konularak j . nihai meyli hesaplanır. 

Şayet d/ 8 değeri küçük ise, bu takdirde X =F ı ve Y =F ı dir. Bu halde 
ilk yaklaşımla X = ı ve Y = ı değerlerine ait R . ve j . değerleri hesaplanır 
ve bu yaklaşık değerlerle hesaplanan d/ 8 dan yeni X ve Y değerleri tayin 
olunur. Bu yeni X ve Y 'ler nazan itibara alınmak şartiyle gene (ı5) ve 
(ı6) denklemlerinden R . ve j . yeniden hesaplanır. Bu hesap sırası tekrar
lanmak suretiyle bir kaç kadernede R . ve j .'in hakiki değeri tayin edilir. 

Şimdiye kadar yukanda yaptığımız incelemelerde; gerek taban dane
lerinin dengede bulunduğu kritik durumun belirlenmesinde ve gerekse ni
hai durumdaki yatak meylinin tesbitinde, tabanı temsil eden dane çapı d ile 
ifade edilmiştir. Eğer daneler hep aynı formda ve üniform çaplı olsalardı, 
d çapını bütün daneleri temsil etmek üzere kullanmak mümkün idi. 

Aluviyal yataklarda taban malzemesi kademeli ve çeşitli dane çapın
laki bir karışımdır. Taban derinleşmesi olayı başladıktan sonra, ince da
neler tabanın en üst tabakasından gittikçe yıkanmakta ve ortalama dane 
çapı gittikçe irile§mektedir. Taban derinleşmeleri nihayete erdikten ve ni
hai meyil ile bir denge durumuna ulaşıldıktan sonra tabanı pürüzlülüğü ba
kımından karakterize eden dane çapı nedir? 

Burada kısaca değinelim ki, yapmış olduğumuz deneylerde taban al
çalmalan sona erdikten sonra taban yüzeyindeki d 63 çapı, başlangıçtaki 

dane karışımının d 80'ine tekabül etmektedir. (ıO) denkleminde Einstein 
d = dos olarak tavsiye etmektedir. o halde nihai taban durumu için ba§
langıçtaki taban granülometresinin dso ini pürüzlülüğü temsil eden çap 
olarak kullanabiliriz. 

II - TABAN ALÇALMALARI OLAYININ TEORİK ANA.Ltzl 

II - ı - Taban AJ~Imalannın Denklemi : 

Baraj ikmal edildikten ve mansap tarafına yeni şartlar içinde, aşağı 
yukarı üniform bir debi bırakıldıktan sonra taban alçalmaları olayı baş
lıyacaktır. Daha önce de açıklandığı üzere, alçalmalar baraj eteğine yakın 
olan mesafeler dahilinde kısa zaman içinde ve büyük ölçüde cereyan ede
cektir. Baraj eteğinden uzak olan mesafelerde ise başlangıçta kayda değer 
bir taban seviyesi değişmesi olmıyacak, ancak yukarı mesafeler boyunca 
yeralan taban alçalmaları arttıkça, olay aşağıya doğru sirayet edecektir. 
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Barajdan bırakılan debinin üniform olduğunu düşünelim. Baraj eteği 
ile kontrol kesiti arasındaki mesafe boyunca, yatağın sahip olduğu ilk j. 
meylinde üniform bir akım yer alacaktır. Taban alçalmalan başladıktan 

sonra taban meyli de, baraj eteğine yakın olan mesafeler içinde daha faz
la olmak üzere, tedricen azalacaktır. Taban meylini takiben su yüzü meyli 
ve dolayısiyle enerji meyli de gittikçe azalacaktır. Enerji meylinin azalma
sı ile birlikte, akımın taban üzerindeki daneleri taşıma kapasitesi de aza
lacaktır. 

Şeklll'de şematik olarak temsil olunduğu üzere, her hangi bir AS me
safesinin içine taşınan sürüntü maddesi miktan, buradan dışanya taşman
dan daha azdır. O halde AS mesafesinden dışanya taşınan malzeme faz
lalığı As boyunca taban alçalması ile telafi edilecektir. 

Şimdi, baraj eteği ile kontrol kesiti arasında yer alan ve etekten s 
mesafesinde bulunan bir ds boyunda hasıl olan alçalmanm değerini ince
Jiyelim. 

Barajın ikmalinden sonra t kadar bir zaman geçmiştir ve ds boyunca 
taban seviyesi z dir. Mütaakıp dt zaman aralığı içinde ise tabandaki al
çalmanın değeri - dz olsun (Şekil 6). · 

(I) kesitinden ds mesafesi içine taşman sürüntü maddesi qs1 ve gene 
(Il) kesitinden dışarıya taşınan qsıı olsun. Şekil 6'da şematik olarak tem
sil edilen ds mesafesinin resim düzlemine dikey derinliği birim olup, qSı ve 
qs11 sürüntü maddesi taşınıroları birim yatak genişliği boyunca ve birim 
zaman içinde taşınan ve kurudaki ağırlık cinsinden ifade edilmişlerdir. 

Daha önce de üzerinde durulduğu üzere qsı < qsıı dir ve bu sebepten 
delayı ds boyunca bir tabanalçalması yer almaktadır. (ı) ve (ıı) kesitleri 
arasındaki sürüntü maddesi taşınımı farkı dq. dir. 

Şimdi (I) ve (ll) Jn~sitleri arasmda dt zaman aralığı zarfında taban 
seviyesi değişimi ile ilgili süreklilik denklemi yazılırsa : 

1+-n 
-dz · ds =dq · dt · ~ (17) 

S Ot: 

elde olunur. Yukandaki denklemde yer alan Y• ; dane yoğunluğunu ve n ise; 
tabanı teşkil eden kum-çakıl malzemesinin porozitesini ifade etmektedir. 
Bu denklem aşağıdaki şekilde de yazılabilir : 

_ dz _ .!!!lL . f+n 
dt - ds !'s (18) 

Yukarıdaki ifade taban alçalmalarmm tabi olduğu genel bağmtıdır. 

Baraj eteğinden s mesafesinde bulunan her hangi bir noktada taban 
seviyesi z, zamanın fonksiyonu olarak değiştiği gibi s noktasının konumu
ha bağlı olarak da değişmektedir. Yani genel olarak 
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z = ep( t ·s) (19) 

dir. 

Diğer taraftan sürüntümaddesi taşınımı q, de muayyen bir s nokta
sında zamanın fonksiyonu olarak değiştiği gibi, s noktasının konumuna 
bağlı olarak da değişmektedir. 

z 

16 

I 
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Şekil - 6 1\lansap tarafta. ve ds m esafesi tlzerindekl taban alçalması

nın şema.tik temsili 



Yani 

(20) 

dir. 

O halde ds boyunca ve dt zaman aralığı zarfında dz taban alçalması 
ile dq. sürüntümaddesi taşınımlan genel olarak : 

dz = a z . dt + d z o ds 
"Jt dS 

(21) 

ve 

dq =dqs - dt+~ . ds 
s at . ;;s 

(22) 

olarak ifade edilebilirler. Bu değerler (17) eşitliğinde yerlerine konulur
Iarsa: 

-[dz · df+ dz.dsl.ds=[~ · df+d9s . dSl· df f:;.n (23) 
dt dS J d f OS , ı C S 

elde olunur. Bu sonuncu denklem tanzim edilmek suretiyle aşağıdaki şekle 
girer: 

Yukandaki diferansiyel denklem taban alçalmalarının tabi olduğu ge
nel bağıntıdır. Buradan z taban alçalmalannın değerini çözebilmek için, q. 
sürüntü malzemesi taşınımının bir noktada zamanın ve muayyen bir anda 
da baraj eteği ile kontrol kesiti arasında mesafenin fonksiyonu olarak de
ğişimlerini bilmek gerekir. 

Sürüntü maddesi taşınımı formülleri genel olarak : 

ifade edilebilmektedirler (8). Yukarıdaki denklemden q. çözülürse : 

q = A . d 3/2 <p r (ts-.r) d J 
s L"'"YRbJ 

(26) 

elde olunur. Bütün nehir mesafesi boyunca dane yoğunluğunun sabit kal
dığı kabul edilirse ve p.Rb = R/ dane pürüzlülüğü ile ilgili hidrolik yarıçap 
ithal olunursa; 
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q = A dJ/2 rn[(ts-;t)d J 
s T d" Rb J 

(27) 

yazı labilir. 

(24) bağıntısının kullanılabilmesi için, yukandaki eşitlikten q. değe
rinin her hangi bir s noktasında zamanın ve gene her hangi bir t anında 
s mesafesinin değişkeni olarak kısmi türevlerinin belirli olması gerekir. 
Halbuki; d taşınımı temsil eden dane çapı, R.' dane pürüzlülüğü ile ilgili 
hidrolik yarıçapı ve j meyli baraj eteği ile kontrol kesiti arasındaki L me
safesi boyunca bilinmeyen bir kanuna bağlı olarak değişmektedirler. Bu 
bilinmeyen kanun, doğrudan doğruya çözümünü aradığımız taban alçalma
ları kanununa bağlıdır. O halde (27) eşitliğinden faydalanılarak q.'in za
mana ve mesafeye bağlı olarak kısmi türevlerini teşkil etmek imkansız gö
rülmektedir. 

Netice olarak şunu söyliyebiliriz ki, (24) bağıntısı genel olarak ta
ban alçalmalarını kapsamakla beraber, sağ tarafındaki bilinmeyen kısmi 
türevleri içine alması dolayısiyle problemi çözümleyemeyen bir bağıntıdır. 

Şimdi taban alçalmalan probleminin çözümünü, bazı basitleştirmeler 
yardımı ile diğer bir şekilde ele alalım. Önce, baraj eteğinden belirli bir 
S1 mesafesinde yer alan alçalmalar incelenecek ve vetice daha sonra genel
.eştirilecektir. 

Şekil 7'de görüleceği üzere t zaman geçtikten sonra taban belirli bir 
seviyeye alçalmıştır. Etek ile Sı kesiti arasında yer alan V hacmi, t zamanı 
içinde Sı kesitinden mansap tarafa taşınmıştır. Mütaakıp dt zamanı içinde 
ise Sı kesitindeki taban seviyesi -dz kadar aşağıya alçalacak ve bu arada 
dV hacmi mansap tarafa taşınacaktır. 

dt zaman aralığı içinde Sı kesitinden taşınan dV hacmi aşağıdaki eşit
likte ifade edilebilir : 

d V= -d.z · s.,·e (28) 

Burada O bvyutsuz bir katsayısıdır. Eğer dV kaması, başlangıç ile s nok
tası arasında hep ayın dz yüksekliğinde uzansa idi () = ı olması gerekirdi. 
() nın değeri () > ı olup, belirli bir Sı noktasında zamanın fonksiyonu 
olarak değişmektedir. Genel olarak 

e=B(t,s) [e ]=o (29) 

dır. O nın değeri daha ziyade s'e bağlı olarak değişir. Eteğe yakın olan 
mesafelerde, yani s'in küçük olduğu bölgede O n•n değeri de O :::::: 1 dir. 
Fakat s büyüdükçe () da büyür ve etek ile kontrol kesiti arasındaki L 
mesafesi çok büyük ise, kontrol kesitine yakın bölgelerde () da büyük 
-~eğerlere sahiptir. 
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taşman dV hacminin semalik gorunüşü 
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Diğer taraftan Sı mesafesindeki kesitten, t zamanı geçtikten sonra 
birim zamanda taşınan sürüntü maddesi miktan q, tir. dt zaman aralı
ğında s1 istasyonundan mansaha taşınan dV hacmi ise 

dV= f+n · q dt (30) 
d's s 

dir. 

(28) ve (30) denklemlerinden q, ıçın 

f+n . q =- dz . s -e (31) 
K"s s df ' 

değeri elde olunur . . Şimdi q,'in zaman içindeki değişimini ele alalım. Yu-
kandaki eşitliğin t ye göre türevi alınırsa Sı istasyonu için : 

2 -
f+n dqs d z dz de -- - -=---s,e - - -s,- (32) 
Ys dt dl 2 dt d! 

bulunur. 8 nın değerinin daha ziyade s'e bağlı olarak değiştiği yuka.r'lda 
bahis konusu edilmiş idi. Genel olarak Sı kesitinde 8 zamanın fonksiyonu 
olarakta değişirse de problemi basitleştirmek bakımından bu değişimin kü
çük olduğu gözönünde tutularak dO/ dt "' O olduğunu kabul edersek 
(32) denklemi 

(33) 

şekline girer. 

Sı noktasındaki sürüntü maddesi taşınımı q,'in değeri, başlangıçta 
yani t = o iken q. = q •• olup taban alçalmalan devamınca azalarak 
değişmektedir. Sı noktasındaki taban alçalması nihayete erdikten son
ra, yani z = z. olduğunda q, = o olmaktadır. q, in değişimi taban al
çalmalannın gidişini, (z - z.) i takip etmektedir. O halde 

-
1
;: - ~~s rv~- z~) (34) 

orantılılığı yazılabilir. Bu orantılılık, boyutsal bakımdan omojenliği sağ

lamak bakımından bir "7 büyüklüğiinün ithali ile 

t+n dq5 z-zc 
-~s . dt = ~ 

(35) 

eşitliği haline getirilebilir. Yukarıda "7 nın boyutu (T2 /L) olup genel 
'liarak zamana ve s noktasının konumuna bağlı olarak değişir. Yani 

(36) 

diı. 

Şimdi (33) ve (35) eşitliklerinin karşılaştınlmalarından : 
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d2z- z-zc=Q 

dt 2 rıes, 
(37) 

ifadesi elde olunur. İkinci terimin paydasındaki üç çarpandan meydana 
gelen büyüklüğü 'A2 ile ifade edelim. 'A nın boyutu zaman; T dir. Yani : 

(38) 

dir. Böylece (37) denklemi 

(39) 

halini alır. 'A genel olarak zamana ve s uzaklığına bağlı olarak ·değişir. 
Belirli bir sı noktası için ise yalnızca zamanın fonksiyonu olarak de
ğişir. 'A yı teşkil eden büyüklüklerden 8 nın daha ziyade s'in fonksiyonu 
olarak değiştiği ve belirli bir Sı noktasında t ye göre değişiminin küçük 
olacağının kabul edilebileceğille yukarıda değinilmiş idi. TJ büyüklüğünün 

de belirli sı noktasında zamana göre değişimlerinin küçük olacağı kabul 
edilirse, 'A nın s1 noktasında sabit bir değere sahip olması gerekir. 

Böylece (39) eşitliğinin ifade ettiği diferansiyel denklem çözü
lürse: 

- _j_ + _t_ 
z- zc= c, e ..1 + c2 e ). 

neticesi elde olunur. Sınır şartlarının kullanılması sureti yle : 

t = -::>0 

Z= Zc} 
t= o} 
ı= z0 

z- Zc= c, eo --C,= z- z o o c 

(40) 

inteğrasyon sabitlerinin değerleri bulunur. Böylece ( 40) ifadesi 

(41) 

halini alır. 

Bu ifade (z - z.) taban alçalmalarını göstermekte olup, her hangi 
bir sı noktası için caridir ve 'A nın zamana göre değişimlerinin kabili ihmal 
olduğu düşünülerek elde olunmuştur. >.., boyutu zaman olan ve bilinmi
yen bir fonksiyon olarak kalmaktadır. Fakat yukarıdaki ifade göster
mektedir ki, taban alçalrnaları negatif eksponensiyel ve boyutsuz bir 
faktöre bağlı olarak değişmektedir. 

21 



Sı noktasında >.. yı sabit kabul ettiğimizden dolayı ( 41) ifadesinde 
bir hata mevcuttur. Bu hatayı düzeltme faktörü ile giderebiliriz. Bu 

faktörü: 

w, (At) [w;J== o 
ile ifade edersek, sı noktasındaki taban alçalmalan ifadesi 

- UJ . _!_ 
Z-Zc=(zo-zc) e '). (43) 

şeklini alır. Sı noktası için cari olan bir ifadeyi diğer bir düzeltme fak
törü ilave ederek bütün s mesafeleri için cari hale getirebiliriz. Baraj 
eteği ile kontrol kesiti arasındaki mesafeyi L ile ifade etmiştik. O halde 
yeni düzeltn;ıe faktörü s/ L boyutsuz orantısını ihtiva etmelidir. Hem >.. 
nın zamana göre değişmez kabul edilmesinden doğan hayatı gidermek 
ve hem de (41) denkleminin bütün s mesafeleri için cari olmasını sağla
mak maksadiyle ithal edilecek düzeltme faktörü 

w(f · ~ ) [w]=o (44) 

ile ifade edilirse, taban alçalmalan denklemi genel olarak 

(45) 

şeklini alır. 

Yukandaki taban alçalmaları ifadesi, boyutu zaman olan ve bilin
miyen bir >.. büyüklüğü ile gene boyutsuz bir bilinmeyen bir rp faktörü 
nü ihtiva etmektedir. 

ll - 2 - Taban Alçalmalan Kanununun Boyutsal .Analiz Ue Ta.yini : 

ll - 2.1 - Buckingham'ın 1r Teoremi : 

Fiziksel bir problemin çözülebilmesi için, önce konunun teorik olarak 
incelenmesi ve elde olunan neticenin deneysel olarak tahkik olunması ge
reklidir. Bazı haller vardır ki, hadisenin içinde rolü olan fiziksel büyük
lükler o kadar çeşitli olurlar ki, teorik bir inceleme mevcut ve bilinen ka
nunlarla imkansız olur. Fakat, büyüklükleri guruplandırmak ve boyutsuz 
parametreler haline sokmak suretiyle değişken sayısını azaltmak ve hadi
senin tabi olduğu genel kanunu tayin etmek imkan dahilindedir. Bu, bo
yutsa.l analiz ile temin edilebilir. 

Fiziksel bağıntılar boyut bakımından homojen olmalıdırlar. İçinde n 
fiziksel büyüklüğün rol oynadığı ve m boyutun bulunduğu bir olayda, 
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1 

(n-m) boyutsuz parametrenin tayin edilebileceğini Buckingham'ın 1r teare
mi ortaya koymuştur. 

A,, A 2 , A3 , o o o 000, ~fiziksel bir olaydaki değişken büyüklükler olsun; 
mesela hız, lüziıcet, su derinliği v.s. Bu değişkenler arasındaki genel bağıntı 

F(A,,Aı.A3 , .. .. ,An) =O (46) 

olarak yazrlabilir. Eğer 71'1 , r.~ , 1r3 , o o. boyutsuz gurupları Aı, A 2, A a, o o o bü
yüklüklerini ihtiva ediyorlarsa, bu takdirde m boyut muvacehesinde 

(47) 

bağıntısı teşkil olunabilir. Bu bağıntıdan şimdi içinde çözümü aranılan bü
yüklüğü ihtiva eden bir 71' parametresi çözülür ve diğerlerine bağlı olarak 
ifade edilebilir : 

(48) 

1r parametrelerinin tayin edilebilmesi için önce m sayıda A büyüklüğü 
seçilir. Bu büyüklükler müştereken m adet boyutu kapsamalıdırlaro Bu 
büyüklükler «mükerrer değişken» olarak isimlendirilirler. 

Genel olarak fiziksel olaylarda m boyut bulunur. Fakat hidromekanik 
olaylarda, C - G - S sistemi nao?Jarı itibara alınmak suretiyle; uzunluk (L) , 
kitle (M) ve zaman (T) boyutları yer a:lıro Buna göre en çok m = 3 ve 
mükerrer değişken sayısı da 3 olur. 

A 11 A2, A 3 büyüklükleri müştereken veya herbiri münferiden L , M 
veT boyutlarını kapsasınlar. Eğer Aı , A 2, A3 mükerrer değişken olarak 
seçilirlerse, 1r parametrelerinin değerleri 

(49) 

X n-m !J n -m Z n "' 

Jff(>-rn)= At · A2 · A 3 A m 

dirler. Yukarıdaki eşitliklerdeki (x, y, z) üsleri her 1r parametresi boyut
suz olacak şekilde tayin olunurlar. 

ll - 2.2 - Taban Alçalması Bağıntısının 1r Teoremi Yaordımiyle 

Tayini: 

Büyük barajların mansap tarafında yer alan alçalmalar, çok sayı
daki ve çeşitli büyüklüklerle ilgilidir. Bundan evvelki 2 bölümünde yapı
lan teorik inceleme (24) denklemini vermiş ve bu bağıntının içinde bulu-
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nan q.'in ihtiva ettiği bazı büyüklükler, bilinmeyen bir kanuna göre de
ğişmektedirler. 

(45) denklemi ile ifade edilen taban alçalmalan eşitliği ise hadise
nin bir negatif eksponansiyel kanuna tabi olarak değiştiğini göstermekle 
beraber burada >. ve w büyüklükleri bilinmeyen olarak kalmaktadırlar. 

Hadisede rol oynayan her değişkene bağlı olarak problemin deneysel 
incelenmesi ise çok geniş bir tecrübe programını icap ettireceği gibi, bu
lunan neticeler ancak bahis konusu hal için cari olacaktır. Boyutsal ana
liz yardımı ile değişkenierin sayısı azaltılabilir ve genel olarak kullanıla
bilen bir bağıntı elde olunabilir. 

Baraj mansabında yer alan alçalmaların hangi büyüklüklere bağlı 
olarak değiştiğini inceleyelim : 

a - Başlangıçtaki sürüntü maddesi taşınımı : 

Baraj ikma:l edildikten sonra mansap tarafına üniform bir debinin bı
rakıldığını düşünelim. Yatak geometrisine ve taban üzerinde bulunan da
nelerin fiziksel karakterine bağlı olarak bir sürüntü maddesi taşınımı baş
layacaktır. Bunu q •• ile ifade edelim. q •• ; birim zaman içinde ve birim ya
tak genişliğince taşınan ve kuruda ölçülen ağırlık cinsinden taşınım olup, 
birimi (ton/ sn. m) dir. Başlangıçta, yani t = o iken ve taban alçalmalan 
yer almadan önce, baraj mansabı ile kontrol kesiti arasındaki sürüntü 
maddesi taşınımı q •• dır. Eğer q •• = o ise, yani barajdan bırakılan yeni 
debi ile mansapta bir sürüntü maddesi taşınımı olmuyorsa, taban alçalma
ları da hiç bir zaman haslı olmayacaktır. Taban alçalmlarının intensitesi 
q •• ile orantılı olup, q • .'ın büyük oluşu ruspetinde alçalmalar da fazla ola
caktır. 

q."'ın değeri genel olarak : başlangıçtaki hidrolik büyüklüklere, ta
ban üzerinde yer alan danelerin başlangıçtaki fiziksel özelliklerine (Her 
hangi bir noktada dane granülometresi zamanla değişmektedir) ve niha
yet suyun fiziksel özelliklerine bağlıdır. Yani q •• , başlangıçtaki hidrolik 
büyüklükleri ve dane karakterini kapsamaktadır. 

Taban alçalmalan, taban üzerinden taşınan sürüntü maddesi hacmi 
ile ilgili olduğundan q •• değerini hacim olarak ve q' •• ile gösterelim. 

' f+n 
qso Ts . qso (50} 

Yukarıda n; poroziteyi ve y. ; dane özgül ağırlığını ifade etmektedir
ler. Bu takdirde q •• ; birim genişlikten ve birim zaman içinde taşınan ve 
dane aralanndaki boşluk nazarı itibara alınarak hacim cinsinden sürün
tü maddesi taşınımını ifade etmektedir. q' • .'nin boyutu (V/ T) dir. 
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b - Zaman : 

Eğer baraj mansabında taban alç.almalan yer alıyor ise, yani q' •• > o 
ise, bu takdirde baraj eteğınden s mesafesinde bulunan her enine kesit 
içinde zamanın fonksiyonu olarak alçalmalar devam edecektir. 

Kafi sürede uzun bir zaman geçtikten sonra q'. + o olacak ve taban 
yeni denge durumuna ulaşmış bulunacaktır. Sürüntü maddesi taşınımının 
sıfır olması için hidrolik büyüklüklerin bir limite yaklaşması ve bunun 
için ise t = oo olması icap eder. Fakat pratik olarak t nin sonlu ve yeter 
derecede uzun bir değeri için alçalmalar nihayete erer. 

Zamanı değişen yatak seviyesi ve sürüntü maddesi taşınımı cinsinden 
ifade etmek taban alçalmalarının incelenmesi için uygun olacaktır. Bu 
takdirde t zamanı aşağıda görülen diğer büyüklükler cinsinden ifade edi
'ebilir : 

Şekil 8 de şematik olarak gösterildiği gibi, t zamanı sonunda taban 
alçalmış ve şekilde görülen seviyeye inrniştir. Baraj eteğınden s mesafe
sinde bulunan bir kesitten, geçen t müddeti zarfında V hacmindeki taban 
malzemesi taşınmıştır . 

s kesitindeki sürüntü maddesi taşınımı ise başlangıçta q.. değerin
dedir. t zamanı geçtikten sonra, değişen hidrolik büyüklüklere bağlı ola
rak sürüntü maddesi taşınımı q'. değerine inmiştir. t zamanı arttıkça q'. 
değeri de azalacak ve nihayet t ->- 00 için q '. ->- o olacaktır. Her hangi bir 
s kesiti için bu değişim şematik olarak Şek. 9 da gösterilmiştir. 

O ile t zamanı arasında s kesitinden dışanya taşınan sürüntü mad
desi hacmi: 

yazılabilir. 

_t 
!+n j V= - · q5 · df 
Ys .1 

o 

(51) 

Diğer taraftan q." başlangıç değeri ile q '. değeri arasında öyle bir 
ortalama q'", değeri mevcuttur ki, V hacmi 

V - t+n qrn - -- . s . t (52) 
ı' s 

olarak da ifade edilebilir. Son iki eşitliğin karşılaştırılmasından t zamanı 
çözülürse : 

(53) 

elde olunur. 
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Belirli bir s noktasında başlangıçtaki sürüntü maddesi taşınımı q ... 
değerine haizdir ve yukanda tarif edilen qm. değeri, t zamanının artması 
ve dolayısiyle q '. nin azalması ile değişmektedir, yani : 

q rn t 
s "-' qs (54) 

dir. Bununla (50) ifadesindeki t zamanı için : 

t /q5 df 
t ~ o t 

qs 

(55) 

orantılığı teşkil olunabilir. Böylece t zamanı taban alçalmaları iie ilgili 
bulunan ve Şekil : 8 de gösterilen V hacmi ile, t anındaki hidrolik bü
yüklüklerle dane fiziksel özelliklerini kapsayan q'. cinsinden ifade edilmiş 
olmaktadır. t nin boyutu (T) dir. 

c - Baraj eteğinden olan mesafe : 

Baraj eteği ile kontrol kesiti arasında yer alan her noktadaki taban 
alçalmalannın değeri farklı olarak gelişmektedir. Eteğe olan mesafe bü
yüdükçe, taban alçalmasının karakteri de değişmektedir. O halde taban 
alçalmalan olayı s mesafesinin bir fonksiyonudur ve s in boyutu (L) dir. 

d - Baraj eooği ile kontrol kesiti arasındaki mesafe : 

Taban alçalmalannın oluş şeklinde mühim rolü olan faktörlerden bi
risi de baraj eteği iie kontrol kesiti arasındaki L mesafesidir. Etekten 
s mesafesinde bulunan bir noktadaki alçalmalar, L mesafesinin küçük olu
şu nispetinde daha büyük değere sahip olurlar. Bu mesafenin boyutu da 
(L) dir. 

Bu incelemeden sonra şimdi, (z - z. ) taban alçalmalannın bağlı bu
lunduğu büyüklükleri içine alan genel bağıntlyı yazarsak : 

F [Cz-zc), q~o' t, 5' L ]=o (56) 

elde olunur. 

Yukarıdaki bağıntıda n= 5 değişken ve m = 2 boyut mevcuttur. O 
halde parametrelerinin sayısı 

n - m=5-2=3 

dür. Baraj eteğinden olan mesafe s'i ve başlangıç anındaki sürüntü mad
desi taşınımı q' • .'ı mükerrer değişkenler olarak seçelim. Bu takdirde 3 
adet 7r parametresi : 
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olar.:aktır. 

" p~rametreleri sırasiyle 

ve 

ve 

}[, = z-z, 
s 

L (57) 

(58) 

(59) 

}[ = q~o t (60) 
3 5 ı 

elde olunur. O halde boyutsuz parametreleri arasındaki genel bağıntı : 

ep • (z-zc, _L, q'so .f\ =O (61) 
1 s s 5 2 ') 

oıarak bulunur. 

Yukarıdaki sonuncu parametrede bulunan t zamanının değeri (55) 
orantılığındaki değer ile değiştirilirse, "s tl e orantılı olan diğer bir .. ' 3 elde 
olunur. 1T2 nin de ters değeri kullanılmak suretiyle aşağıdaki yeni bağıntı 
elde olunur : 

' /~ ·dt 
( z-zc ~ qso .-~o 9 )-U 
\: s ' L ' s 2 q t -

5 • 

(62) 

Buradan aranılan büyüklüğü içinde bulunduarn "ı çözülür ise ve q' •• 
nün değeri (50) eşitliğinden yazılırsa : 

veya 

z-z ( q __ c =<P ~ so 
s L 'q/ 

(63) 

(64) 

bağintısı elde olunur. 

Yukarıdaki bağıntı, taban alçalmalarını ifade eden kanunun genel 
şeklidir. 
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Şekil 9 

m DENEYSEL ARAŞTIRMALAR VE NETİCELERİ 

m - ı - Deneysel Araştırına.lann Gayesi : 

Bundan evvelki kısımda, teorik araştırmalar bahsinde, taban alçal
malarının tabi olduğu kanun incelenmiş idi. Taban üzerinde bulunan bir 
ds boyunda yer alan taban alçalmalarını kapsayan eşitlik 

_dz _ dz . ds =l+n raqs . dt +d qsJ (24) 
at ds dt ~s LcH ds dS 

olarak bulunmuş idi. Yukarıdaki ifadeden z taban alçalmalannın değe
rini çözebitmek için q. sürüntü maddesi taşınımının hem zamana ve hem 
de mesafeye göre kısmi türenierinin bilinmesi gerekir. 
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q. süıiintü maddesi taşınımı genel olarak : 

(27) 

yazılabilir. Yukarıda A değeri, dane ve suyun özgül ağırlıkları ile yerçe
kimi inmesini içine a:lan bir büyüklüktür. 

Baraj eteği ile kontrol kesiti arasında meydana gelen ve değerleri 
hem zamanın ve hem de etekten olan mesafenin fonksiyonu olarak geli
şen taban alçalmalan esnasında q.'yi tayin eden büyüklüklerde değişmek
tedir. Taban üzerindeki danelerin çapları gittikçe irileşmektedir. R' b ve j 
hidrolik büyüklükleri değişen değerlere sahiptirler. d, R' b ve j nin zamana 
ve mesafeye göre değişimieri bilinmemektedir. O halde q.'in hem zamana 
ve hem de mesafeye göre kısmi türevleri bilinmeyen olarak kalmaktadır
ıaı. 

Bu durumda (24) eşitliği bizi neticeye ulaştırmamaktadır. 

Taban alçalmalannı, etekten •ı mesafesinde bul~an bir noktada za
manın fonksiyonu olarak içine alan başka bir eşitlik de 

2 
d z z-zc_ O (39) 
dt 2 - )!"-

olarak teşkil olunmuştur. Yukandaki z. ; Sı noktasında tabanın nihai al
çalma kotunu ve A. ise zamana bağlı olarak değişen ve boyutu zaman olan 
bir büyüklüğü ifade etmektedir. 

Yukandaki diferansiyel denklemin çözümü ve sınır şartlannın ko
nulması ile 

_ _j_ 

z-zc::::: (zo-zc} e ~ (41) 

elde olunur. Burada z. ise başlangıçta, yani t = o iken taban katunu ifade 
etmektedir. 

Bu sonuncu denklem bazı basitleştirmeler ve kabuller ile s1 noktası 

için cari olmak üzere bulunmuştur. Denklem gene'l olarak bütün s me
safeleri için 

olarak verilebilmektedir. 

t -W:-
- A e (45) 

Yukarıdaki taban alçalmaları ifadesinde, w fonksiyonu ile A. büyük
lüğünün değerlerini teorik olarak bulmak mümkün olmamaktadır. 
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Boyutsal analiz ise taban alçalmaie.rı için 

(64) 

genel bağıntısını vermiştir. Yukarıda L; baraj eteği ile kontrol kesiti ara
sındaki boyu, q •• ve q. •; başlangıç ve t anındaki sürüntü maddesi ta.şınlm
larını, V ise s noktasından önceki nehir boyunca başlangıçtan t zamanına 
kadar geçen müddet zarfında taşınan sürüntü maddesi hacmini ifade et
mektedir. 

Boyutsal analiz, üç boyutBuz parametre arasındaki genel bir bağıntıyı 
vermşitir. rp fonksiyonu bilinmeyen olarak kalmaktadır. 

Görülüyor ki, teorik incelemelerle taban alçalmalan olayını ifade eden 
denklemin nihai çözümünü bulmaya imkan olmamaktadır. 

Bu durumda, taban alçalmalan ifadesinin genel formu ve karakteris
tik değişkenleri de belli olduğuna göre, deneysel yoldan gidilerek çözüm 
araştırılacaktır. Tabiat gözlemieri uzun bir zaman süresine ihtiyaç gö~ 
termektedir. 

Boyutsuz ve karakteristik değişkenlerin, bir laboratuvar kanalında 
istenilen tirnitler arasında değiştirilmesi kolay ve ölçümler kısa zaman 
içinde yapılabilecektir. 

m -2 - Deney Tesisleri : 

Baraj eteği ile sabit bir taban noktası arasındaki mesafe boyunca 
yer alan taban alçalmaları bir iaboratuvar kanalında incelenmiştir. Taban 
profilinde yer alan değişimler mmanın fonksiyonu olarak ölçülecektirler. 

Deneyler DSİ Hidrolik Laboratuvanndaki 50 m. boya ve 1.40 m. ge
nişliğe sahip olan kanalda yapılmıştır. Kanalın iki yanını teşkil eden ci
darlar prefabrike olarak hazırlanmış betonarme levhalardan teşkil olun
muştur. Kanal tabanı, tabii kum kullanılmak suretiyle, deneyierin gerek
tirdiği meyilde tanzim olunmuştur. 

Kanala su, mevcut bir yeraltı deposundan tulumbalarla basılmak su
retiyle verilmiştir. Kanalı terkeden su tekrar depoya geri dönmektedir. 

Su miktarı, kanal girişindeki ve 1.00 m. genişliğindeki keskin kenarlı 
bir ölçü savağı ile ölçülmüştür. Ölçü savağındaki su seviyesi, savağa bağ
lı bir cam tüp içinde iğneli bir limnimetre yardımı ile tesbit olunmuştur. 

Suyu deney kanalına sakin ?larak sevkedebilmek için, kanal girişin
de özel tedbirler alınmıştır. Buna rağmen kanal girişinden sonra sürekli 
rejimin yerleşeceği belirli bir boy deney neticelerinin değertendiri mesinde 
kullanılmamıştır. 
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50 m. lik kanal boyunca, su seviyesi 8 noktada tıpkı ölçü savağında 
olduğu gibi kanal ile bir ince lastik boru vasıtasiyle irtibatlı olan cam 
tüpler içinde ölçülmüştür. Böylece su seviyesinde mevcut olan dalgalan
maların etkisi süzülerek ortalama bir seviyenin tesbiti sağlanabilmekte
dir. lğneli uçlu limnimetreler 1/10 mm. taksimatlı verniyere sahip olup 
bunlarla durgun su halinde 1/ 10 mm. hassasiyetle. seviye okunabilmek
tedir. 

Kontrol kesiti, kanal nihayetindeki sabit bir eşik ve su seviyesını 
muayyen bir seviyede tutmaya yarayan bir klapeli kapak vasıtasiyle ger
çekleştirilmiştir. Klapeli kapağın yüksekliği dişli tertibatı tle hassas ola
rak ayarlanabilmektedir. 

Her deney serisinin başlamasından önce, taban nivelman yapılarak is
tenilen meyle getirilmektedir. 

Şekil 10 da deney tesisleri şematik olarak gösterilmiştir. 

m- 3 - Deneylerde Kullamlan Taban Malzemesi ve Özellikleri 

Deneylerde tek cins bir kum-çakıl karışımı kullanılmıştır. Malzeme 
tabii nehir yatağından temin edilmiş olup, dane yoğunluğu Y• = 2,65 t / m8 

ve porozitesi n = 0,28 dir. Dane çaplarına ait «granülometrik analiz» 
Şekil : ll de görülmektedir. Dane çapları 1,5 mm. ile 20 mm. arasmda 
değişmekte olup, genellikle malzeme ince çakıla sahip kumdur. Karak
teristik dane çapları aşağıda verilmiştir. 

d3~ = 0,0015 m. 
dr.s = 0,0035 m. 
d oo = 0,0075 m. 

Deneylerde kullanılan malzeme seçilirken, şimdiye kadar edindiği
miz tecrübelere dayanarak, taban üzerinde iri konfiğirasyonların teşek
kül etmemesi arzu edilmiştir. Nitekim deneyler esnasında tabanın üst 
yüzeyinde teşekkül eden formasyonların yüksekliği bir kaç santimetreyi 
geçmemiştir. 

m-4 Deneyierin Yapılmasında Takip Edilen Metot : 

50 m. boyunda ve 1.40 m. genişliğindeki kanarın tabanı yukarıda 
bahsedilen kum-çakıl karışımı ile örtülmüş ve arzu edilen ilkel meyil 
hassas nivelman ile verilmiştir. 

Kanalın daldurulması esnasında, tanzim edilmiş olan tabanın bozul
maması için su kanala mansap tarafından ve gayet yavaş olmak üzere 
doldurulmuştur. 
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Kanai böylece durgun su ile doldurulduktan sonra arzu edilen debi 
memba taraftan ölçü savağı yardımı ile verilmiştir. Bu esnada mansap 
seviyesi, ayarlı kHi.pe yardımı ile önceden tesbit edilen seviyede sabit tu
tulmak üzere ayarlanmıştır. 

Barajın ikrnal edilmesinden sonraki durum bahis konusu olduğun
dan, kanal membaından hiç bir surette ilave sürüntü malzemesi kanala 
verilmemiştir. 

Deneyierin başlangıcında, tabana verilmiş o'lan j. meyline paralel ol
mak üzere bir su meyli, kanala verilen Q debisine bağlı olarak mansap 
klapesinin ayarlanması suretiyle teessüs ettirilmiştir. Yani deney baş
langıcında, kanal başı ile kontrol kesiti arasında üniform bir akımın yer 
alması sağlanmıştır. Bu duruma ait hidrolik büyüJdükler, lirnnirnetreler
deki su seviyelerinin okunınası suretiyle kaydedilmiştir. 

Deney başlangıcından itibaren bir saat geçmesine yakın, alçalan ta
ban seviyelerini takip etmek üzere yeniden teessüs eden su hattı gene 
limnimetrelerdeki su seviyeleri okuması suretiyle tayin olunmuş ve bir 
saat sonunda kanala verilen su kesilmiştir. 

Kanal içinde durgun O'larak kalan su, teessüs etmiş taban profili bo
zulmayacak surette itina ile yavaş yavaş kanaldan tahliye olunmuştur. 

Su boşaltıldıktan sonra, kanalın ekseni boyunca nivelman yapıl

mak suretiyle bir saat sonunda hasıl olan yeni taban profili ölçülmüştür. 

Bundan sonra 8 gözlem istasyonundan tabanın en üst tabakasında 
yer alan danelerin granülornetresini tayin edebilmek için nümuneler alın
mıştır. Nümune alınması işi özel bir nümune alma tekniğinin geliştiril
mesini gerektirmiştir. Bu konuya bundan sonraki bölümde temas edile
cektir. 

Aynı şekilde, yukarıdaki sırayı takip etmek üzere deneyiere 30 saat 
devam edilmiştir. Genellikle ilk altı deney her saatte bir olmak üzere ve 
bundan sonraki deneyler ise her iki saatte bir olmak üzere yapdmıştır. 

30 saat geçtikten sonra taban üzerindeki sürüntü maddesi hareketi 

çok azalmıştır. Bu esnada taban profilindeki değişim ölçme hataları mer
tebesine inmiş bulunuyordur. Her ne kadar kontrol kesitinden mansap 
tarafına cüzi miktarda sürüntü maddesi taşınıyorsa da, miktarı pek 
azalmış bulunmakta idi. Böylece 30 saat sonu deney nihayeti olarak ka
bul olunmuştur. 
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m -5 - Taban Yüzeyinden Nümune Ahnması : 

Taban alçalmaları olayının süresince, akımın sürüntü maddesi taşı
ma kapasitesi zaman'la gittikçe azalmaktadır. Buna paralel olarak, taba
nın en üst tabakasında yer alan daha ince daneler kolaylıkla taşınmakta 
ve kalınlar daha ağır hareket etmektedirler. Taban alçalmalarının sona 
ermesine yakın artık kaba daneler taşınamamakta ve sadece inceler ha
erket etmektedirler. 

Böylece taban malzemesinin dane granülometresi, başlangıçtan iti
baren bir değişim içinde bulunmaktadır. Bu değişimin taban alçalmaları 
olayındaki rolü çok büyüktür. 

Deneyler esnasında her 8 istasyondan üçer adet taban malzemesi 
nümunesi alınmıştır. Nümune alma işinde başlıca iki zorlukla karşıta

şılmıştır : 
a - Nümune alma tekniği bakımından, 
b - Nümunelerin alınacağı yer bakımından. 

En iri dane çapının 20 mm. mertchesinde olması dolayısiyle, taba
nın en üst tabakasından 20 mm. den daha kalın bir tabakanın sıyırılması 
suretiyle nümunelerin alınabileceği düşünülmüş ve bu prensip tahtında 
bir standart nümune alma cihazı geliştirilmiştir. Tabanın en üst tabaka
sına 25 mm. kalınlığında ve 25 x 25 cm2 alanında bir çerçeve batırılmış
tır. Çerçeve üzerinde kayarak hareket eden bir sıyırıcı kürek 25 mm. ka
lınlığındaki en üst tabakayı toplamaktadır. 

Uk üç seri deneylerde nümuneler bu şekilde alınmıştır. Deneyierin 
değerlendirilmesi esnasında bazı anormal sonuçlara varılmış ve bunun 
nümune alma tekniğindeki aksaklıktan ileri geldiği anlaşılmıştır. Böyle
ce üç seri deney kullanılmaz olmuş ve tekrar edilmek zorunda kalınılmış
tır. 

Taban malzemesini temsil eden nümune, tabanın en üst tabakasın
da yer alan danelerden alınmalıdır. En üst ta bakada nisbeten kalınca da
nelerin yer alınasına rağmen bunun altındaki tabakada daha ayrı karak
terde daneler bulunmaktadır. 

Tabanın en üst tabakasında yer alan dane dizisinin alınabilmesi için, 
bunların bir yapışkan madde ile tesbit olunarak yerlerinden kaldırılması 
düşünülmüş ve gayet enteresan ve basit bir usul bulunmuştur. 

25 x 25 cm2 lik ve derinliği 10 mm. olan tablalar hazırlanmıştır. Bunların 
içi özel bir kil ile doldurulup mastar ile düzenlenmiştir. !çinde kil bulunan 
25 x 25 cm2 lik bu çerçeveler nümune alınacak yüzey üzerine hafifçe bas
tırılmakta ve tabanın en üst tabakasında yer alan kum dizisinin kil içine 
gömülerek yapışması sağlanmaktadır. Daha sonra, üzerine kum yapışık 
olan kil kitlesi çerçeveden dışan alınarak su ile yıkanmakta ve kil kolloit 
hale gelerek süzülmektedir. Böylece yıkama kabının tabanında yalnız kum 
kalmaktadır. 
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Nümune alma işi çözüldükten sonra, diğer bir problem olarak da nü
munelerin alınacağı yer konusu ehemmiyet arzetmektedir. Kanal boyunca 
her hangi bir gözlem noktası civannı düşünelim. Kanal içinde taban kon
figürasyonları teşekkül etmiştir ve bunlardan birisi de gözlem noktası 
civarında bulunmaktadır. Her formasyonun tepe noktası ile mütaakıp for
masyonun tepe noktası arasında uzanan sırt üzerinde daneler iri çaptan 
ineeye doğru aynşarak sıralanmaktadırlar. En üst tabakanın dane çap
ları da, formasyon sırtından alınacak nümunenin yerine göre değişmek
tedir. 

Yukandaki durumdan dolayı hataya düşmernek için bir gözlem nok
tası civarında üç ayn yerden nümune alınmış ve bunlar kanştırılarak, 

granülometrik analize sevkedilmiştir. 

m - 6 - Deney Sonuçlannın Değerlendirilmesi : 

Teorik araştırmalar sonunda, taban alçalmalarına ait bir exponensi
yel fonksiyon elde edilmiş, fakat fonksiyonun bağlı olduğu boyutsuz ka
rakteristik büyüklüğün mahiyeti meçhul kalmışbr. 

Boyutsal analiz yardımı ile ise (64) genel bağıntısı elde olunmuş, fa
kat 'f fonksiyonunun nasıl değiştiği tesbit olunamamıştır. Bu genel ba
ğıntıda (z - z.) değerleri 

,Z-Zc= ep c~, i!:. V) 
5 L qs s 2 

(64) 

ifadesiyle belirlenmiştir. 

Deneylerde çeşitli gözlem noktalannda, yani çeşitli s/ L değerleri için 
taban alçalmalan (z- z.) ölçülmüştür. Buna göre (64) ifadesindeki ıp 

fonksiyonu deneysel olarak tayin olunmuştur. Bunun için her s / L istas
yonunda fonksiyondaki ikinci karakteristik boyutsuz büyüklük tayin 

olunmuş ve bu büyüklük ile (z - z.) / S arasındaki bağıntı teşkil edilmiş
tir. 

Elde olunan sonuçlar Şekil 12 de görüldüğü üzere çeşitli s/ L değer
leri için grafik olarak temsil olunmuştur. (z - z.) / s değerleri başlangıç
tan uzakta bulunan noktalarda çok küçük olduğundan, bu eğriler Şekil : 
12 de orijin bölgesine sıkışmış bulunmaktadırlar. Fakat bununla beraber 
bağıntının exponansiyel bir kanuna göre değiştiği açık olarak görül

mektedir. 

Şekil 12 nin apsisini teşkil eden boyutsuz büyüklüğü x ile ifade 
edersek, her s/ L için aşağıdaki bağıntı yazılabilir : 

z- z -K-e N 
---..f. = C· e 5 

(65) 
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yukarıda C, K ve N boyutsuz büyüklükleri s/ L nin birer fonksiyonu ola
rak değişmektedirler. 

Zaman başlangıcında, yani t = o iken x karakteristik büyüklüğü 

V= o olduğundan x = o dır. Bu anda baraj eteği ile kontrol kesiti ara
sındaki bütün noktalarda taban seviyesi; z = z. dır. Böylece C sabitesi 
için : 

Zo-zc = C (66) 
s 

değeri bulunur. Bu değer yerine konulursa (65) denklemi 

şeklini alır. 

-k.x /ıl 
e (67) 

Bu sonuncu denklem, teorik incelemeler esnasında bulunmuş olan 
taban alçalmaları ifadesi 

denklemine benzemektedir. 

t -W:-
e /\ (45) 

(-~ 'Ls) Teorik incelemeler esnasında meçhul olarak kalan w " çar-

panı ile t / /... çarpanından meydana gelen terim, ( 67) denklemi ile belir
lenmiş bulunan (K. XN değişkenine tekabül etmektedir. 

Şi~di deney sonuçlarına göre 

(68) 

bağıntısını grafik olarak teşkil edelim. (s/ L) in çeşitli deeğrleri için bu
lunan neticeler Şekil (13 ... 18) de görülmektedir. Her şekil üzerinde, 
mümk~ olduğu kadar deney noktalanndan geçmek üzere, (67) ifade
sine uymak üzere K ve N değerlerinin tayin edilmesi suretiyle eğriler 

geçirilmiştir. 

Deney sonuçlan göstermiştir ki K ve N boyutsuz büyüklükleri (s/ L) 
in fonksiyonu olarak değişmektedirler. (s/ L) nin büyüyen değerlerine 
karşılık K değeri artmakta ve N değeri ise azalmaktadır. 

Deneyierin yapıldığı sınırlar dahilinde, (s/ L) in 0.115 ile 0.690 ara
sında değişen değerleri için K ve N'in büyüklükleri aşağıdaki tabloda 
verilmiştir : 
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s/ L K N 

0,115 1,9 0,39 
0,230 3,3 0,41 
0,345 3,8 0,34 
0,460 4,4 0,32 
0,575 5,2 0,30 
0,690 5,5 0,28 

(s/ L) değeri ile K ve N arasındaki bağıntı Şekil : 19 da grafik ola
rak temsil olunmuştur. Bu şekilden aşağıdaki eşitlikler elde olunmuştur: 

/( = 6 ( ~ ) + t. 56 (69) 

ve 

N= - 0.26 ( ~) + 0.4-5 (70) 

Şekil : 20 de ise (s/ L) in 0,115 ile 0,690 arasında değişen kıymetleri 
için bütün eğriler birlikte görülmektedirler. Bütün eğriler ordinatın (1) 
değerinden başlayarak x'in büyüyen değerleri ile gittikçe alçalmakta ve 
x = oo için sıfır olmaktadırlar. 

m - 7 - Taban Alçalmalan İfadesi ve Bu İfade Haklanda 
Bir Tartışma : 

Teorik inceterneler ve deneysel araştırmalar neticesinde taban alçal
malarını kapsayan ifade 

ZöZ c 

olarak bulunmuştur. Yukandaki eşitliğin sol tarafında : 

z = Herhangi bir zamandaki taban seviyesini, 

(67) 

z. = Alçalmalar başlamadan önceki, t = o iken taban seviyesini 
z. = Alçalmalar sona erdikten sonraki nihai taban seviyesini gös

termektedirler. 

Eşitliğin sağ yanında ise x boyutsuz değişkeni 

x- [ qso . _}C_] 
[qst sı 

olup bu değişkende yer alan büyüklükler : 

q.. = Başlangıçtaki sürüntü maddesi taşınımı miktarını 
q. • = t anındaki sürün tü maddesi taşınımı miktannı 
V = Başlangıçtan t zamanına kadar, s istasyonundan mansap isti

. karnetine taşınan sürün tü maddesinin topla ın hacmi ni, 
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s = Alçalmalann bahis konusu olduğu istasyonun başlangıçtan olan 
mesafesini 

ifade etmektedirler. 

( 67) eşitliğindeki K ve N ise; 

}(=6(~)+t.56 (69) 

N=;: -0.26 ( ~·) + 0.4-5 (70) 

değerlerine sahiptiler. Yukarıdaki eşitliklerle belirlenen K ve N deney
Ierin yapılmış oldukları sınırlar arasında caridirler, yani (s/ L) nin 0,115 
0,690 değerleri arasında caridirler. Doğrular bu sınırlar dışında uzatılır 
ve cari oldukları kabul edilirlerse (s/ L) nin 0,1 - 0,9 arasındaki değer
leri için (67) ifadesinin verdiği eğriler ailesi şekil 21 de görüldüğü üzere 
çizile bilir. 

Şekil : 21 taban alçalmaları ifadesinin her hangi bir (s/ L) değeri 
için gidişini göstermektedir. Taban alçalmaları (z - z,), tabanın ilksel 
ve son konumlarını, başlangıçtaki ve t anındaki taban dane karakteri ile 
hidrolik büyüklükleri içinde bulunduran sürüntü maddesi taşınımlarım 

ve zamarn kapsayan bir değişkene bağlı olmaktadır. 

Zamanın değişimine ve sabit bir zaman anında s mesafesinin deği
şimine bağlı olarak, (67) ifadesindeki her terimin ve bunun neticesinde 
taban alçalmalannın genel durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

t V q,. V Z- Ze q o - KxN q,' - V - x=-·- --t 1 e q,' S2 q,, S2 Zo- Zc 

----
ı 

o s q,. ı o o o ı 
(z = z.) 

~ --

/ s= s' ~ / / / / ~ ~ 
----

V' o 
00 s o 00 V' - 00 o 

(z = z,) 52 
----

t' / / ~ / ~ ~ / / 
Zaman başlangıcında, t = o iken, bütün s mesafesinde V = o oldu

ğundan, x = o ve dolayısiyle taban alçalmaları ifadesinin sağ tarafı (1) 
değerine sahiptir. Böylece zaman başlangıcında bütün s mesafelerinde 
z = Zo dır. 

49 



Zaman büyürneğe devam etsin. Her hangi bir s = s' sabit mesafe
sinde olayı gözlersek, x değişkenini meydana getiren her iki oranın da 
büyüdüğünü, yani x 'in büyüdüğünü görüyoruz. Bunun neticesinde fonk
siyonun sağ tarafı gittikçe küçülen değer'ler olmakta ve buna paralel ola
rak da z değerleri de küçülmektedir. 

Zaman sonsu?A ulaştığı anda bütün s mesafelerinde x değişkenleri 

de oo olmakta ve fonksiyonun sağ yanı (0) 'a erişmektedir. Böylece t = oo 
için bütün s mesafelerinde z = Ze, yani nihai taban durumuna erişilmek
tedir. 

Her hangi bir t' zamanında ise bütün s noktalarını gözlersek, s in 
büyümesi ile x değişkeni küçülmekte ve fonksiyonun sol yanındaki yük
seklikler oranı da küçülmektedir. Bunun manası, her hangi bir t' anında 
s mesafesi büyüdükçe taban alça:lmaları intesitesini kaybetmektedir. 

Yukarıdaki incelemeler göstermiştir ki, (115) ifadesi ile belirlenmiş 
olan taban alçalmaları, genel olarak olayın oluşunu aynen takip etmek
tedir. 

Yalnız s= o iken (67) ifadesinde bir süreksizlik mevcuttur. Sebebi 
ise, s = o iken, yani tam baraj eteğinde, bir q •• veya q.' taşınımı mevcut 
değildir. Bu bakımdan q •• ve q. • nin tam manasiyle teşekkül ettikleri 
bölge dahilinde (67) ifadesinin cari addedilmemesi gerekir. 

Deney sonuçlarının değerlendirilmiş olduğu bütün şekillerde (68) ifa
desindeki bağıntı araştırılırken noktaların oldukça geniş bir sahaya ya
yılmış oldukları görülür. Yani nokta·lar bir sürekli eğriyi takip etmek
ten ziyade, ortalama bir eğri civarında serpilmişlerdir. 

Sürüntü maddesi hareketi ile ilgili bütün deneylerde aşağı yukarı bu 
serpilmelere raslanır. Yapmış olduğumuz deneylerde buna sebep olarak 
aşağıdaki noktalar ileri sürülebilir. 

a - Hareketli tabanlı ve t aban yüzeyi düzlem olmayan bir kanalda, 
bir nokta civarındaki ortalama su derinliğinin tayininden do
ğan hatalar, 

b Keza aynı şartlar altında meyil tayininden doğan hatalar, 

c - Taban alçalmalarının ölçümünden doğan hatalar, 

d - Taban yüzeyinden nümune'ler alınması esnasında, alınan nüm• 
nelerin o bölgeyi tam olarak temsil edememesinden ve nümune 
alma tekniğinin doğurduğu hatalar 

yapılan bu hatalar bazı ahvalde bütün ihtimama rağmen kaçınılmaz ol
maktadır. Bu bakımdan deney sayısını çoğaltarak, yapılan negatif ve po
zitif hataların ortalamasını ifade eden eğrinin tayini en elverişli yoldur. 
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IV - SONUÇ VE SONUCUN UYGULANMASI 

IV - 1 - Taban Alçalmalan Hadesi : 

Aluviyal bir yatak üzerine büyük bir rezervuar teşkil olunduktan 
sonra, akarsuyun birlikte hareket ettirdiği katı maddeler rezervuar için
de tutulurlar. Rezervuan terkede.n ve katı maddeleri ihtiva etmeyen su 
kısa bir mesafe nihayetinde tekrar katı maddeleri de birlikte hareket 
ettirir. Böylece rezervuarın arka tarafından başlayıp mansap istikame
tine sirayet eden ve gittikçe artan bir taban alçalması olayı başlar. Ta
ban alçalması olayı, nehir tabanmda yeni bir rejim teessüs edinceye ka
dar devam eder. 

Ekonomik ve diğer bazı sonuçları dolayısiyle, taban alçalmalarının 
önceden tayin edilebilmesi, su mühendisi için çok ehemmiyetlidir. Tak
dim edilmiş olan bu çalışmada adı geçen konu incelenmiştir. 

Taban alçalmalarmın nihai durumunun tesbitine ait Kısım II. de ma
lfunat verilmiştir. 

Mütaakıp kısımda ise taban alçalmalarının tabi olduğu kanun teo
rik olarak incelenmiştir. Bazı basitleştirmeler ve kabuller ile taban al
çalmalarının kanunu : 

z-z __ c= 

Zo-Zc 

t -W--
e ?t (45) 

olarak bulunmuştur. Yukarıdaki ifadede w ( : • ~) ~arpanı ile t / .A 

çarpanı boyutsuz büyüklükler olup, değerlerini teorik olarak tayine im
kan yoktur. 

Boyutsal analiz ise taban alçalmaları için : 

Z-Zc= cp c~} qso. V) 
s L qs' s 2 (64) 

bağıntısını vermiştir. Bu genel bir bağıntı olup, 'f' fonksiyonu bilinmeyen 
olarak kalmaktadır. 

Kısım IV te ise bir laboratuvar kanalında yapılan deney neticelerine 
göre çeşitli (s/ L) istasyonları için (64) denklemindeki karakteristik 
parametrenin değişimine bağlı olmak üzere (64) ifadesi grafik olarak 
teşkil olunmuştur. (64) denkleminin her (s/ L) istasyonu için exponansi
yel bir kanuna tabi olarak değiştiği görülmüş ve böylece aşağıdaki ba
ğıntı yazılmıştır : 

-K H z-z x 
--f.=C·e s 

(65) 
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Yukarıdaki C, K ve N boyutsuz büyüklüklerdir. x ise (64) ifadesinde, 
parantez içindeki ikinci değişkendir. Yani 

X c::z [~ . .Y_J 
qst s2 

dir. Zaman başlangıcındaki sınır şartlannın yerine konması ile 

Zo-zc =C 
s 

(66) 

değeri bulunmuştur. K ve N boyutsuz büyüklükleri ise (s/ L) in fonksi
yonu olarak değişmektedirler. Genel deneylerden elde edilen sonuçlara 
göre 

ve 
}(= 6 ( ~)+ 1.56 

N= -0.26 ( ~) + 0.4-5 

bağıntılan bulunmuştur. 

(65) bağıntısı, C katsayısının yerine konması ile 

Jıf 
-k.x 

Z-Zc = e 
ZöZ c 

(69) 

(70) 

(67) 

şeklini almıştır. Bu sonuncu ifade, teorik incelemeler esnasında bulun
muş olan ( 45) denklemine benzemektedir. Teorik incelemelerde bilinme-

meyen olarak kalan w ( : • ~)ve t / A çarpanlarının meydana getirdiği 
büyüklük (K. xN ) 'e tekabül etmektedir. 

Taban alçalmaları ifadesi olarak (67) eşitliği bulunmuş olup, bu 
eşitlikte yer alan K ve N değerleri (69) ve (70) bağıntıları ile belirlen
mişlerdir. 

(67) ifadesinin kolaylıkla kullamlabilmesini sağlamak amacıyla 

(s/ L) in 0,1 .. . 0,9 değerleri için taban alçalmaları Şekil : 21 de gös
terilmişlerdir. Şekil : 21 de, her hangi bir x büyüklüğüne tekabül eden 
taban alçalması, istasyonun ait olduğu (s/ L) parametresine göre tayin 
olunabilir. 

IV - 2 - Taban Alça:lınalanrun Hesaplanınası : 

Büyük rezervuarların teşkilinden sonra baraj eteğinden itibaren ne
hir boyunca hasıl olan nehir taban alçalmalan, (67) No. lu taban al
çalmaları bağıntısının veya bunun grafik temsili olan Şekil : 21 in kul
lanılması suretiyle hesaplanabilir. 
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Bunun için her şeyden evvel baraj eteğinden itibaren mansap taraf
ta bir kontrol kesitinin mevcut olması gereklidir. Kontrol kesiti; nehir 
tabanının değişınediği ve bu kesitte devamlı olarak aynı bir debi için 
suyun aynı seViyede tutulduğu kesittir. Böyle bir kesit; taban eşiği, bağ
lama veya buna benzer bir su yapısı olabileceği gibi akarsuyun denize 
ulaşbğı yer de olabilir. 

Rezervuarlar nehirlerin üniform olmayan akış rejimlerini aşağı yu. 
karı düzenlerler ve suyu oldukça üniform olarak mansap tarafına bıra
kırlar. Buna rağmen feyezanların dolu savaklardan geçişleri esnasında, 
rezervuarın işletmesine göre, kısa süreli ve büyük debiler bazan mansap 
tarafında yer alabilirler. Böylece esasen kanşık olan problem, mansap 
debisinin de değişken olması suretiyle çok daha zorlaşmaktadır. Taban 
alçalmalannın hesaplanabilmesi için, mansap tarafına bırakılan ve za
man içinde değişen debi, sürüntü maddesi taşınımı bakımından denk ve 
Uniform bir debiye çevrilmelidir. 

Bundan sonra taban alçalmalan, aşağıdaki sıra takip edilerek he
saplanır : 
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a - Başlangıçtaki taban meyli j . belli olduğuna göre, baraj eteği 
ile kontrol kesiti arasındaki bütün s mesafeleri için z. taban 
seviyeleri hesaplanır, 

b - Nihai taban meyli j , ; 

?tRe J, = ~~r_sj_) 
('ts~tf) d t\. & 

(ll) 

bağınbsını gösteren ve Şekil : 4 de verilınş olan Shields'in eğ

risi ile, (12) akım denklemi 

G?/4 =5.75-tog 122-Rc . X 
JgRcJc d 

(12) 

kullamlmak suretiyle tayin olunur. (ll) ve (12) bağıntıları iki 

bilinmeyen olan j. ve R. değerlerini ihtiva etmektedirler. A 
enine kesit alanı da belirli bir enine kesit şekli için R. nin fonk
siyonudur. tki denklem yardımı ile j . ve R. hesaplamr. Hesap 
işlemini kolaylaştırmak için (II- 2) bölümünde Mostafa ta
rafından verilmiş olan metot da uygulanabilir. Kanaatımızca 
nihai yatağın dane çapı olarak d = d80 alınabilir. 

c - Nihai taban meyli j . belli olduğuna göre, nihai taban seviyeleri 
olan z. değerleri kontrol kesitinden geriye hareket etmek su
retiyle bütün s mesafeleri için hesaplanır. 

d - Nehir tabanının yatak alçalmalan başlamadan önceki j . meyli, 
mansaha bırakılan Q debisi ve nehir yatağına ait pürüzlülük 



kat sayısı belli olduğuna göre yatak içindeki ortalama akım hı
zı U hesaplanır. U hızı bilindiğine göre, 

u- ' 
-- =5.75/og '22· Rb.x (10) 
.[iR;) dt!$ 

(10) eşitliğinden, dane ile ilgili hidrolik yarıçap R' b hesaplanır. 

y. , y, R' b ve d6~ belli olduklarına göre, mesela Einstein sürün tü 
maddesi taşınımı eğrisinin kullamlması suretiyle bilinmeyen 
q •• hesaplanır. 

e - .6t = 1 yıllık zaman aralıkları nazan itibara alınarak ve ilk 
yıl içindeki j . ve R' b değerlerinin sabit kaldığı kabul edilerek 
x karakteristik büyüklüğü 

t 

.r = lt-n [qso jqs dt J 
r's Ci[ s2 

q. ' = q. = q.. değerleri ile muhtelif s/ L mesafeleri için he
saplanır. (67) taban a·lçalmalan ifadesinin kullanılması sure
tiyle veya bunun grafik olarak temsil edildiği Şekil : 21 deki 
eğriler yardımı ile her s/ L için 

z-z
0 

Zo-Zc 

değerleri ve her s/ L ıçın z., z. belirli olduğuna göre bir yıl 

sonundaki yeni z taban seviyeleri tayin olunur. Böylece bir 
yıl sonundaki yeni taban profili tesbit olunur. 

f - İkinci yıllık zaman aralığı için, birinci yıl sonundaki profil ve 
buna göre tayin edilecek hidrolik büyüklükler daha önce yu
kanda açıklandığı üzere tayin edilmek ve kullanılmak sure
tiyle, x karakteristik büyüklüğü ve buradan her s / L için, z 
taban seviyeleri tayin olunur. Böyleçe ikinci yıl sonundaki 
yeni taban profili elde olunur. 

Son yatak profilinden başiamak ve buna ait hidrolik büyüklüklerin 
bir sonraki .6t zaman aralığı için cari olduğunu kabul ederek nihai taban 
seviyesine ulaşılıncaya kadar hesaplara devam edilir. 
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SERBEST YÜZEVLi AKIMLARDA TABAN ÜZERiNDEKi 
TEGETSEL GERiLMENiN ÖLÇÜLMESi 

O ZET 

Y. Müh. Dr. 
Sıtlo BURSALI 

DSİ Araııtırma Dairesi 

Hareketli tabanlı bir kanalda gerek akıma karşı mukavemet, gerek- . 
se sürüntü maddesi hareketi, kayma hızı mefhumundan hareket edilmek 
:;uretiyle tarif olunabilir. 

Hareketli tabanlı bir kanalda ,şayet taban kum dalgaları, dünler 
veya antidünler gibi taban şekilleri ile kaplı ise Prandtl-Karman'ın lo
garitmik hız dağılımı kanunları artık cari değildir. Bir çok deneyler dün
lerle kaplı bir yatağın akıma en fazla mukavemet gösterdiğini ortaya 
koymuştur. Bu sebeple hareketli tabanlı bir kanalda pürüzlülüğü tahmin 
etmek için, evvela dünlerle kaplı yatağın etüd edilmesi mantıki görün
mektedir. 

Bir dün üzerinde kayma gerilmesinin teorik hesabı, taban civarın

daki tali akımlar ve çalkantı hareketleri dolayısiyle hemen hemen imkan
sız gibidir. Halbuki suni olarak yapılmış dün üzerinde her hangi bir nok
taya yerleştirilen bir direkt ölçüm aleti, bu noktadaki cidar sürtünmesi 
hakkında malfunat verebilir. Tabanı ondüleli bir yatağın pürüzlülük üni-

' tesi olarak nazan itibara alınan bir dün, aletin hareketli tablası üzerine 
yerleştirildiği takdirde, akımın dün üzerine tatbik ettiği toplam kuvveti 
ölçmek de mümkün olabilir. 

Bu maksatla, kayma gerilmesini doğrudan doğruya ölçen bir alet 
yapılmış ve cilalı ve pürüzlü düz satıhlar üzerinde yapılan ilk deneyler
den memnuniyet verici sonuçlar alınrruştır. Bu sonuçlar, hesapla bulu
nan değerler ve Pitot tübü ile cidar üzerinde yapılan ölçüm sonuçları ile 
mukayese edilmiştir. 

Böyle bir aletin tahakkuk ettirilmesi, kum dalgaları ile kaplı ha
reketli tabanlı yataklarda yapılacak araştırmalar için kıymetli bir araş
tırma vasıtası teşkil etmektedir. 
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RESUME 

La resistance a l'ecoulement ainsi que les problemes concernant le 
mouvement des materiaux dans un ecoulement a fond mobile, peuvent 
etre . definis a partir de la notion de vitesse de frottement. 

Les equations de Prandtl et Karman qui demontrent que la loi de 
distribution des vitesses au voisinage de la paroi est logarithmique, ne 
peuvent pas s'appliquer directement dans le cas ou le fond presente des 
configurations telles que rides, dunes et antidunes. De nombreuses 
experiences ont mis en evidence qu'un fond mobile couvert de dunes, 
presente la plus forte resis~ce a l'ecoulement, Done, pour l'evaluation 
de la rugosite des fond mobiles on pourrait etudier, en premier Heu, le 
cas des dunes. · 

Le calcul theorique des efforts tangentiels sur une dune est presque 
impossible a cause des per1_;urbations dues aux tourbillons qui se produ
isent dans le creux des dunes. 

Tandis qu'un appareil de mesure place sur une dune artificielle 
pourrait nous informer experimentalement sur n'importe quel point de 
cette dune. 

D'autre part il serait possible de mesurer l'effort total exerce sur 
une dune qui pourrait etre consideree comme un element de rugosite 
representa tive. 

La mise au point d'un tel appareil de mesure ne constitue pas un 
but en soi, mais nous parait devoir constituer un moyen d'investigation 
precieux pour l'etude generale de l'influence des configurations de fond 
sur un ecoulement. 

Dans cet article, apres avoir rappele le principe de la determination 
de l'effort tangentiel, nous exposerons les resultats d'essais effectues 
sur les fonds lisses et rugueux avec l'appareil realise et nous les com
ı:;arerons avec ceux obtenus par les formlrles et par la methode de 
Preston. 
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1 - Giriş : 

Akışkanlar mekaniğinin bir çok problemlerinde olduğu gibi, her 
hangi bir engelin akıma gösterdiği mukavemetin etüdünde de teğetsel 
gerilme hakkında bilgi sahibi olunması büyük bir önem taşımaktadır. 

Akıma karşı mukavemet, esas itibariyle bu akımı sınırlayan ci
darlar üzerindeki sürtünme ile ilgilidir. Takriben bir asırdır hidrolikçiler 
tarafından kullanılmakta olan akım formülleri, tamamen deneysel ka
rakterde olup, cidar pürüzlülüğü ile ilgili bir katsayı ihtiva ederler. Bu 
katsayılara örnek olarak Chezy formülündeki C, Manning formülündeki 
n ve Darcy- Weisbach formülündeki A gösterilebilir. 

Olayın fiziksel bir tefsirine istinat eden Karman - Prandtl teorisi 
ise, cidar civarındaki hız dağılımının logantmik olduğunu ifade eder ve 
sınır tabakası mefhumunu meseleye ithal ederek laminer ve türbülanslı 
akımlan hem cilalı, hem de pürüzlü cidarlar halinde etüd etmeye imlci.n 
verir. 

Logantmik hız dağı~ formülleri «Sürtünme hızı» adı verilen ve 
U • ile gösterilen yeni bir büyüklüğü ihtiva etmektedirler : 

u. (1) 

Burada T o cidar üzerindeki teğetsel gerilmeyi p suyun özgül kitlesi
ni göstermektedir. Hareket halinde olan bir sıvı ile sabit bir cidar ara
smda meydana gelen teğetsel gerilme, sürtünmeden doğan yük kayıp
larını karakterize ettiği gibi, aynı zamanda bu cidarı teşkil eden malze
me üzerine etkiyen kuvvetler hakkında da bilgi verir. 

Viskozitenin kabili ihmal olduğu hallerde, cidar üzerindeki sürtün
me kuvvetleri, hemen tamamen satıh pürüzlülüğüne bağlıdır. Bu iti
barla teğetsel gerilme bir dereceye kadar satıh pürüzlülüğünü ifade eden 
bir büyüklük olarak kabul edilebilir. Görülüyor ki, akıma karşı muka
vemet veya cidar pürüzlülüğü problemlerinin etüdünde, cidar üzerindeki 
teğetsel gerilme cinsinden tarif edilen U. hakkında etraflı bir bilgiye 
sahip olmak zarureti vardır. 

Bir cidar civarında meydana gelen akımlar iki büyük kategoriye 
ayrılabilir : 
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1. - Şektl değiştirmeyen ve sabit bir cidar üzerindeki akımlar. 

Bu akımlarda limit şartlan tamamen belirlidir. 



2. - Bizzat akımın etkisi ile şekil değiştiren ve hareketli hale ge
len cidarlar üzerindeki akımlar. Bu akımlarda limit şartlan
nın kati ve sarih olarak tayini çok müşküldür. 

Hareketli ve şekil değiştiren tabanlar üzerinde yer alan akımlann 
hidrolik etüdü, bugünkü bilgilerimiz seviyesinde henüz ikmal edilmemiş
tir. Mevcut teoriler ancak, tecrübeyle tahkikı icabeden bir hareket nok
tası teşkil etmekten ileriye geçmemektedir. Nehir hidroliğinin, türbü-
18.nslı akımlann etkisi altında taban şekillerinin değişimini etüd eden 
kolu ise tamamen bu konularla uğraşmaktadır. 

Bir nehir yatağında meydana gelen sürtünme kuvvetlerine bağlı 
olaylar, gerek laboratuvarda, gerek tabiatta sayısız etüd ve araşbrma
lara konu teşkil etmiştir. Fevkal8.de enteresan sonuçlar neşredilmiş ol
masına rağmen daha pek çok problemin açıklanması icabetmektedir. 
Bunlar arasında bilhassa kum dalgacıkları, dün ve antidünler gibi taban 
şelkillerinin meydana gelme sebepleri ile bunlann gerek akım, gerekse 
sürünili maddesi taşınımı üzerindeki etkileri öne sürülebilir. 

Bununla beraber, bugüne kadar yapılmış olan bütün araştırmalar
da bu olayların, taban üzerindeki basınç dağılımı ile birlikte, akım ve 
cidar arasındaki karşılıklı tesiri karakterize eden teğetsel gerilmeyle 
yakmen ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Teğetsel gerilmenin tayini için kullanılan metotlar genel olarak 
Prandtl-Karman teorisine dayanmaktadır. Bu teoriye istinaden bulu
nan yan ampirik formüller ise ancak düz olan cilalı veya pürüzlü sa
tıhlara tatbik edilebilirler. Taban şekilleri bahis konusu olduğu zaman 
bu formüllerin bir takım ampirik katsayılarla tashihi gerekir ve neti
celer daha takribi bir şekil alır. İşte bu sebepledir ki, form pürüzlülüğü 
mey_?ana getiren taban şekillerini havi cidarlar üzerinde akıma karşı 
mukavemetin teğetsel gerilme yoluyla etüdü için, bu geritmeleri doğru
dan doğruya ölçebiten bir alet yapmak imkanlan araştınlmıştır. 

Bu makalede evvela hız dağılımı ölçülmek ve Prandtl ve Karman'
ın yan teorik formüllerinden faydalanılmak suretiyle teğetsel gerilme
nin bulunması anlablacaktır. İkinci bir metot olarak, Pitot tübü ile 
cidar üzerinde yapılan ölçümlerin kıymetiendirilmesi sonucu teğetsel 

gerilmelerin bulunmasından bahsedilecektir. Nihayet, teğetsel gerilme
lerin doğrudan doğruya ölçülmesine imkan veren alet hakkında kısaca 
bilgi verildikten sonra cilalı ve pürüzlü cidarlar üzerinde yapılan ölçüm 
sonuÇlan mukayeseli olarak bildirilecektir. 

Elde olunan sonuçlara göre aletin itimat edilir bir ölçü metodu 
teşkil ettiği ve teğetsel gerilme ile ilgili etüdlerde iyi bir araştırma va
sıtası olarak kullanılabileceği anlaşılmaktadır. 
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1. Prandtl-Karman formülleri ve akı.ına karşı mukavemet: 

Prandtl ve Karman teorisinden çıkan ve Nikuradse'nin borular üze
rinde yaptığı deneylerle katsayılan tesbit edilen yan teorik logantmik 

hız dağılımı formüllerinde akıma karşı mukavemet ___Q_ ile ifade edilu. 
mektedir. Fiiliakika teğetsel gerilmenin : 

To= GJRJ 
olduğu gözönünde tutulursa, Chezy ve Darcy- Weisbach 
kolayca aşağıdaki sonuçlara vanlır : 

u c 
= u. yg 

veya u 
v~ = u. 

(2) 
formüllerinden 

(3) 

(4) 

2. Prandtl-Karman formülleri yardımı ile u. m butlıınma.s1: 

A. - Cilalı cidarlar üzerindeki türbülanslı bir akımda logantmik 
hız dağılımı ifadesi : 

u u.y 
= 5.75 log -- + 5.50 (5) u. y 

olarak bilinmektedir. Burada u, cidardan y mesafesindeki noktasal hızı 
göstermektedir. Eğer nazan itibara alınan akımın hız dağılımı logant
mik ise (5) ifadesi cari demektir. Şu ha'lde u. 'ın hesabı için cidar ci
varında muhtelif y lere tekabül eden noktasal hızlan ölçmek, diğer bir 
deyimle hız dağılımı eğrisini çizmek kafidir. Prandtl-Karman teorisinde, 
değişgen bir teğetsel gerilme yerine cidar üzerindeki sabit T o teğetsel 

gerilmesi esas alındığından, belirli hidrolik şartlar altında tek bir u. 
bahis konusudur. Şu halde her (u, y) 'e aynı U • tekabüi edecektir. u. 
bu suretle hesaplandıktan sonra T o (1) formülünden kolayca bulunur. 

Yaptığımız deneylerden elde olunan sonuçlar hız dağılımının lo
garitmik olduğunu göstermiş (Şekil : 1) ve taban civanndaki farklı 
(u, y) çiftleri için aynı u. değeri bulunmuştur. 

B. - Pürüzlü cidar halinde logantmik hız dağılımı ifadesi, K . sa
tıh pürüzlülüğüne bağlı olarak aşağıdaki şekilde verilmektedir : 

( 6) ifadesini, en 

Burada 
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_ u_ = 5.75 log _ Y_ + 8.50 
u. K. 

genel şekli ile, aşağıdaki gibi 

u = A log _]f_ + B 
K . 

A = 5.75 U • 
B cu. 

yazabiliriz : 

(6) 

(6)' 

(7) 
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Şekil : ı - CiliU.ı cida.r üzerinde yapılan deney sonuçlla.rı. 

Figure : ı - Experiments on smooth wall 

olup C integrasyon sabitini göstermektedir. Püıi.izlü cidar deneyleri, 60 
cm. genişliğinde ve yan cidarlan cam dlan tabarn pürüzlü bir laboratu
var kanalında yapıldığından, mevcut şartlara uyan formülün (6)' ifa
desinden hesaplanması uygun görülmüştür. A katsayısı, Karman sabi
tini ve tabi logaritmadan ondalık logaritmaya geçiş katsayısını ihtiva 
ettiğinden 5.75 U • şeklinde muhafaza edilmiştir. B katsayısındaki C ise 
deney şartlan için 7.20 olarak bulunmuştur. 

Satıh pürüzlülüğü K. belli olduğuna göre, hız dağılımı ölçümlerin
den (u, y) değerleri bulunarak yan logaritmik bir koordinat sisteminde 
(6)' nün gösterdiği doğru çizilmiş ve buradan A ve B grafik olarak bu
lunduğu gibi neticeler analitik yolla da tahkik edilmiştir (Şekil : 2,, 3 
ve 4). 

3. Preston metodu ile T.'m ölçülmesi ve metodun pürüzlü cidarlara 
uygulanması: 

A. - Prandtl-Karman teorisine istinat ederek, cilalı cidarlar üze
rinde teğetsel gerilmenin ölçümü için Preston oldukça basit bir metot 
geliştirmiştir. Cidar üzerine konulmuş gayet ince bir Pitot tübünün ölç
tüğü P-p. dinamik basıncının, bu noktadaki u hızı ile ilgili olduğu ma
lumdur. Diğer taraftan cilalı cidarlar halinde : 
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Şekil : 2 - PU.rtlzlü cidar üzerinde yapılan deney sonuçlan K, = \1..25 mm. 
Figure : 2 - Experiments on rough wall K , 1.25 mm. 

PÜRÜZLÜ CiOAR - SERi 3 
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Şekil : 8 Pürüzlü cldar üzerinde yapıJan deney sonu~n K, = 1.85 mm. 
Figure : 3 - Experiments on r ough wall K , = 1.85 mm. 
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Şekil : 4 - Pürüzlü cl dar üzerinde yapılan deneylerde U • ve 
C nin tAyinine örnek - Deney 2.1. 
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Figure : 4 - Determination of C and u. . Experiment No. : 2.1 on rough 
wa.Il, given as an example. 

_u_ = f (u. Y) (8) 
u. y 

bağınbarnın cari olduğu bilinmektedir. Bu iki hususu gözönüne alan 
Preston, cidar üzerine konulmuş ince bir pitot tübünün ölçtüğü dina
mik basıncın P• y, T o ve karakteristik bir uzunluğun tek bir fonksiyonu 
olması gerektiğini ileri sürerek aşağıdaki bağınbyı vermiştir : 

(P - Po)d
2 

= F ( Tod
2

) (9) 
py2 py2 

burada: 

P - p. = Toplam basınç ve statik basıncın farkı olarak dinamik 
basınç 

d = Pitot tübünün dış çapı 
p = Suyun özgül kitlesi 
y = Kinematik viskozite 
T . = Cidar üzerindeki teğetsel gerilmeyi göstermektedir. 

F fonksiyonunun şekli, borular üzerinde basınç düşmesi ölGülerek 
T.'ın hesaplanması ve buna tekabül eden P - p. pitot ölçümlerinden fay
dalanmak suretiyle tesbit olunmuştur. 
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Türbtilanslı limit tabakası için Preston'un deneysel olarak bulduğu 
formill aşağıda verilmektedir : 

ı Tod2 
-
2 

6Q4 + 7 l (P - Po) d~ og--=. --og 
~~ 8 ~~ 

(10) 

Bililiara bu formül analitik yolla da bulunmuş ve pitot tübünün dış 
ve iç çaplarının oranına tabi olarak sabit sayının 2.627 ile 2.640 ara
sında değiştiği gösterilmiştir. 

B. - Pitot tübü usulü ile teğetsel gerilme ölçümü pürüzlü satıhla
ra da teşmil edilmiştir. Bu metodun esası da Prandtl-Karman'ın pürüz
lü cidar üzerinde hız dağılımını veren formillüne [ (6) veya (6)'] da
yanmaktadır. 

Bütün hesaplar yapıldıktan sonra bulunan sonuç 

p ~. p. = f ( log 
3~~ • ~) (ll) 

şeklindedir. Burada : 

a = Pitot tübünün iç yançapı 

h = Pitot tübünün merkezinin başlangıç düzlemine uzaklığı 

K.= Pürüzlülük yüksekliğini göstermektedir. 

(ll) ifadesi, p - p . ordinat, h - a absis olarak alınan koordonne sis-
'~"• K. 

teminde-a- 'e verilen farklı değerlere göre bir eğri ailesi şeklinde 
K. 

gösterilebilmektedir. 

4. - Taban üzerindeki teğet~l ~erihnenin doğrudan doğruya 
ölçülmesi : 

Satıh pürüzlillüğünden başka aynca form pürüzlülüğünü havi 
akarsu tabanlannın hidrolik etüdü için, akıma karşı mukavemetle ya
kınen ilgili olan teğetsel gerilmesinin önemi «giriş» te ve 1 inci bölümde 
kısaca belirtilmişti. Formüllerio cari olmadığı bu gibi hallerde araştır

malara sağlam bir temel teşkil etmek üzere taban üzerindeki teğetsel 

geritmeyi doğrudan doğruya ölçecek bir aletin yapılması düşünülmüş
tür. Bu alet evvela cilalı ve pürüzlü düz satıhlarda denenerek ölçümler 
formüllerio ve pitot tübü metodunun verdiği sonuçlarla karşılaştırıl

~tır. 

Sözü geçen alet (Şekil : 5), düşey kuvvetleri taşıyan gayet ince 
ve fleksibl 4 çelik levhaya istinat eden 8 x 20 cm. ebadında hareketli 
bir tabladan ibarettir. Tabiaya tatbik edilen yatay kuvvetler , ayarla
nabilir eksen çubuklan yardımı ile üzerinde strain-gage'ler yapıştırıl
mış olan, ray profilindeki iki kirişe nakledilmektedir. Dinamometrik 
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lövye vazifesini gören bu elastik kirişlerin, tabiaya tatbik edilen yatay 
kuvvetıerle orantılı şekil değiştirmeleri, strain-gage'lerin bağlı olduğu 

elektronik bir sistemde (Şekil : 6) ışıklı bir noktanın hareketlerine 
çevrilmektedir. 

Şekil : 15 - Teğetsel gerllme ölçüm aletinin §eması. 

Figure : 5 - Shea.r stress measurement appa.ratus 

Aletin tablasına yatay kuvvet tatbik edilmediği hal ışıklı noktanın 

(o) konumuna tekabül eder. Elektronik sistem, istenilen ölçüm hassasiye
tinde, sabit bir (o) değeri verecek şekilde ayarlandıktan sonra tabiaya 
özel bir tertip yardımı ile bilinen yatay kuvvetler tatbik edilir. Bu kuv
vetlerle orantılı yer değiştirmeler yapan tablamn hareketleri, ışıklı 

noktamn (o) dan itibaren yer değiştirmeleri şeklinde okunur veya bir 
kaydedici vasıtasiyle sürekli olarak kaydedilir. Böylece ışıklı noktanın 

yer değiştirmelerinin hangi teğetsel gerilmeye tekabül ettiğini gösteren 
bir ayar eğrisi elde edilmiş olur. 

JKaydedicit 

Şekil : 6 - Elektronik sistemin şeması. 

Figure : 6 - Scheme of the electronic cir cuit 

Hareketli tablası tabanın bir kısmını teşkil edecek surette aletin 
bir kanal tabanına yerleştirilmesi halinde, kanaldan geçen akımın ta
bana tatbik ettiği teğetsel gerilme, ışıklı noktanın hareketleri ayar eğ
risi yardımı ile kıymetlendirilmek suretiyle derhal bulunabilir. 
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5. - Deneyler ve ölçümlerin mukayesesi : 

Umumi şeması şekil: 7 de verilen 22 m. boyunda ve 0.60 x 0.90 m. 
kesitindeki cam cidarlı bir laboratuar kanalında cilalı ve pürüzlü satıh
lar üzerinde üç seri deney yapılmıştır. Cilalı satıh olarak düralümin 
plaklan kul&nılmıştır. 

Sabit seviyelı 

ust depo 

Pompofor ı 

Alt depo 

Oıçum aovoQı 

Dönüş konalı 

Pürüzlü tobon 
550--l--4~ 

Ôlcum oleli 

" 
~ ~ Monometre 

? Elekiranık sıstem 

Şekil : '7 - Deney tesisinin gene1 şeması. 

Pı : 2DO~• 

1 '---...J 

1 Mansap kopağı 

Figure : 7 - General arrangement of the laboratory installation. 

tkinci ve üçüncü seri deneylerde sathı pürüzlü hale getirmek için 
tabanı teşkil eden düralümin plaklan üzerine üniform granülometride 
kum yapıştınlmıştır. 

Gerek hız dağılımını, gerekse taban üzerindeki dinamik basıncı ölç
mek için özel surette imal edilmiş 1 mm. iç çapındaki Pitot tübü kulla
nılmıştır. Pitot tübü ile hız ölçümleri bir Laboratuar mulinesi ile kontrol 
edilmiş ve neticelerde iyi bir intibak olduğu görülmüştür (Şekil : 8). 

Pürüzlü cidarlarda (o) düzleminin yeri pitot tübünün alt cidanna te
ğet yatay düzlernden takriben 0.40 K, daha aşağıda alınmıştır. 

İkinci ve üçüncü seri deneylerde kullanılan kumlar üniform granü
lometriyi haiz olduğundan dm ortalama yarıçapının K.'e eşit olduğu ka
bul edilmiştir. Deneyler, K.= 1.25 mm. ve K.= 1.85 mm. için yapılmış
tır (Şekil : 9 ve 10). Pitot tübü ile yapılan T o ölçümlerinde, kullanılan 

Pitot tübünün iC capı, taban üzerindeki konumu ve K. pürüzlülük değe
rine göre (11) ifadesi aşağıdaki şekilleri almıştır. 
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Şekil: 8 - Ptirth:lü cidar (K, = 1.85 m.) tlzerinde hız dağıbrnı ölçümfuıe örnek. 

Figure: 8 - Example of velocity distribution on rough wall (K. = 1.85 mm.) 
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K. = 1.25 mm. için (12) 
p - Po 

To = --:=-=-:-::-
26.47 

p- Po K, = 1.85 mm. için T o ::.. (1.3) 
22.22 

Bu formüllerde (P - p.), mm. ve To, Kg/ m2 cinsindendir. 

Şekil : 9 d., = ı..25 mm. lik kum pürü.zlülüğü. 

Figure : 9 - Artificial sand roughness dm = 1.25 mm. 

Şekil : 10 d., = 1.85 mm. lik l{um püriizltlılüğü. 

Figure : 10 - Artiflcial sand roughness dm = 1.85 mm. 
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Bulunan neticeler aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak özet
lenmiştir : 

Deney Debi Su yükseklig-i 
T

0 
x 10-o kg/cm~ 

H., u. 
No. L / Sn Sm. 103 Cm/ Sn Preston 

ll! Formül 
me:<>du Alet 

<ı! 
cı --
tl 1.1 155 35.8 118.5 3.015 9.27 8.67 9.17 

::1 ---- --
'j 1.2 155 22.4 148.4 4.90 24.47 23.64 23.91 

- - --
B 1.3 150 21.3 143.3 4.80 23.50 22.96 23.00 

----
1.4 57 17.5 60.0 2 .50 f\.37 5.84 6.40 

Su yük- U. K , 
T ., x 10-s kg/ cm2 

Deney Debi R, u . sekligi K, - -
No. L/ Sn. 103 Cm/ Sn F or- Preston Sm. '1 Alet 

mül met<>du 

2.1 31 8.5 40.3 4.05 1.25 51 16.73 16.24 17.4 
--

2.2 54 12.0 64.3 5.0 ~ 63 25.50 25.50 27.0 

~ -- -
ı-i 2.3 87 15.5 95.6 5.7 ~ 71 33.15 37.78 33.7 
ll ---- -

::s:: 
2.4 162 23.7 151.0 6.9 » 86 48.60 50.43 52.0 

---- --
~ 
> 2.5 162 35.5 123.6 4 .25 ~ 53 18.42 22.70 18.6 
l() 
C'l --
..-i 2.6 248 33 5 195.7 7.0 » 88 50.00 57.'99 51.0 
ll -- 1-

::s::" 2.7 276 32 5 221.2 8 .25 » 103 69,.50 65.73 70.4 

~ 
-- 1-

3.1 55 12.3 64.8 4.90 1.85 91 24.5 28.35 24.4 

--- -
<ı! 3.2 102 18.0 106.2 6.15 ~ 114 38.6 42.75 38.7 ij --
g 3.3 154 23.1 145 o 6.65 » 123 45.1 48.38 44.3 

N ----
~ 3.4 154 35.5 117.8 4.12 » 76 17.3 18.00 17.0 

li: ----
3.5 202 27.8 174.4 6.95 » 129 49.3 52.66 52.0 

----
3.6 268 32.6 213.7 7 .41 » 137 56.0 57.61 57.7 

Deney kanalı ve ölçüm aletlerinin umumi görünüşü Şekil : ll de 
verilmiştir : 
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Şekil : ll _ Ölçüm aletıerinin genel görüııü.-,ü. 

Figure: ll - Genera l view of the mcasurcment installa tion 

6. - Olçüm sonuçlannın tenkidi : 

Ölçüm sonuçlannın mukayesesi, Prandtl ve Karman teorisine göre 
bulunan -r. değerleri ile aletin verdiği değerler arasında iyi bir intibak 
olduğunu göstermektedir. Buna mukabil Preston metodunun pürüzlü 
cidarlara uygulanması ile elde olunan değerler diğer iki metoda nazaran 
daha farklı sonuçlar vermektedir. 

Preston metodu esas itibariyle Prandtl ve Karman teorisine dayan
dığından, burada sadece aletin verdiği sonuçlar formüllerinki ile kar
şılaştırılacaktır. Bulunan değerler arasındaki fark + 5 % civarında 

Jlup, yapılan diğer yaklaşımlar gözönüne alınırsa, bunun yeter bir yak
laşım olduğu kabul edilebilir. 

Önemli farklar kanaatimizce elektronik sistemin hassasiyetindeki de
ğişimlerden ileri gelmektedir. Bu farklan asgari değere indirmek için 
her ölçümden evvel ve sonra (o) pozisyonunda kayma olup olmadığı kont
rol edilerek yeni ayar eğrisi çıkanlmalıdır. Şekil : 12 de seri - 3 deney
Iere ait ayar eğrileri görülmektedir. 
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""" 
AYAR EGAiLERI 

~ Deney L5 

Şekil : 12 _ Ayar eğrilerine örnek - Seri-S. 

F igure : 12 - Example of calibration curves Set No. : 3 

Pürüzlü cidarlarda Pitot tübü ile To ölçümlerindeiri en önemli u-rta 
sebebi ise Pitot'un pürüzlü cidara nazaran uzaklığının tesbiti, yani o 
düzleminin konumu meselesidir. Ayrıca akımın dinamik etkisinin de h 
mesafesinin ölçümünde hatalar doğurabileceği düşünülmektedir. Deney 
sonuçlarının mukayesesİ Şekil : 13, 14 ve 15 de verilmiştir. Yukarıdaki 
müşahadeler gözönüne alınırsa, formüllerin tatbikatının doğrudan doğ
ruya mümkün olmadığı form pürüzlülüğünü havi tabanlarda, To'ı ölçen 
alet iyi bir yaklaşımla kullamlabilecektir. Aletin hassasiyet derecesi 
eb'adımn küçültülmesine imkan verdiğinden dondurulmuş taban şekille

rinin istenilen noktasına monte edilmek suretiyle buralardaki teğetsel 

gerilme değerlerini ölçmek mümkündür. Böylece taban şekillerini havi 
akarsularla ilgili araştırmalarda en önemli unsur olan To'ın doğrudan, 

doruya ölçümü ve araştırmaların bu yoldan geliştirilmesi imkanı sağlan
mış olmaktadır. 
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F igure : 15 - Comparison of results- Expertments on rough bounda.ı1.es K, = 1.85 
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İşaretler 

C = Chezy katsayısı 

n = Manning katsayısı 

A. = Darcy - Weisbach katsayısı 

U • = Sürtünme hızı 

T o Taban üzerindeki sabit teğetsel gerilme 

p = Suyun özgül kitlesi 

Gl Suyun yoğunluğu 

g = Yerçekimi ivmesi 

R = Hidrolik yarıçap 

J = Su yüzünün eğimi 

U = Ortalama hız 

u - Noktasal hız 

y = Noktasal hızın tabana uzaklığı 

= Kinematik viskozite 

K. = Kum pürüzlülüğü 

P = Toplam basınç 

p. = Statik basınç 

d Pitot tübünün dış çapı 

a Pitot tübünün iç yarı çapı 

h = Pitot'un merkezinin başlangıç düzlemine uzaklığı 

R. = Reynolds sayısı 
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BOUNDARY SHEAR MEASUREMENT IN AN OPEN 
CHANNEL FLOW 

Dr. Sıtkı BUBSALI 

Research Department of DSI 

INTRODUCTION 

A detailed knowledge of local boundary shear in most of the fluid 
mechanics problems, especially in the study of resistance to flow of 
immersed ojects, is of prime importance. 

Resistance to ~low mainly depends on the friction on the boundaries 
confining fluid flow. Flow formulas used nearly since a century by 
Hydraulicians, have an empirical character; they all introduce a friction 
coefficient whcih is a characteristic of the boundary roughness. C of 
Chezy, n of Mannings-Stricler and f or ,\ of Darcy-Weisbach formulas 
are the most known examples. 

Besides these, Karman-Prandtl theory which is based on a physica.l 
interpretation of the phenomenon, express a logarithmic velocity dist
ribution near the wall and introduces the boundary layer concept which 
permits to study both laminar and turbulent flow in the cases of smooth 
and rough walls. 

Logarithmic velocity distribution formulas include a new concept 
called «Shear Velocity» defined as : 

V -v~ ·- --
() 

(1) 

in which To = Shear stress on the wall 

p = Mass density 

Shear strees between a maving fluid and a rigid boundary is a 
characteristic of the head loss due to friction as well as the forces 
exerted on the partides constituting the boundary surface. 

D S 1 = General Directorate of Turkish State Hydraulic Works. 
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In the case where the effect of viscosity is negligible friction 
forces are closely related to the wall roughness. Therefore, shear stress 
may be regarded as a eriterian expressing, to a certain extent, the 
surface roughness. 

In the study of resistance to flow, it is clear that a. detailed know
ledge of the shear velocity or shear stress is indespensable. 

Fluid flows near a wall can be divided into two great categories : 

1) Flows on a rigid bed keeping steadily its initial form. In this 
case of flow, boundary conditions are well known. 

2) Flows on a movable bed. In this case, bed form is a function 
-of the flow itself and the bed material. Exact and precise determination 
-of boundary conditions is very difficult. 

Hydraulic study of fluids flowing on a movable bed of an alluvial 
channel, is not yet accomplished on the level of our recent knowledge. 
Existing theories provide only a starting point which needs to be 
verified by experiments. Unfortunately this is the main subject of that 
part of the fluvial hydraulics which deals with the formatian and 
variation of bed configurations. 

The behaviour of an alluvia:l bed depending on friction forces has 
already been the ~ubject of numerous researches accomplished both in 
the field and loboratories. Although very interesting papers have been 
published, there are still a lot of problems to be elucidated. Among them, 
the most important one is the reason why the configurations as ripples, 
·dunes and antidunes form and how they influence on the flow and 
sediment transporta tion. 

However, almost all of the researches made in this field express 
that pressure distribution on the battom and shea.r stress, the fatter 
being a characteristic of the interaction between flow and wall, is 
closely related to the phenomenon of bed configurations. Methods for 
the determination of boundary shear are generally based on the appli
cation of the Karman-Prandtl theory. Semi empirical formulas given 
on the basis of the above theory, are applicable to the smooth or rough 
plane surfaces. When the bed configurations as dunes or antidunes are 
concerned, these formulas have to be corrected by same empirical 
coefficients which make the results more approximate. 

This is the rea.son why the author tried to realize a direct measure
ment apparatus which will be able to measure the shear stress on the 
battom; it is indispensable for studying resistance to flow in an alluvial 
channel with bed configurations. 
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In this paper, first, the computation of shear stress according to 
Prandtl - Karman's semi empirical formutas - using the measurement of 
velocity distribution - is given. AB a second method, the compu~tion of 
.,. using the measurement of a pitot tube in contact with the surface is 
explained. This latter method is known as Preston Shear Measurement 
Technique. Finally, after the principle and some details of the direct 
measurement apparatus, the result of measurements made with this 
apparatus both on smooth and rough surfaces, is given comparatively 
with other results. 

AB preliminary experiment& have given satisfactory results, we 
can say that it constitutes a precious tool of investigation in the case 
of alluvial beds. 

1 - Prandtl-Karman Formulas and Resiatance to Flow : 

In the semi empirical logarithmic velocity distribution formulas 
which have been derived from Karman - Prandtl mixing length theory 
and constant terms of them have been determined by the experiment& 

on pipe of Nikuradse, resistance to flow is represented by ~ . In fact, 
• 

as shear stress is given by : 

-r = CiJRJ (2) 

using Chezy or Darcy-Weisbach flow formulas 
formations it can be easily shown that : 

and after some trans-

u c 
= (3) 

u. 
or 

u 
-u.- (4) 

2 - Computation of U by Prandtl-Karman formulas 

A) It is known that in the case of fully developed turbulent 
flov. , velocity distribut ion on a smooth wall is expressed as follows : 

_ u _ - 5.75 l og u. Y + 5.50 
u. V 

In t his equation u is the punctual velocity at a height y from t he 
bottom. If the velocity distribution of the smooth turbulent flow t aken 
into considerat ion is logarithmic, then Eq. (5) is valid. So it is suffi
dent for the computat ion of U • to measure the punctual velocities near 
the battom wall at different distances from it ; in other words, velocity 
dist ribution curve near the bottom must be plotted. As shear stress is 
a&sumed constant in Prandtl theory and it is taken equal to the shear 

79 



stress on the wall, there is only one U • for given hydraulic conditions. 
This means that for each couple of (u, y), it will correspond the same 
u •. Once u. is computedin this way T o will be known by Eq. (1). 

Experiments have shown that velocity distribution was logarith
mic (Fig. 1) and practically the same u. value has been found for 
each (u, y) in the vicinity of the bottom. 

B - In the case of rough walls, logarithmic velocity distribution 
is given as a function of surface roughness K., by the following equa
tion: 

_u_ = 5.75 log _Y_ + 8.50 (6) 
u. K . 

This equation can be written, in a more general way, as follows : 

u = A log _ Y_ + B 
K. 

in which 

A = 5.75 u. 
B = CU• 

and C is the constant of integration. Since the experiments on rough 
wall have been made in a laboratory flume with glass side walls 60 cm. 
apart from each other and having a sand roughened bottom, determi
nation of the suitable equation to the existing conditions has been made 
starting from the general form (6)' of the Eq. (6). The coefficient A, 
including Von Karman's constant and the transformatian factor from 
natural to decimal logarithm, has been kept in its original form as 
5.75 u •. As for the value of C in the coefficient B, .7.20 has been 
found for the existing conditions. 

In a semi logaritmic coordinate system it is easy to plot the straight 
line given by equation ( 6) ', since surface roughness K. and correspon
ding (u, y) values are known. Thus, A and B have been found graphically 
and verified also by the analytic way (Fig. 2, 3 and 4). 

3 - Measurement of To by Preston technique and extension of it 
to rough boundaries. 

For the measurement of local boundary shear on smooth walls, 
Preston has developed a simple technique which is based on the theory 
of Prandtl - Karman. It is known that a thin pitot tube in conta.ct with a 
surface, is able to measure the punctual dynamic pressure P - p. which 
is related to the velocity in this point. Besides that, in the case of smooth 
walls, the following relation is valid : 

u: = f (u: y) (8) 
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Combining these two points, Preston has found the dynamic pressure me
asured by a thin pitot tube in contact with the boundary, is a unique rtıne
tion of p, v, To and a characteristic length. Finally he has given the follo
wing equation : 

(9) 

in which: 

P - po = Dynamic pressure - Difference between total and static 
pressures. 

d = Outer diameter of pitot tube 
p = Density of water 

v = Kinematic viscosity 
To= Wall shear stress 

The for mof the function F has been determined by computing T . 

after prsseur drop measurements between two points of a pipe and uti
lizing pitot measurements of corresponding dynamic pressures. The 
equation for the turbulent boundary layer, eXperimentally determined 
by Prestn, is as follows : 

ı T o d2 

2
-

604 
+ 7 ı (P - Po) d~ og --=. -og 

4p v2 8 4p v2 
(10) 

Afterwards, the above equation has been obtained analyticalıy and 
it has been shown that the value of constant varies between 2.627 and 
2.640 depending on the ratio of the outer and inner radius of pitot. 

B) An extension of the Preston shear measurement technique to 
rough boundaries has been made ıater. The essential of this method de
pends on the same formutas [ (6) or (6) '] of the Prandtl- Karman the
ory. After achieving all of the computations, the result takes the fol
lowing form : 

To = f ( log 30 h , _ a_ ) 
P- Po K . h 

a = lnner radius of pitot tube 

h = Height of the center of pitot tube from zero datum 
K. = Height of roughness 

(ll) 

This relation can be represented graphically as a family of curves 

according to different values of _a_taken as parameter, in a coordi
K. 

t t . h' h p - Po . sh th . d h - a th na e sys em ın w ıc ıs own on e y axıs an -- on e 
~ K. 

x axis. 
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4 - Direct measurement of the bottom shear stress. 

In the hydraulic studies of river beds having bed configurations as 
well as surface roughness, importance of the bottom shear on the ac
count of resistance to flow, is shortly explained in the introduction and 
paragraph I . In these cases where the formutas are not strictly valid, 
to constitute a solid base to the researches, we looked for a possibility 
of realizing a direct measurement apparatus for the shear stress acting 
on the battom wall of a flume. This apparatus has been proved first in 
the case of smooth and rough battom walls and measurements have 
been compared with the results obtained from formulas and Preston 
technique. The apparatus in Fig. 5 is constituted by a mobil plate of 
8 cm X8 cm X 20 cm, supported by means of four thin iron blades which 
carry the vertical forces. Horizontal forces are transmitted by two 
axis, to two elastic rail profils which are equipped with strain gages. 
This mechanical system is protected in a box filled up with oil. The box 
is placed under the battom wall of the laboratory flume so that the mo
bil plate constitutes a part of the battom wall. It is easy to get the same 
roughness on the mobil plate as well as the battom of the flume. 

The strain gages are connected to an electronic circuit which con
tains a generator, an amplificator and a recorder with oscillograph. The 
generator supplies a current of 8000 hz. The amplificator delivers a con
tinous tension which is proportional to the horizontal forces exerted by 
the flow on the mobil plate of the apparatus. The sensitivity of tye sys
tem can be adjusted by a commutator of ten positions which allows a 
sufficient adaptation to the hydraulic conditions. 

The recorder is constituted by a galvanometer with a mirror which 
receives a light beam provided by a source. The reflected beam from the 
mirror affects a roll off photographic paper maving with constant velo
city. The deviation of the luminous spot affecting the photographical paper 
is proportional to the current crossing the galvanometer; in other words, 
it is proportional to the horizontal forces measured by the apparatus. 

Strain gages are adjuded to each side of the elastic beams so that 
when the first is streched the second is compressed. They are connected 
to a Wheatstons bridge in such a way that, effect of temperature chan
ges will be compensated by each other. The bridge is completed by two 
other strain gages of the second elastic beam. The set up of gages allows 
to obtain a tension of unbalance of the bridge which does not depend 
on practically the temperature changes; it is directly proportional to 
the sum of the horizontal forces exerted on the plate. 

The structure of the apparatus allows also to receive the vibrations 
due to turbulent fluctuations of the flow which are transformed to the 
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vibrations of the luminous spot. In some cases these oscillations have 
rather important amplitude although their average values are constant. 
To eliminate in a certain scale the effect of these oscillations, a filter 
is provided after the amplificator. 

In order to establish a calibration curve giving the bottom shear 
stress T o as a function of deviations of the spot, known horizontal forces 
have been exerted on the mobil plate by means of a pendulum system. 
Thus, the displacements of mobil plate under the effect of the known 
forces has been recorded as corresponding deviations of the luminous 
s pot. 

An essential point of measurements is the determination of zero po
sition during the flow. Since the zero position corresponds to an hori
zontal force of zero magnitude, the problem consists of to eliminate the 
effect of the velocity of the flow. This is provided by a simple isolating 
system. It constitutes of a perforated thin metallic sheet, on the con
tour of which a compressible foam of rubber is glued. Perforations al
low to conserve on the plate, the hydrostatical pressure of the flow. In 
order to record the zero line during the flow, it is sufficient to put this 
system on the mobil plate. 

Placing the apparatus on the bottom of a flume, mobil plate of it 
constituting a part of the bottom wall and transforming the deviations 
of the spot by means of the calibration curve, it becomes possible to 
measure the magnitude of the shear stress exerted by the flow. 

5 - Experiments and comparisona of measurements : 

Three series of tests have been performed on smooth and rough 
bottom walls of a glass side walls laboratory flume. It was 22 meters 
long having a cross seetion 0.60 m wide by 0.90 m high. General arran
gement of battom shear measurement experiments is shown in figure 7. 

In the first series of tests, smooth battom wall has been constituted 
by duraluırunium plates. In the second and third series, uniform sand 
grains have been sticked on the duraluminium plates in order to obtain 
an artificial sand roughness on a length about 9.50 m. This part of the 
flume was not affected practically by the upstream and downstream 
conditions. In order to measure both the velocity distribution and the 
dynamic pressure on the bottom, a specially designed thii..ı pitot tube has 
been used. Velocity distribution measurements performed by the pitot 
tube was verüied by a laboratory current meter. The concordance of 
results was in sllfficiently good degree (Fig. 8) . 

In the experiments on rough walls, the position of zero datum has 
been fixed as 0.40 K , below the horizontal tangent of the outside bottom 
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of the tube. Because sand grains used in the second and third series tests 
have a uniform size distribution, mean diameter of them has been assu
med equal to K •. In these experiments values of K. was taken as 1.25 mm 
and 1.85 mm (Fig. 9 and 10). 

In the measurements performed by thin pitot tube in order to eva
luate T o, equation (ll) has been transformed to (12) and (13), accord
ing to the inner radius of pitot, its position on the bottom and the rou
ghness values K. : 

For K. = 1.25 mm ... ..... . 
P -Po (12) T o 

26.47 

For K. = 1.85 mm ... ...... P- Po (13) T o 

22.22 

In these formulas, P- po is given as mm height of water and T. as 
kg/ m2

• 

Results obtained by measurements and computations are given com
paratively in the following tables : 

General arrangement of the flume and measurement apparatus is 
shown on the fig. 11. 

6 - Discussion of Results : 

Comparison of measurements' results show that there is a good 
concordance between the values computed from formulas after velocity 
measurements and those obtained from direct measurement with the ap
paratus. On the contrary, -ro values obtained by the application of Pres
ton method to rough boundaries are sornewhat different from the resutls 
of the two other methods. 

As Preston technique too, is mainly based on the Prandtl theory, 
only the results of direct measurement and those of formulas will be 
compared. Difference between T o values obtained from these experi
ments is not more than + 5 %. Taking into consideration all of the 
approximations made in the experiments, this can be accepted as a 
good approximation. 

We belive that differences come from the variation of the sensi

tivity of the electronic circuit. In order to keep them in a minimum deg
ree, zero position of the recorder must be controlled before every set 
of experiment as well as the calibration curve must be renewed. As an 
example of calibration curves, those of the No. : 3 set of recordings are gi

ven in fig. 12. 
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4l s ~ ü 
ô hO 3l 'T.x 1o-a Kgjcın2 

'"' 
(.) 

:sı ~ z "' ' -§ g .d g.o s ..., 
ı:ı Pt ;., s.., (.) Preston ;:3 $ "' C1) 

~s ~ • Formula Apparatus :;a ~ cı :::ı- cı p Method 
~ ----
.s 1.1 155 35.8 118.5 3.015 9.27 8.67 9.17 
o ------
~ 1.2 155 22.4 148.4 4.90 24.47 23.64 23.91 
m. ----

1.3 150 21.3 143.3 4.80 23.50 22.96 23.00 
----

1.4 57 17.5 60.0 2.50 6.37 5.84 6.40 

'To x 10-a Kg/ cm2 

:;ı> 1---...----.....----4 
....., Preston Appa-

Fonnula Method ratus 
----1--·1----1--- --- ---ı----1·---1----1 

2.1 31 8.5 40.3 4.05 1.25 51 16.73 16.24 17.4 
-------1----1---- ---1----1---- 1----1 

2.2 54 12.0 64.3 5.0 63 25.50 25.50 27.0 
-------1----1---- - --1----1----1----1 

2.3 87 15.5 95.6 5.7 71 33.15 37.78 33.7 
- - -----1---- 1---- ---1----1----1----1 

2.4 162 23.7 151.0 6.9 86 48.60 50.43 52.0 
- - -----1- --- 1- ----- ---1----1----·1- ---1 

2.5 162 35.5 123.6 4.25 :t 53 18.42 22.70 18.6 
- - ----1----1---------1----1----1-----1 

2.6 248 33.5 195.7 7.0 :t 88 50.00 57.99 51.0 
------1----1--- ------1·----1----1- ----1 

2.7 276 32.5 221.2 8.25 :t 103 69.50 65.73 70.4 
-------1----1-- -----1----1----1----1 

3.1 55 12.3 64.8 4.90 1.85 91 24.5 28.35 24.,4 
------- 1---- 1--- - -----1- ---1-- ---1----1 

3.2 102 18.0 106.2 6.15 114 38.6 42.75 38.7 
-------1--- - 1---------1----1-----1----1 

3.3 - 154 23.1 145.0 6.65 123 45.1 48.38 44.3 
-------1----1------·1--- - 1----1----1 

154 17.0 4.12 35.5 117.8,~ 
---- ---1-----'--1-- -----1----1---1----1 

3.4 17.3 18.00 76 

3.5 202 27.8 174.4 6.95 129 49.3 52.66 52.0 
-------1----1--- ------1- ---1-----1----1 

3.6 268 32.6 213.7 7.41 137 56.0 57.61 57.7 
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A13 for the most important cause of error in pitot measurement on 
rough boundaries, it comes from the düficulty existing in the determi
nation of the zero datum position according to the pitot tube. On the other 
hand, dynamic influence of the flow on the pitot may cause some error 
in the measurement of distance h to zero datum. 

Comparison of the results is given in fig. 13, 14 and 15. Taking into 
consideration this comparison and the remarks mentioned above, di
rect measurement apparatus can be utilized with a good approximation 
on the surfaces having configurations (from roughness) where a direct 
application of the existing formulas are not possible. As its high sen
sitivity permits to diminish its dimensions, it will be possible to mea
sure by this apparatus, the shear stress on the artificially created bed
forms. 

Thus, in the researches concerning rivers flowing on alluvial beds, 
a possibility of direct measurement of the most important factor of 
resistance had been provided and the evolution of researches by this 
way had been made possible. 
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NOTATION : 

The Following Symbols are Used in This Paper: 

C Chezy coefficient of discharge 

n Manning coefficient of roughness 

..\ Darcy- Weisbach coefficient of friction 

U • Shear velocity 

T o 

p 

(il 

g 

R 

j 

u 
u 

y 

y 

K. 
p 

p. 

d 

a 

h 

R. 

Shear stress on the bottom wall 

Density of water 

Specific weight of water 

Acceler.::ı.tion of gravity 

Hydraulic r adius 

Water surface slope 

Average velocity 

Punctual velocity 

Distance from bottom of punctual velocity 

Kinematic viscosity 

Sand roughness 

Total pressura 

Static pressuı-e 

Outer diameter of pitot tube 

Inner diameter of pitot tube 

Distance from bottom of center of pitot tube 

Reynolds number 
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DENiZLi - HAYDARBABA DUDENi (*) 

OZET 

Turhan AOATAY 
Dr. Yük. Müh. 

DSİ Araştırma Dairesi 

Denizli - Haydarbaba düdeni, K.aklık ile Kocabaş arasındaki menba
lardan Uyuz pınannın sulannın içinde kaybolduğu düdendir. Yan ter
mal bir kaynak olan Uyuzpınarı sulannın düden içinde kaybolduktan son
ra nerede tekrar yeryüzüne çıktığı araştırılmış fakat fluoreseinle yapı
lan 1ki deney ve Br - 82 izotopu ile yapılan bir deney herhangi bir netice 
vermemiştir. 

Araştırmanın gayesi Denizli - Sarayköy ovası sol sahilini sulayan 
Çürüksü nehrine 0,5 m3/ sn ilave bir debinin temin edilip edilemiyeceği so
rusunun cevaplanması olduğu için en iyi hal tarzı olarak Uyuzpınarının 
ve ikinci kaynak sistemi olan, Gemili göz, Gecegözü v.s. nin sulannın iki 
ayrı kanalet sistemi ile doğruca Çürüksu nehrine getirilmesi lazım gel
diği kanaatine varılmıştır. 

SYNOPSİS 
DENİZLİ- HAYDARBABA SİNK.HOLE 

Denizli - Haydarbaba Sinkhole is the Sink - hole in which waters of 
source Uyuz are lost. It has been searched where the waters of the source 
Uyuz, after dissapearing in the Sink - hole, comes up to the earth. Two 
experiments made with flouresein and one made with isotope of Br 82 
gave no result. 

The purpose of the research was to find an answer to the question, 
if, an additional discharge of 0,5 m8/of water can be obtained for river 
Çürüksu which irrigate the left coast of Denizli - Sarayköy Plain. 

It is decided that the best thing to do is to bring waters of the source 
Uyuz and Gemili göz, Gece gözü ete., which is a second spring system, 
to river Çürüksu directly in two different systems of canalets. 

( • ). D enizU - Haydarbaba Sinkhole 
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1. - BÖLGENİN TANITILMASI : 

1.1. - Coğra.ft Dunım : 

Haydarbaba düdenine, Denizli - Afyon kara yolu üzerinde Deniz
li'den itibaren 34 üncü kilometrede bulunan Kaklık nahiyesinden aynla
rak Uşak'a giden karayolunda takriben 2 klm. ilerledikten sonra sola 
ayrılan bir köy yolu ile gidilir. Düden bir tarlanın kenarmda biribirine 
çok yakın üç oyuk şeklindedir. 

Civar arazi genellikle verimsiz, bir kısmı bataklık, büyük bir kıs
mı ise travertenle örtülüdür. Bu arazi yapısı güney- batı istikametinde 
takriben 10 klm. mesafedeki Kocabaş köyünden daha ileriye doğru da 
devam eder: 

Denizli - Afyon karayolu ve demiryolu gözönüne alınan sahanın gü
ney tarafından geçer. 

Vadi tabanında Küçük Menderes'in kollarmdan Çürüksu akar. Çü
rüksunun bu bölgedeki debisi oldukça küçüktür, feyezan mevsimi hari
cinde 2 m3/sn civarındadır. 

1.2. - Jeolojik Yapı: 

Sadece Haydarbaba düdeninin tek başına gozonune alınması jeolo
jik yapının izahı bakımından kifayet etmeyecektir. Bu durum gözönüne 
alınarak etüd sahası olarak Kaklık nahiyesi ile Kocabaş köyünün 4 klm. 
balısı arasmda kalan kuzeyde Maldağı, güneyde Çürüksu ile sınırlan1Illi1 
saha seçilmiştir. Sınırlan tarif edilen saha takriben 25 km2 civarındadır. 
(Şekil-1). 

a. - Stratigrafik Jeoloji 

Etüt sahasında a~ağıdaki sahreler şu şekilde tesbit edilmiştir : 

1. - Kristalize kalkerler (Mezozoik) 
2.- Konglomeralar (Mezozoik, Eosen, Oligosen) 
3.- Kum taşları (Neojen) 
4. - Killer (Neojen) 

5. - Kalkerler (Neojen) 
6. - Traverten ve Alüvyonlar (Kuaterner) 

Kristalize Kalketler (Mezozoik) : 

Maldağı ve Kelkayatepe'nin yüksek kısımlarında satha çıkmışlardır. 
Maldağmda görülenlerin kristaılleııi, tabaka:lanma yüzeylerine paralel 
sıralanmıştır. 1 - 5 cm. genişliğinde, bol miktarda, kalsit damarlıdır. Ku
zey doğuda kripto kristalen, siyahımsı ve pis kokulu masif kalkerler gö
rülür. 
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Bu kalkerler kristalen kalkeriere tedrici bir geçiş gösterirler. 

Kelkaya tepenin kristalize kalkerleri, çeşitli kombinasyonlarda bol 
miktarda kalsit kristalleri ihtiva etmektedir. 

- Neojen: 

Etüd sahası dahilinde; Maldağı, Kelkayatepe eteklerinde ve küçük 
Kuş gölü çevresinde görülür, karasal olup acı su fasiyesindedir. 

Neojen; Kalker çimentolu- tortul ve magmatik çakıllı konglomera-
lar, 

Kalker çimentolu- tortul çakıllı konglomeralar, gre, kil ve kalker-
lerden müteşekkildir. 

- Konglomeralar : 

İki tip altında mütalaa edilebilirler : 

a) Kalker çimentolu- tortul çakıllı konglomeralar : 

Renk itibarile bunları iki kısma ayırmak mümkündür. 

Beyazımsı gri renkli konglomeralar: Maldağı'nın NW'da 700 m. 
konturu civarını kaplarlar. Kristalize· kalkeriere yaslanmışlardır. Çakıl
lan ı - 20 cm. çapında olup, gri renkli kristalize kalkerlerden müteşekkil
dir. Ayrıca radiolarit çakıllan. da ihtiva etmektedir. Altında gevşek do
kulu, beyaz renkte ve kalker ça~ıllı bir konglomera seviyesi daha görül
mektedir. Bunlar muhtemelen Mezozoik yaştadır. 

Kırmızı renkli konglomeralar : Maldağı'nın doğusunda görülür. Gü
ney eteğinde de bir yama halindedir. Kelkaya tepenin NE (Dereköy) da 
ve SW'da mostra vermiştir. }\onglomeranın çimentosu kalker olmakla 
beraber cüz'i miktarda kil ve laterit de mevcuttur. Elemanlan bol -mik
tarda kuars ve radiolarit çakıllarıdır. İçerisinde bantlar halinde kumtaşı 
seviyeleri görülmektedir. Muhtemelen oligosen yaştadır. 

b) Kalker çimentolu - kalker ve magmatik çakıllı konglomeralar : 
Tatar mezarlığının NW bitişiğinde beyazımsı bej renkli fosilli kal

kerlerle, bej renkli fosilsiz kalkerler arasında ince bir bant halinde most
ra vermektedir. !çerisinde bol miktarda fosil (Kavkılan eridiği için _de
termination gayrikabil) vardır. 

Bu konglomeralar Kokarsu pınarının ıoo m. batısında, yol üzerinde, 
ı m. boyunda ve 1/2 m. yüksekliğinde tamamen altere olmuş bir durum
da görülür. Çakıllar yuvarlak olup 2- ıoo mm. çapında bej ve siyah renk
li kriptokristalin kalker, çatlaklarını kükürt dolduran kuars ve kuarsit, 
radiolarit, kalsit damarlı kalker, gre, diorit, bazalt ve şist elemanlann
dan müteşekkildir. 
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Konglomera içerisinde 4 - 5 mm. kalınlıkta killi seviyeler mevcuttur. 

- Gre'ler: 

Kaklık köyünün takriben 2,5 km. N'de, Kaklık'ı Haydarbaba'ya bağ
lıyan keçiyolunun N' sahilinde mostra vermiştir. 

Sanmsı renkte, çok ince taneti ve tabakalı gre, sıkı kalker çimen
tolu orta ve iri taneli gre, kiltaşı, konglomera münavebeli olarak görü
lür. Gre içerisinde kalkerden başka diorit kumlan da mevcuttur. 

- Killer: 

Yukanda bahsi geçen gre'ler arasında bej renkte görülürler. Kak
lık köyünün takriben ı klın. NW'de açılmış olan kuyuda satıhtan itiba
ren 4 m. kalınlıkta bir silt tabakası geçtidikten sonra ı 4 7 m. ye kadar 
bu killi seviyenin devam ettiği tesbit edilmiştir. 

Aynca Maldağı'nın NW eteklerinden geçen derenin içerisinde, fark
lı seviyelerde beyaz renkli killere tesadüf edilmiştir. 

- Kalkerler : 

Dört tip altında mütalaa edileb~r: 

Bej renkli kısmen sert kalkerler : Bunlar Maldağı'nın SW1da ve 
Küçük Kuş gölünün W. çevresinde bulunurlar. Kalınlıklan yer yer de
ğişir. Erime boşluklu ve takriben % 30 nisbetinde o.ı -2 mm. çapında 
gözeneklidir. 

Açık bej renkli üzerinde fosil boşluklan bulunan kalkerler : Tatar 
mezarlığının NW' bitişiğinde, Haydarbaba düdeninin NW'da daki dere
nin W sahilinde mostra vermişlerdir. Kısmen gevşek dokulu olup, ihtiva 
ettiği fosil kavkıları tamamen erimiştir. Erime boşluklan yanında oriji
nal boşluklar da müşahede edilmiştir. Kükürt kokuludur. 

Açık bej renkli tamamen altere olmuş kalkerler : Maldağı'ındaki 
derenin E ' sahilinde konglomeranın altında mostra vermiştir. Kükürt 
kokuludur. 

Beyaz renkli çok ince levhalar halinde tabakalı olan kalkerler : Yu
karıda bahsi geçen altere olmuş kalkerierin albnda ı m. kalınlıkta bu
lunur.lar. 

- Traverten (Pliosen ve Pliosen sonrası) : 
Sanmsı kahve renkte olup, etüd sahasının büyük bir kısmını kaplar. 

Bu acı su tortulları ekseriya sünger görünüşlüdürler. Yer yer (Kuş gölü 
civan) kesif, yer yer (Essefli çiftliği) tabakalı haldedir. Kalınlıklan gay
ri muntazam olup 20 cm. den 4-5 m. ye kadar değişir. 
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Travertenleri, Maldağı ve Kelkayatepe eteklerinden yan termal ve 
karstik kaynaklar husule getirmektedir. Bu travertenler pliosen - pliosen 
sonrası teşekkül etmiş olup zamanımızda da teşekkül etmektedir. En 
genç travertenler oluklar halinde büyük boşluklar arzetmektedir. (Şe

kil : 2). 

Şekil 2 - Sulann istilA ettiği yerlerde yeni teşekktll eden kalke1'11er. 

- Alüvyon (Quaterner) : 

Etüd sahası karstik bir sahadır. Kalkerler ve konglomeralar genel 
olarak NE- SW doğrultuludurlar. Küçük Kuş gölünün SW'da Neojen 
kalkerleri üzerinde ölçülen doğrultu ise NW- SE'dur. Ölçülebilen eğim
ler Neojen kalkerlerinde SE ve E'ya 1° - 28°, kristalen kalkerlerde ise 
31° dir. Konglomeralar genel olarak NW'a eğimlidirler. 

Maldağı'nın SW eteklerini teşkil eden neojen kalkerleri çok çatlak
lı ve erime boşlukludur. Satıhta umumiyetle bloklar arzeder. Çatlaklar 
genel olarak S 80 E doğrultulu olup, SE 7° eğimlidirler. Çatlaklar ara
sındaki mesafe 1 - 1,5 metredir. Bu husus bilhassa Kokarsu kaynağının 
doğusundan geçen derenin tabanında görülür. Mevzuubahis derenin ya
maçlarında çatlaklar boyunca ve çatlaklar doğrultusunda çapları 

20 - 60 cm. arasında değişen koni şeklinde boşluklar sıralanmıştır. Bun
lar muhtemelen eski su kanallarıdır. 
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Etüd sahasının bilhassa batı kesimini kaplıyan travertenler umu
miyetle tabakalı olup tabakalar arasını alüvyon doldurmuştur. Alüvyon 
kalınlığı bazen 1 m. yi bulur. SW'ya 2 - 5 derece eğimlidirler. 

Kalkerierin boşluklu, çatlaklı, kırıklı, az eğimli oluşu ve kısmen saf 
halde bulunuşu, konglomeraların ise umumiyetle gevşek kalker çimento
lu oluşu sahada geniş karst olayiarına sebep olmuş ve bu olaylar netice
sinde etüd sahasında kademeler halinde çöküntüler meydana gelmiştir. 

Etüd sahası dahilindeki vadinin teşekkülünde karst olaylannın ro
lü büyüktür. 

Maldağı'nın batısından geçen derenin doğu yamacında ekseni E -W 
doğrultusunda E'a dahmlı bir senklinal tesbit edilmiştir. 

Genel olarak SE'a eğimli neojen kalkerlerinde ise kıvrım eksenleri 
N- S doğrultusunda olup S'e dalımlıdır. Bu kıvnm eksenlerinin karst 
olaylan ile yakından ilgili olduğu, senklinal eksenlerinin karst olayları
nın daha ziyade husule geldiği çöküntüler boyunca uzandığı tahmin edil
mektedir. 

Etüd sahası dahilinde tesbit edilen faylar Şekil 1 de gösterilmiştir. 
Maldağı'nın güneyi faylıdır. 

Ana fay muhtemelen Pamukkale üzerindeki fayla irtibatlı olup etüd 

sahasında çok sayıda tali faylar görülmektedir. Etüd sahasında ana fa

yın görünüşü E - W doğrultusundadır. Ketkaya tepenin kuzeyinden ge

çen bu faya takriben dik olan tali faylanmalar kırmızı renkli konglome

ralarla mezozoik yaşlı kristalen kalkerierin kontağından geçerler. 

Karst olaylan neticesi Maldağı'nın güney eteklerinde (Vadide) do
linler ve (muhtemelen) bunları biribirine bağlayan mağaralar meydana 
gelmiştir. Etüd sırasında tamamen sularla kaplı olan Küçük Kuş gölü 
muhtemelen eski bir dolindir. 

Mıntıka 1 inci derecede deprem bölgesidir. Çok kısa aralarla olduk

ça şiddetli depremler olmakta ve tamamen karstik olan etüd sahasında 
ümidedilmedik yerlerden sular çıkmaktadır. Mesela en son olarak 1965 

Haziranında meydana gelen depremde Kocabaş köyünde pek çok ev otu
rulmaz hale gelmiş, köyün hemen kuzeyinde Küçük Kuş gölü teşekkül 
~tmiş buna mukabil daha kuzeyde Maldağı eteklerindeki kaynaklardan 
bazıları kurumuştur. Fakat deneyierin yapıldığı Ocak- Şubat- Mart 1966 
aylarında Kuş gölü hemen tamamen kurumuş ve Maldağı eteklerindeki 
pınarlar tekrar su vermeye başlamıştır. 



2. - HAYDARBABA DÜDENİNİN TANITILMASI: 

2.1. - Düdenin lçi : 

Haydarbaba düdeninin girişinde 3 adet çukur bulunduğu daha ön
ce söylenmişti. Bu çukurlardan birinden takriben 100 m. ileride kaynı
yan 1 m3/ sn. civarında debisi bulunan yarı termal Uyuzpınarı (Kokarha
mam) kaynağının sulanmn takriben yarısı yer altına girmektedir. Ma
amafih bu suyun kesilerek düdene girmesinin önlenmesi mümkündür. (Şe
kil : 3- 4). 

Şekil: 8 - Kokarhamam Menba.ı (Şubat 1966) Bu Tariliteki 
Debi 1,5 m 3/sn. 

Düdenin içine girildiğinde önce hemen çukurların altında takriben 
2,5 m. derinlikte bulunan bir pJ.atforma gelinmekte, sonra inişe devam 
edildiğinde bilhassa güneye doğru aynen Pamukkale'deki traverten te
şekkülatının daha küçük bir modeli ile karşılaşılmaktadır. Öyleki tra
vertenlerin yükseklikleri 0,35-0,50 m., havuzların genişliği ise 0,50-0,70 m. 
civarındadır (Şekil 5) . 

Yeryüzünden takriben 15 m. derinlikte bulunan esas salonun taba
nından çok sayıda küçük kaynaklar çıkmakta ve yukandan gelen su da 

bunlara kanşarak hepsi birden SW istikametince bir sifonda kaybolmak

tadır. 
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~: 4 - H.oımrn.a.mam Menbarndan 6elen Sulann Taksim yeri 
(Şubat 1966) 

---- t30 m -

Şekil: 5 - Ha.ydarba.bs. Düdeni Kestti (Krold) 

&ıas salon 15 m. yükseklik ve 15 - 30 m. genişlikte olmak üzere tak
riben 80 m. çapında bir daire çizmektedir. Bu haliyle esas salon kabaca 
bir toru andırmaktadır. 

Düdenin içerisi (Şubat ayında) tam 23° sıcaklıkta gayet rutubetli 
ve hafifçe kükürtlü gazlar ihtiva eder. Fakat düdene yaz aylannda ve
ya havalar hafifçe ısındığı mevsimde girilmesi imkansızdır. MeselA je-
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olojik etüdlerin yapıldığı Ağustos ayında dışarıdaki sıcaklık 38°C iken 
düdene girilmeye teşebbüs edilmiş fakat 1,5 m. derinde 42° C sıcaklık 

olduğu t ermometre sarkıtılarak anlaşılmıştır. Gazlar ise çok daha kesif 
olduğundan gaz maskesi ile bile giriş imkanı bulunamamıştır. Halbuki 
kış aylarında düdene gayet rahatlıkla girilebilmekte ve içeride bulu
nan gaz insanı rahatsız etmemektedir (Şekil 6- 7- 8). 

Şekil 6 - Haydarbaba düdeni giriş ağzı 
Şekil 7 - Haydarbaba düdenine gi

ren sular (Ağustos 1965) 

Görünüşüne göre düden altındaki bu salon, bizzat Kokarhamam kay
nağı tarafından meydana getirilmiştir. Kokar hamam zamanla kendi et
rafını yükseltmiş daha sonra etrafındaki araziyi de kalkerleştirmiştir. 

Çünkü Kokarhamam kaynağından çıkan su aynen Pamukkale'deki gibi 
havada serbest C02 ve diğer gazlarını uçurarak CaC03 veya diğer katı 
maddelerini özellikle kükürt bırakma özelliğine sahiptir. Bilahare etraf
ta vukubulan bir çökme veya erime boşluğu olarak Haydarbaba düde
ninin alt salonu teşekkül etmiştir. 

Salonun içinde hemen her noktada küçük debili kaynaklar bulun
ması Kokarhamam kaynağının sulannın bir kısmının yeryüzüne çıkma
dan düdenin içinde kaldığı intibaını vermektedir. 

Haydarbaba düdeninin takriben 80 m. SW sında tarla içinde bulu
nan bir başka çöküntü mevcuttur. Bu çöküntüye yer yüzünden herhangi 
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bir su girmemekte fakat çöküntü içine girildiğinde takriben kuzey isli
karnetten 50-70 ltj sn debili gene yan termal bir kaynak bulunduğu ve 
kaynak sularının 30 - 40 m. kadar güneye doğru aktıktan sonra bir si
fon altında kaybolduğu müşahade edilmiştir. Keza bu kaynağın da Ko
karhamam kaynağı ile irtibatlı olduğu su kalitesinin tetkikinden hemen 
anlaşılmaktadır. 

2.2. - Bölgedeld Yeraltı ve Yerüstü Sulan: 

Bölgede Maldağı eteklerinde olsun platonun ortalarında olsun pek 
çok sayıda kaynak mevcuttur. Fakat bunlar içinde en enteresanı ve en 
NE de bulunanı muhakkak ki, Kokarhamam - Haydarbaba düdeni siste
midir. 

Fiiliakika bir görtişe göre böl

gede Maldağı'nın eteğinden çıkmak
ta olan muhtelif yan termal kay

naklar, Kaklıktan başlayıp Pamuk
kale'den geçerek çok daha ilerilere 
doğru (takriben 90 kim.) devam 
eden ana faydan gelmektedir. Su
lar, fay içinde akışiarına devam 
ederken fayın tıkalı olduğu bir nok
taya gelince, su yeryüzüne çıkmak
tadır. Haydarbaba düdeni bunlar

dan birincisi ve en NE de buluna
nıdır. Ayni şekilde teşekkül etmiş 
Gecegözü, Çiftegözler, Gemiligöz, 
Kokarpınar, Köprüaltı kaynağı, Do-

muzdüşen pınan v.s. sayılabilir (Şe

kil: 9). 

Bu ana faya dik veya paralel ola

rak ta bölge de çok sayıda tali fay
lar mevcuttur. Tali faylarda su me
kanizması yönünden meseleyi ol
dukça karışık hale sokmaktadır. 

Şekil 8 - Baydarbaba dtidenine dö
külen suların dtiden için
den görtintişti (Şubat 

1966) 

Bütün bunlara ilaveten su kalitesinden dolayı karstlaşma olaylan 
da gözönüne alınırsa bölgenin hidrojeolojisi son derece karışık bir du
rum almaktadır. 
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Maamafih bu görüş tarzı esas kaynaklar adı verilebilecek kaynak
ların zamanla yerlerinin ve debilerinin değişmesi hadiselerini de izah 
etmektedir. Nitekim depremler sonucu kaynaklann yerleri durmadan 
değişmektedir. Her depremin fay üzerinde küçükte olsa hareketlere se
bep olduğu ve su bakımından bu oynamış kütle üzerindeki akış şartlan
nın değişmesi sonucunu doğurduğu, böylece kaynak yerlerinin çok ko
laylıkla değişebileceği izah edilmiş olur. 1965 Haziran depreminde Ko
karhamam'da herhangi bir değişiklik olmamış fakat Gemiligöz ile Ko
karpınar hemen hemen kurumuş buna karşılık Çiftegözlerle Köprüaltı 
kaynağının debileri artmış ve Küçükkuş gölü teşekkül etmiştir. Fakat 
teşekkül eden bu göl 1 sene zarfında hemen tamamen kurumuştur. 

Su sıcaklığı ve gaz çıkarma bakımından tetkik edilecek olursa, bü
tün bölgedeki kaynakları 2 ye ayırmak mümkündür. 

a. - Kokarhamam, Domuzdüşen pınan gibi sıcaklığı 23° C ve çı

kardığı H2S' v.s. diğer gazlar çok fazla olan kaynaklar. 

b. - Demiryolu boyunca uzanan İnciraltı, demiryolunun gözü, Ağa
pınan ve nihayet Halkapınan gibi sulan nisbeten soğuk 18° - 20° C ve 
kokusuz olan pınarlar. 

Bu ayırımın yapılmasının sebebi aşikardır. Acaba sıcak olan kaynak
lardan çıkan sular bir müddet yeryüzünde akarak sağuyup gazlannı kay
bettikten sonra tekrar yer altına dalıp bu kaynaklardan mı çıkmaktadır? 
Böyle olunca bölgenin su potansiyeli çok küçük olacaktır, buna karşılık 
mesela Haydarbaba düdeni hadisesini izah etmek çok kolaylaşacaktır. 

Eğer kuzeydeki sıcak sulu menbalarla güneydeki soğuk sulu men
halar arasında bir irtibat yoksa Haydarbaba düdenindeki su kaçaklan
nı izah etmek çok zorlaşacaktır. Esasen araştırma için esas hareket nok
tası da bu mülahaza olmuştur. 

lleride teklif olunacak projeye temel olmak üzere bir başka nok
taya da dikkatierin çekilmesi uygun olacaktır. Bu da genel olarak sıcak 
sulu menbaların iki nokta civarında toplanmış olduğudur. Buna karşılık 
soğuk sulu membalar Çürüksu'nun hemen civannda yer almışlardır. 

Sıcak sulu menbalardan Kokarhamam depremlerde dahi suyunu kay
betınernekte ve debisi değişmemektedir. Daha batıda bulunan Kokarpı
nar, Gecegözü, Çiftegözler , Gemiligöz ve Köprüaltı pınan ile biraz daha 
vadiye doğru Domuzdüşen pınannın tamamının gene bir kaynak siste
mi teşkil ettiği ve aslında bir tek kaynaktan beslendiği kabul edilebilir. 
Bu duruma göre sıcak sulu kaynaklar (Bunlara esas kaynaklar da de
nebilir) fay hattının belirli iki noktasından çıkmaktadır. Ancak Kokar
hamam membaı derli toplu olduğu halde 2 nci sistem daha dağınıktır. 
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Soğuk sulu menbalar ise, hemen Çürüksu'nun yakınlannda çıktığı 
için debilerinin tamamını bu nehre akıtmakta ve kısmen sıcak sulu men
halar kısmen de (muhtemelen) vadinin sol ya.macından gelen sularla 
beslenmektedir. 

Kısaca söylemek icap ederse bölge gayet faylı ve çok depremlidir. 
Depremlerde kaynak yerleri değişebilmekte fakat esas tablo değişme
mektedir. Fay hadiseleri ile karst olaylannın üst üste yer alması dola
yısiyle bölgedeki yeraltı su durumu gayet kanşık bir hal almıştır. 

3. - DliDENDE YAPILAN TECRÜBELER: 

3.1.- Gaye: 

Yukarıda da izah olunduğu üzere Haydarbaba - Kokarhamam sis
temi üzerinde yapılan tecrübelerin gayesi bu düdenin mansaptaki hangi 
pınarlarla alakah olduğunu tesbit etmek ve dolayısiyle bölgenin su po
tansiyelini hesaplıyabilmektir. Şu halde yapılacak tecrübe, düdene bir 
izleyici atarak soğuk sulu menbalarda aramaktan ibaret olacaktır. 

Diğer taraftan düden ile bu kaynaklann alakası tam olarak tesbit 
olunabilirse bütün suyu yeraltı sistemi vasıtasiyle nakletmek hem bu
harlaşmayı hem de diğer su çalmalanna mani olmak bakımından önem 
taşımaktadır. Çünkü bölgedeki sular kaynaklardan çıktıktan sonra ge
nellikle bir mecra bulabilirse akmakta bularnazsa arazide yayılarak hem 
arazinin kalkerle kaplanmasına sebep olmakta hem de buharlaşarak (bil
hassa yazın) büyük miktarda su zayiine sebep olmaktadır. Buna ilave
ten bilhassa kotu müsait olan köyler rastgele kanallar açarak bu sula
n sulamada kullanmaya çalışmakta fakat kanalları kaplamasız olduğu 
için çok fazla miktarda suyun zayiine sebep olmaktadır. 

Ancak menbalardan hangisinin düden ile alakah olduğu biiinmedi
ğinden ve genellikle soğuk sulu menbalar Kocabaş köyü tarafından kul
lanma suyu olarak ve hayvan sulamasında kullanıldığından bilhassa rad
yoizotop tatbikatında dozun fazlaca tutulması bazı tehlikeler yaratabi
lecektir. Boya tecrübesi ise arama çok sayıda noktada yapılacağı için 
pek çok sayıda nümune şişesine ihtiyaç gösterecektir. Nihayet bekleme 
gece ve gündüz yapılacağı için kalabalık bir ekibin iş yerinde vazifeten
dirilmesi icap edecektir. 

3.2. - Arama Yerlerinin Tesbiti Balmnından Pınarlar Hakkında 
Genel Mülahazalar : 

Arama yerlerinin tesbiti bakımından önce mevcut pınarlar kotlan
dınlmış ve Haydarbaba düdeninden mesafeler gözönüne alınarak meyil
ler bulunmuştur. Aşağıdaki tablo bu maksatla düzenlenmiştir. 
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Haydarbaba 

Pınarlar Kotm. (üyclarbabııdan düdenine Meyil 
Kot farkı m. mesafe % 

m. 

Haydarbaba 513 - --(Dilden tabanı) 

Domuz düşen 476 37 3520 1.05 

Arnavut Hacı 471 42 4300 0.98 

İnciraltı 480 33 4425 0.75 

Demiryolunun gözü 441 72 7000 1.02 

Ag-apınan 420 93 8150 1.14 

Halkapınarı ı 3&9 144 ı 11900 1.2 

Görülüyor ki, Haydarbaba düdeni taban kotuna göre hemen bütün 
kaynaklar ve seçilen istasyon yerleri % ı meyili tahkik etmektedir. Bu 
durumda kaynaklar arasında bir tercih yapılması ve belirli bir nokta
dan çıkması ihtimali daha kuvvetıidir, denilmesi imkansızdır. Bu sebep
ten bütün kaynaklar birden kontrola alınmış ve istasyon olarak daha 
ziyade birkaç prnarın sularının toplanarak akbğı noktalar tercih edil
miştir. 

Arazide bilhassa yabani hayvanlar da bulunduğu için kontrol nok
taları (Domuzdüşen pınarı hariç) meskun ınıntıkaya yakın olarak se
çilmiştir. 

3.3. - Radyoizotop ve boya tecrübesi : 

Haydarbaba düdeninden kaçan sulann daha aşağıda kaynakl~rdan 
çıkıp çıkmadığını tesbit amacıyla düdene ı inci tecrübede hem radyoizo
top hem de fluoresein tatbik edilmiştir. 

Radyoizotop olarak amonyum bromür şeklinde Br 82 izotopu seçil
miştir. Bu maddenin seçiminde reaktörde yapılıyor olması, yan ömrünün 
istenen mertebede (36 saat) olması, suda eriyebilmesi v.s. gibi faktörler 
gözönünde tutulmuştur. 

Bu hassasiyet ve prnariann durumu gözönünde tutularak 5 curie 
şiddetinde izotop ısmarlanmasına karar verilmiştir. Ancak bu şiddette 
bir izotop İstanbul'dan alınıp iş yerine getirilinceye kadar arada geçen 
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zaman zarfmda şiddetinden kaybedeceği için enjeksiyon esnasında şid
detin takriben 3,35 curie olacağı hesaplanmıştır. 

Yeraltı suyunun hızı takriben 100 metre/saat ve debi 350 lt/sn ka
bul edilirse ve radyoizotopun homojen olarak dağılacağı farzolunursa 
muhtelif istasyonlarda bulunması lazım gelen aktiviteler şöyle hesap
~mıştır. 

Haydar-
İstasyona 

İstasyona , elmek için Arada de-
baba dü-

~eçecek za·· po !anan vanldıgın_ Tahmini 
İstasyon denine zaman su hacmi da toplam Aktiviteler 

uzaklık 100 m / saat (tahmini) aktivite p.,/ms 
(metre) kabulü ile) (p.. ) 

Domuz d~en 3520 35,20 44400 1790 000 40,0 

Arnavut Hacı 4300 43,00 54000 1520 000 28,0 

tncl.raltı 4425 44,25 56000 1490 000 26,6 

Demiryolunun 
7000 70,00 88000 910000 1Q,3 gözü 

Ag-apınar 8150 81,50 103000 730000 7,1 

H.a.lkapınar 11900 119,00 150000 416 000 2,8 

Ancak yukanda da söylendiği l,izere bu değerler bir ilk planlama için ya
pılmış olup tamamen tahminlere dayanmaktadır. 

Buna ilaveten, hem aletleri kalibre etmek hem de deteksiyon limit
lerini tesbit etmek amacıyla deneyden önce mc mertebesinde şiddeti olan 
Br 82 izotopu Ankara'daki laboratuvara getirilmiş ve portatif radyas-. 
yon kontrol aletleri ile bir tecrübe yapılmıştır. Tecrübede tesbit edildi
ğine göre aletlerin minimum detekte edebilecekleri Br - 82 konsantras
yonu ll p. c; ms olarak bulunmuştur. Bu demektir ki, kabuller tam ola
rak tahakkuk ederse gözönüne alınan şiddette bir radyoizotop kullanıl
dığında, Ağapınar ve Halkapınarda izotop detekte edilemiyecektir. Bu
nunla beraber bilhassa izotopun homojen olarak dağılması hipotezinin 
yerine gelmiyeceği ve dağılma hali için hesaplanan konsantrasyonlann 
en az 8 - 10 misli bir konsantrasyona rastlanmasının mümkün olacağı aşi
kardır. 

Diğer taraftan Br 82 izotoponun sularda azami müsaade edilebilir 
konsantrasyonu 300 p. c/ cms tür. Deteksiyon ilnıitleri ise bunun takriben 
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-
30 da biridir. Şu halde istasyonlarda izotop çok düşük konsantrasyon
lardan itibaren takip edilmeye başlanabilecektir. lcabında kaynakların 
tecrit edilmesi için tedbir de alınmıştır. 

Tecrübe esnasında, önce 1 saat evvelden 8 kg. fluoresein enjekte 
edilmiş ve pınarlardan çıkması halinde arkadan izotopun geleceğine işa
ret sayılması t emin olunmuştur. Arkasından 500 kg. lık bir kurşun ku
tu içinde İstanbul'dan hiç bekletilmeksizin gelen izotop enjekte edilmiş
tir (Şekil : 10 - ll). 

Şekil : 10 - Haydarbaba Dücleni 
için gelen radyoaktif 

roadelenin indirilmesi 

Şeldl : 1 ı - Ra.dyoal<tif 1\l&.dclenin 
lndirilrnesi. 

Enjeksiyon sistemi olarak 50 m. uzunluğunda 2,5 cm. çapında bir 
plastik boru kullanılmış ve borunun bir ucu düdenin üstünde tabii ze
min sathında diğer ucu ise düden içinde suların gitmekte olduğu sifona 
kadar uzatılmıştır. Böylece gerek fluoreseinin gerekse izotopun düden 
içinde kalarak zayi olması önlenmiştir. (Şekil : 12-13- 14). 

Önce atılan fluoreseinin sifon ağzında 4 dakika gibi kısa bir zaman 
zarfında kaybolduğu görülerek sistemin çalıştığına kanaat getirilmiştir. 
Bundan sonra, radyoizetopu ihtiva eden şişe önce bir yardımcı malıfaza
ya alınarak, kapağı açılmış ve ayni huniden dökülmek suretiyle gene 
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sifon ağzına enjekte edilmiştir. Enjeksiyondan hemen sonra taşıyıcı ola
rak 10 kg. potasyum bromür çözeltisi de ayni yolla sifon ağzına veril
miştir. Enjeksiyon esnasındaki bütün bu çalışmalar 40 saniye gibi çok 
kısa sayılabilecek bir zamanda bitirilmiştir. Bu çalışmalara ait fotoğraf
lar Foto : 12, 13, 14, 15, 16 da görülmektedir. 

,-

Şekil : 12 - Radyoaktif maddenin esas kaptan alınarak yardımcı kaba. 
konulıruı.sı. 

Bekleme yeri olarak tabloda ilk üç sırada görülen noktalar seçil
miştir, yani Domuzdüşen, İnciraltı pınarları ve Arnavut Hacı istasyon
ları esas kontrol merkezleri olarak seçilmiş Demiryolunun gözü, Ağapı
nar ve Halkapınarı zaman zaman kontrol edilmiştir. İstasyonların seçi
liş sebepleri şunlardır. 

Bir kere hemen bütün kaynaklann Haydarbaba düdeni ile olan iliş
kileri takriben % 1 meyillidir. Bu demektir ki, tercihan beklenecek bir 
pınar yoktur. Bununla beraber izotopun yarılanma süresi gözönüne alı

nırsa en yakın kaynakları kontrol altına alıp diğerlerini zaman zaman 
kontrol etmek en makul yoldur. 

Domuzdüşen pınarı : Kaynaklar içinde Haydarbaba düdenine en 
yakın olanıdır. Hernekadar Domuzdüşen pınarı, Gemiligöz, Kokarsu, Ge
cegözü v.s. sistemi içinde mütalaa olunabilirse de meyil müsait olduğu 
için Haydarbaba düdeninden kaçan sulann buradan çıkması ihtimali mev
cuttur. (Şekil : 15). 
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Şekil : ıs - Radyoaktif maddenin enjeksiyon sistemine boşaltı1ması. 

ŞekiJ : LiJ - Potasyum bromür illt.vesi l/le enjeksiyonmı tamamlanması. 
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Arnavut Hacı : 2 nci kaynak sistemi olarak nitelenen Gemiligöz. 
Kokarsu, Gecegözü v.s. nin sularının (Domuzdüşen hariç) toplanarak 
geçtiği ve teşekkül eden derenin tam Kocabaş köyüne girdiği noktadır. 

lncirli Pınarlan : Aslında lncirli pınarlan olarak tanımlanan nok
ta üç prnarın sularının birleşerek geçtiği bir noktadır. Bu kaynağın sula
rı nisbeten daha soğuk ve içilmeye müsait olduğu için Kocabaş köyü ta
rafından içme ve kullanınada ayni zamanda hayvan sulamasında kulla
nılmaktadır. 

Yukarıdaki mülahazalara daya
narak öncelikle seçilen üç istasyon
da dört gün süre ile portatif arayı

cılada her saat başı yapılan kontrol
lada ne radyoizotopun ne de alınan 
numunelerde fluoreseinin deteksiyo
nu mümkün olamamıştır. Bu süre 
zarfında Ağapınarı ve Halka pınar
da da ilk 2 gün her 4 saatta bir, son 
iki gün ise her 6 saatta bir yapılan 

kontrollarda da radyoizotop ve fluo
resein bulunamamıştır. 

4. cü günün sonunda atılan 3,35 
curie şiddetindeki radyoizotopun ge
çen her 36 saatte şiddetinin yarıya 

indiği gerekçesiyle radyoizotopun ar
tık gelse bile detekte edilemiyeceği 

anlaşıldığından deteksiyon işine son 
verilmiş. Fakat fluoresein arama işi
ne 15 gün daha devam edilmişse de Şekil : 15 - Arama yererinden Do-

gene bir netice alınamamıştır. muzdüşen menbaı. 

Bu durumda, yapılan tecrübenin muvaffak olamayışı şu nedenlere 
bağlanmıştır : 

a. - Atılan 3,5 curie şiddetindeki radyoizotop, yapılan kabullerin 
hatalı oluşu sebebiyle detekte edilebilir seviyenin altında kalmıştır. 

b. - Atılan fluoresin ayni sebeplerle kafi gelmemiş yahutta suyun 
kimyasal kompozisyonu fluoresinin bozmuştur. (Tecrübeye başlarken 

gözönüne alınmamış olan bir faktördür) . 

c. - Yeraltında büyük göllenmeler vardır ve atılan radyoizotop ol
sun fluoresein olsun, bu göllenmelerde dağılarak konsantrasyonu çok za
yıflamıştır. 
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d. - Nihayet Haydarbaba düdeninden kaçan sular, zaten son de
rece karışık olan fay sistemleri vasıtasiyle gözönüne alman kaynaklar
dan çok daha uzaklarda yeryüzüne çıkmaktadır. 

Bu mülahazalardan ilk üçü bir ikinci tecrübe ile anlaşılabilecek hu
suslardır. 

İkinci bir tecrübeye hazırlık olmak üzere Haydarbaba düdenine gi
ren sudan tekrar numune alınmış ve laboratuvarda fluoreseini bozup 
bozmadığı kontrol edilmiştir. Yapılan tecrübelerde içinden bol miktar
da H 2S gazı geçirildiği halde bile suyun sodyum fluoreseinat terkibin
deki boyayı bozmadığı fakat boyanın takriben % 25 inin zamanla su üze
rinde teşekkül eden kükürtlü, kalkerli tortu tarafından tutulduğu anla
şılmıştır. Bu faktör ise yapılacak 2 nci tecrübede boya miktanDı fazla 
tutmak suretiyle hertaraf edilebilir. 

Daha şiddetli bir radyoizotop uygulanması ise uygulayıcılar için teh
likeli olabileceğinden uygun görülmemiştir. 

Yukarıdaki rnütal8.alarm doğru olup olmadığını tahkik etmek üze
re 2 nci bir tecrübe yapılması ve bu tecrübede büyük miktarda fluoresein 
kullanılması kararlaştırılmıştır. 

3.4. - 2 nci Boya Tecrübesi : 

Bu tecrübede ayni enjeksiyon tertibatıyla gene ayni noktaya 50 kg. 
sodyum fluoreseinat enjekte edilmiştir. 

50 Kg. boyanın % 25 inin tortu tarafından tutulacağı gözönüne alın
sa bile enjekte edilen net miktar 38 kg. olacağından Fluotest aletiyle de
tekte edilebilir seviyede 8 X 106 m3 su boyanmış olacaktır. Bu miktar 
bir hacim 0,5 rn3/ sn debili kaçağın takriben 150 günlük depolamasma 
eşittir ki, eğer bir münasebet varsa yakalanması muhakkaktır. 

2 nci tecrübede ilk tecrübedeki üç istasyona ilaveten Demiryolunun 
gözü, Ağapınan ve Halkapmar'a da ekipler kanarak 6 noktada gece gün
düz arama faaliyeti devarn ettirilmiş, fakat 1 ay bekleme sonunda fluore
sini yakalamak mümkün olamamıştır. 

Bu dururnda boya azlığı, bekleme süresi kısalığı mahzurları orta
dan kaldırılmış bulunmaktadır. 1 ay beklemek suretiyle birinci tecrübede 
hipotez olarak kabul edilen 100 m/ saat yeraltısuyu hızı da 0,30 m/ saat 
hızmda olarak tekrar kontrol edilmiştir. 

3.5. - Tecrübelerden Elde Edilen Neticeler: 

Gerek radyoizotop gerekse boya tecrübesinde beklenen noktalarda 
radyoizotop ve boyanın detekte edilernemesi m .4.3. maddesi sonunda 
serdedilen mütalaalardan ilk üçünü çürütmekte ve dördüncüsünü yani 
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Haydarbaba dürleninden kaçan suların, fay sistemleri ile gozonune alı

nan etüd sahasının çok daha dışmda bir noktaya götürüldüğü tezini kuv
vetlendirmektedir. 

Bu görüşü teyid eden bazı müşahadeler de mevcuttur. Haydarbaba 
düdeninin 80 - 90 klın. devam eden bir faym en NW sındaki nokta ol
duğu ifade olunmuştu. Bu özellik ayni zamanda kot bakımından da en 
yüksek olma şartını davet etmektedir. 

Fay boyunca SE ye doğru gidilirse önce Domuzdüşen, Gemiligöz v.s. 
nin teşkil ettiği 2 nci kaynak sistemine gelinmektedir. Bu sistemin su
lan ayni kükürtlü karakterdedir. Daha ileride takriben 20 klın. mesafede 
Pamukkale kaynakları bununda arkasında Karalıayıt menbaları vardır. 
Pamukkale menbalannın suyu bileşim bakımından Kocabaş bölgesi su
larından tamamen farklıdır. Karalıayıt termal kaynaklann suları da kü
kürt ihtiva etmemektedir. Ancak bu bölgedeki çamur hamamlarında 
kükürt mevcutsa da kaynayan termal sulann debisi çok azdır. Daha ile
rideki Yenice hamamlannın suyu ise demir ihtiva eder. Zaten Yenice 
hamamianna geçmeden önce lşıklıdan gelen esas Menderes vadisinin 
geçilmesi icap edecektir ki, bu da mümkün görülememiştir. 

Şu halde Haydarbaba düdeninden kaçan suların etüd sahasının 

çok daha dışına kaçtığı şüphesizdir. Su kompozisyonu bakımından ye
gane benzeyen su, çamur hamamlannın suyu ise de miktan az olduğu 
için hadiseyi aydınlatmaktan uzaktır. 

4. - HAYDARBABA DÜDENİ ve ctv ARINDAKİ DlGER SULARDAN 
FAYDALANMA İMKANLARI: 

4.1. - lııtiyaç ve su potansiyeli : 

Bölgenin su potansiyelinin hesabı çok zordur. Çünkü bazı kaynak
lar mevcutsa da bunlann bazılannın suyunun hangi yollarla nerelere 
gittiğinin tesbit edilmesi gerekir. Sadece Haydarbaba düdeninin sulan
nın nereye gittiği bile bir problem olmuştur. Arnavut Hacı istasyonun
da akan suların bir kısmı hemen mansabta yeraltına dalmakta ve nere
ye gittiği bilinmemektedir. 

Bununla beraber gözle görünür bir vakıa vardır ki, o da arazinin 
oldukça büyük bir kısmının bu başıboş sular tarafından bataklık haline 
getirildiği ve bunun neticesi olarak sulann ihtiva ettiği kükürtlü kal
kerlerin araziyi tamamen kaplıyarak kullanılmaz hale getirdiğidir. Su 
yun aktığı her yer derhal taşlaşmakta ve taş kalınlığı birkaç cm. den 
birkaç metreye kadar değişmektedir. Halbuki bu tabakanın altında ga
yet verimli zirai toprak mevcuttur. Bu şekilde açılarak çiftlik haline 
getirilmiş bazı kesimler mevcuttur. 
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Gözönüne alınan takriben 20 klm2 lik sahanın takriben yarısı bu 
şekilde suların göllendiği sahalardır. Buralarda senede 800 mm. buhar
laşma gözönüne alınsa kaybedilmekte olan bu miktarı 8 - 10 milyon m 5 

civarındadır. 

Diğer taraftan Çürüksu sağ sahil sulaması henüz yapılmamış ol
duğu için bu sulardan bir kısmı rastgele açılmış kanallarla daha man
saha alınmaktadır. Civardaki Irlaganlı arkı (çok yeni açılmıştır), Kır
arkı, Tekdurmaz arkı bu şekilde suyun israf edildiği köylü tesisleridir. 

Halbuki Eöceli regülatöründen başlıyarak Çürüksu sol sahilini su
layan kanal su kifayetsizliği dolayısiyle Sarayköy ovasında bir kısım ara
ziyi sulayamamaktadır. 

Kısaca söylemek icap ederse bölgedeki su potansiyeli, kaçaklara ve 
çalınmalara mani olunması şartiyle hem sol sahil kanalının muhtaç ol
duğu 0,5 m5/sn ilave debiyi hem de sağ sahil sulamasını yapabilecek ka
pasitededir. Böylelikle bölgede geniş bir arazi de kazanılmış olacaktır. 

4.2. - Te.klli Olunan Amenajman Pl8.ııı : 

Amenajman pianının tesbitinde tamiri kolayca kaabil olabilecek ve 
tabii yapı ile alakası mümld.in mertebe az olan bir sistem bulunması la
zımdır. Çünkü öncedende bahsolunduğu üzere arazi yapısı olarak sız

dırmazlık bakımından güvenilebilecek bir durum yoktur ve çok sık vu
kua gelen depremler ile kaynak yerleri değişebilmektedir. 

Amenajmanın 1 inci kadernesi olarak Haydarbaba düdeni içindeki 
suların ve Kokarhamamın toplam debisinin toplanarak 1 m 3 lük bir ka
nalet sistemi ile Şekil 9 da görüldüğü üzere Kocabaş köyünde Demiryo
lunun gözü kaynağı civanna getirilmesi yerinde olacakbr. Ancak meyil 
olarak arazinin tabii meyli seçilmeli ve su, kanalet üzerinde şüt, sifon 
v.s. gibi tesisiere gidilmeden nakledilmelidir. Zira bu gibi yerlerde çal
kanlı sebebiyle su içindeki kalker kolaylıkla aynşabilir. 

Diğer bir kol ise Gemiligöz, Gecegözü, Domuzdüşen v.s. gibi 2 nci 
kaynak sistemini toplamalı ve su, gene Demiryolunun gözü kaynağı ci
vanna verilmelidir. 

Zelzeleler dolayısiyle tesisin bazı kısımlan tahrip olsa bile kanalet
lerin yedekleri ile değiştirilmeleri kolaydır, zaten sistem olarak biraz es
nekliği mevcuttur. 

Diğer taraftan İncirli pınarlan ile Ağapınarının etrafının tanzim edi
lerek sularının bazı batakhklara kaçması dolayısiyle zayi olması önlen
melidir. Halkapınannda ise alınacak herhangi bir tedbir yoktur. 

Bu tedbirler alındığında Haydarbaba düdeni ile hemen yanındaki 
yeralb suyunun başka mecralara gitmesi de önlenmiş olacakbr. 
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Teklif olunan bu sistem tahakkuk ettirildiğinde hem bataklık olan 
arazi kurutulmuş ve ziraata açılmış, hem de bu arazinin sulanması müm
kün olabilecektir. 

Ancak sistemin kireçlenmesine karşı işletme esnasında senede en 
az 1 defa elden geçirilerek temizlenmesi icap edecektir. 

5. - NETiCE ve ııtlLASA : 

Haydarbaba düdeni ve Kocabaş köyü bölgesindeki diğer pınariann 
etüdü neticesi olarak Maldağı eteklerindeki bütün kaynakların genel ola
rak bir esas fay hattının iki noktasından çıktığı anlaşılmış bulunmakta
dır. Bunlardan Kokarhamamda çıkan sular, Haydarbaba düdeninde kay
bolarak tesbit edilemiyen bir istikamete gitmektedir ve tekrar çıkış ye
ri muhtemelen etüd sahasının dışındadır. 

Amenajman planmda bu iki sistemin ayrı ayn toplanarak Çürüksu
ya mümkün mertebe yakın bir noktaya getirilmesi ve böylece zayiata ma
ni olunması öngörülmüştür. İletim sisteminin kanaletlerle yapılması su 
ekonomisi ve arazi yapısı dolayısiyle gerekli görülmüştür. 

Bu plan tatbik olunduğunda hem büyük miktar (8 -10 klm2
) arazi 

bataklık olmaktan ve taşlaşmaktan kurtarılacak hem de Sarayköy sula
masının ihtiyacı olan 0,5 m3 jsn lik bir ilave debi temin olunabilecektir. 

N ot: 

İzmir, DSİ n. Bölge MüdürlUğünün talebi ve Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumunun desteği ile 1965 - 1966 senelerinde yapı
lan bu çalışma jeoloğu, teknisyeni ve tecrübeleri yapan Fizik Mühendis
leri ile bir ekip çalışmasının ürünüdür. Etüd ve deneylerde emeği geçen 
mesai arkadaşlarımla DSİ n. Bölge elemaniarına ve her türlü yardımı 
esirgemiyen DSİ 24. Şube elemaniarına burada teşekkürü borç bilirim. 
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