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ÖZ 
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırları içinde 2008 yılında inşa edilen Örenli göletinin menba kısmını 
kuşaklayan kireçtaşlarına rezervuardan kaçak olurken, yağışlı dönemlerde gölete yeraltısuyu beslenimi 
gerçekleşmektedir. Rezervuar tabanından kaçaklar devam ederken, yeraltısuyu seviyesinin 
yükselmesiyle kaynaklar oluşarak rezervuara su girişi artmakta ve su seviyesi yükselmektedir. Yağışlı 
mevsim sonunda yeraltısuyu seviyesinin alçalmasına bağlı olarak kaynak debileri düşerken rezervuara 
yeraltısuyu girişinin gittikçe azalması ve bununla birlikte rezervuardan kireçtaşına sızmanın devam 
etmesi nedeniyle rezervuarda su seviyesi tekrar düşmektedir. Gölete boşalan kaynakların beslenimi 
yağışla birlikte kireçtaşları üzerinden akan Patlak Dereden süzülme yoluyladır. Sonuçta, kireçtaşları 
rezervuardan kaçaklara neden olurken aynı zamanda göletin beslenmesini de sağlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Rezervuar, kaçak, kaynak, yeraltısuyu seviyesi, Örenli Göleti 
 
 

AN INTERESTING RELATION BETWEEN THE RESERVOIR HYDROLOGY AND 
GROUNDWATER DYNAMICS OF THE ÖRENLI DAM (BAYRAMİÇ-ÇANAKKALE) 

 
ABSTRACT 
Leaks occur in to the limestone, located in the upstream parts of the reservoir with the groundwater 
recharge during wet seasons of the Örenli reservoir, which was built in 2008 in the Bayramiç district of 
Çanakkale. While the leaks continue, some springs occur in the upstream parts of the reservoir due to 
the risen groundwater level, so the recharge of the reservoir increases and the reservoir level rises. At 
the end of the wet season, the reservoir level decreases again due to the decreased flow of groundwater 
because of lowering of the groundwater level, as the leakage from the reservoir to the limestone 
continues. The recharge of the springs that are discharged into the reservoir is from precipitation and 
leaks from the Patlak creek. As result, the limestone recharges the reservoir while causes the leaks.  

 
Keywords: Reservoir, leakage, spring, groundwater level, Örenli dam 
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1 GİRİŞ 

Karbonatlı formasyonların bulunduğu ortamlarda 
rezervuarlardan kaçak sorunu yaygın bir 
durumdur. Keban Barajı (Ertunç 1999, Özdemir 
ve Özgen 2000, Milanoviç 2014), May Barajı 
(Doğan ve Çiçek 2003, Yılmaz ve Doğan 2011), 
Armağan Barajı (Ünal vd. 2008) ülkemizdeki 
örneklerden birkaçıdır. Baraj yapımında bu tür 
ortamlardan çoğunlukla kaçınılsa da bazı 
hallerde ilave önlemlerle (enjeksiyon, kaplama 
vb.) baraj yapılabilmektedir. Bazen de inşaat 
öncesi jeolojik araştırmaların yetersizliğinden 
veya elde edilen verilerin projede yeterince 
dikkate alınmamasından tehlike önceden 
görülmeyebilmektedir. Rezervuarlarda 
geçirimsizliğin araştırılmasında çoğu zaman 
gövde altı ve yakın çevresine odaklanılmakta, 
göl alanında yeterli ayrıntıda ve çözünürlükte 
çalışma yapılmayabilmektedir. Göl alanında 
karbonatlı, sülfatlı jeolojik birimler veya su 
kaçaklarına neden olabilecek tektonik yapılar 
yeterince iyi araştırılmamış veya 
önemsenmemişse rezervuarda su tutulmaya 
başlandıktan bir süre sonra acı sürprizle 
karşılaşılmaktadır. Baraj gövdesinden, gövde ile 
jeolojik formasyon dokanağından veya gövde 
altında sıyrılmamış geçirimli zondan meydana 
gelen kaçakların haricinde, rezervuar jeolojisine 
bağlı kaçak problemi genellikle aşağıdaki gibi 
ortaya çıkar ve gelişir (Milanovc 2004, Milanovic 
vd. 2010, Turkmen 2003, Unal vd. 2007, 
Mozafari ve Raesi 2015).  

1-Rezervuara gelen suyun tamamı kaçar, su hiç 
depolanmaz veya su seviyesi yükselemez.  
2-Su belirli bir seviyeye yükselip kalır, gölete su 
girişi olmasına rağmen daha fazla yükselemez. 
3-Fazla miktarda su gelişi ile rezervuarda su 
yükselir, hatta dolusavaktan taşar, ancak bir 
süre sonra su seviyesi ani olarak veya yavaş 
yavaş düşer. 
4-Özellikle su girdisi fazla olan büyük 
rezervuarlarda su seviyesi normal yükselmesine 
ve bu nedenle herhangi bir kaçağın 
hissedilmemesine rağmen çevrede yeni 
kaynaklar oluşur veya mevcut kaynakların 
debileri bariz veya ani bir şekilde artar (giren su,  
kaçan yani eksilen suyu fazlasıyla 
karşılamaktadır) 
Baraj rezervuarlarında kaçaklar çoğunlukla 
çevrede yeni kaynak çıkışları ortaya çıkmasıyla 
veya mevcut kaynaklarda anormal debi 
artışlarıyla kendini gösterir. Bazı durumlarda ise 
rezervur su seviyesinin yükselmemesinden veya 
ani olarak düşmesinden kaçak olduğu 
anlaşılmasına rağmen yakın çevrede belirtileri 
bulunamaz. Böyle bir durumda kaçan suyun 

nerelere gittiğini araştırmak kapsamlı bir 
çalışmayı gerektirir.  
Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi, kurak-
yarıkurak bölgelerde kaçak sorunu olan bir 
rezervuara su girişi mevsimsel olarak büyük 
farklılık göstermesi halinde, yağışlı mevsimlerde 
göle giren su debisi kaçaktan fazla ise 
rezervuarda su seviyesi yükselir ve belirli bir süre 
kullanım için yeterli olduğundan bir sorun 
oluşturmaz, ancak kurak yıllarda rezervuara 
giren su miktarı kaçan suya nazaran az 
olduğunda rezervuarda yeterli su depolanamaz 
veya depolanan su kalıcı olmaz.  
Uygulamalarda tecrübeler göstermiştir ki 
kaçaklar bazı barajlarda iyileştirme çalışmaları 
ile tamamen önlenmiş, bazılarında kısmen 
başarılı olunmuştur. Aslında rezervuar altındaki 
formasyon ne kadar geçirimsiz olursa olsun, 
geniş ve karmaşık jeolojiye sahip rezervuarlarda 
depolanan suyun bir kısmı yeraltına sızarak 
yeraltısuyunu besler. Eğer yakın yerden yüzeye 
çıkmadığı ve su bütçesini etkilemediği sürece bu 
olayın hissedilmesi zordur.  
Örenli Göleti Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi 
sınırları içinde (Şekil 1) sulama amaçlı olarak 
2008 yılında inşa edilmiş ve 12.11.2008 
tarihinde su tutulmaya başlanmıştır.  Su seviyesi 
yağışlı mevsimin sonunda, 2009 yılı Mayıs 
ayında maksimum su kotuna ulaşmış ve 
dolusavaktan akmaya başlamıştır.  Ancak 
yaklaşık 2 ay kadar kısa bir süre sonra, daha 
sulama başlamamasına rağmen sürpriz bir 
şekilde su seviyesinin yaklaşık 2 m düştüğü 
gözlenmiştir. Gölette su seviyesi yaz mevsimi 
sonunda su alma kotunun da altına düşmüştür. 
Yapılan incelemede gövdeden, gövde ile 
formasyon dokanağından veya gövdenin 
mansap bölgesinde formasyondan boşalan 
herhangi bir sızıntıya rastlanmamıştır. Daha 
sonra yağışlı mevsimde (2010 yılı baharı) göl su 
seviyesi tekrar yükselmiş ancak su 
tüketilmemesine rağmen bir süre sonra bariz bir 
şekilde tekrar düşmüştür. Ancak ilginçtir ki, 2010 
hidrolojik yılı yağışlı mevsiminde (2009 
sonbaharı ve 2010 yılı kış ve baharı) gölette su 
seviyesi yükselirken dereden rezervuara hiç su 
girişi olmamış,  göl su seviyesinin bir sonraki yaz 
aylarında alçalmasından bir süre sonra ise 
kuyruk bölgesinde birkaç noktada kurumuş 
kaynaklar gözlenmiştir.  Bundan sonra yapılan 
incelemelerde, rezervuarda su seviyesinin kurak 
mevsim sonunda en düşük seviyeye 
ulaşmasından sonra yağışlı mevsimin 
başlamasıyla o anki göl su seviyesinden daha 
yüksek kotta bulunan kaynakların en alt 
kottakinden başlayarak sızıntı halinde akmaya 
başladığı, zamanla kaynakların debilerinin 
arttığı, böylece rezervuarda su seviyesinin 
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yükselmeye başladığı (akarsudan hiç su girişi 
olmamasına rağmen) gözlenmiştir. Bu tespitlere 
göre göl su seviyesi davranışının yeraltısuyu 
dinamiği ile ilişkili olduğu anlaşıldığından, gölet 
havzasının jeolojik-hidrojeolojik koşulları 

yeniden gözden geçirilerek araştırılmıştır. Bu 
makale, yapılan çalışmalar ve elde edilen 
sonuçların yorumlanması ile kaçağın önlenmesi 
için yapılabilecek iyileştirme çalışmaları 
konusunda önerileri kapsamaktadır.

 

 

Şekil 1 - Örenli Göleti bulduru haritası 
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2 ÖRENLİ GÖLETİ 
 

2.1 Genel Karakteristikler 
 

Örenli Göleti Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi 
sınırları içindedir. Gölet, ilçe merkezinin 2 km 
güneyinde bulunmaktadır.  Göletin bulunduğu 
Marmara bölgesinde (Biga Yarımadası) ılıman 
Akdeniz iklimi egemendir. Bayramiç istasyonuna 
göre yıllık ortalama yağış 658 mm, yıllık ortalama 
sıcaklık 14.9 0C’dir. En yağışlı ay Aralık (119 
mm), en kurak ay Ağustos (10 mm) tur. En sıcak 
ay Temmuz (24.3 0C), en soğuk ay Ocak (5.8 
0C)’tır. 
Göletin beslenme havzası 1-2 km genişliğinde,  

5 km boyunda, uzunlamasına küçük bir 

havzadır. Havza alanı 8 km2’dir.  Havzayı derene 

eden ve göleti besleyen Patlak dere, göletten 

sonra Bayramiç ilçe merkezi batısından 

kuzeybatıya doğru akarak, Menderes çayına 

dökülür. Menderes çayı ise Çanakkale Boğazına 

boşalır. Menbadaki kaynaklar Patlak dereyi 

(menbadi adı Kozdere) beslemektedir. Patlak 

dere ve menbaındaki Koz drenin kurak 

mevsimlerde çok azaldığı, hatta bazı yıllar 

kuruduğu bilinmektedir. Gölet havzası yoğun 

ormanlarla (çoğunlukla iğne yapraklılar) ve 

menbada küçük bir alanda çayırlıkla kaplıdır. 

Havzada en düşük kot 190 m, en yüksek kot 753 

m’dir.  

Göletin planlama ve proje çalışmaları 2000’li 

yılların başında yapılmış ve inşaatı 2008  

yılında tamamlanmıştır. Sulama amaçlı olan 

gölet, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 

yüksekliği 37 m, depolama hacmi 1.08 hm3’dür 

(Çizelge 1, Şekil 2).  

 
Çizelge 1 - Örenli Göleti karakteristik bilgileri 

Gövde tipi Kil çekirdekli kaya 

Amacı Sulama 

Sulama Alanı, ha 200 

Temelden Yüksekliği, m 37.70 

Talvegden Yüksekliği, m 34.70 

Kret Kotu, m 224.70 

Kret Uzunluğu, m 162.50 

Max. Depolama Hacmi, m3 1 081 000 

Normal Su Seviyesi, m 220.44 

Maksimum Su Seviyesi, m 221.97 

Su Alma Yapı Kotu, m 198.89 

 
 

 
 

Şekil 2 - Örenli Göletine ait bazı fotoğaflar (a: 2017 yılı Şubat ayında dolusavaktan akış, b: 3 ay sonra 
Mayıs sonunda su seviyesinin alçalmış halinin kretten görünümü, c,d: Temmuz başında su 

seviyesinin biraz daha düşmüş halinin sağ sahilden görünümü) 
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2.2 Planlama Çalışmalarından Elde Edilen 
Bulgular ve Yapılan Değerlendirmeler 

Jeoteknik Planlama çalışmalarında (Afat 2000). 
gölet seksen yerinde 5 ve dolusavak yerinde 2 
adet olmak üzere 7 adet, toplam 192,5 metre 
temel araştırma sondajı yapılmıştır. Göl 
alanının araştırılmasına yönelik temel araştırma 
sondajı yapılmamıştır. Sondajların tamamında 
bitkisel toprak ve onun altında metabazit–
metapelit birimleri kesilmiştir. Planlama 
aşamasında eksende açılan araştırma sondaj 
kuyularında yapılan permeabilite ve basınçlı su 
testlerine göre eksen yerindeki metamorfikler 
(çoğunlukla metabazik volkanikler) geçirimsiz-
yarı geçirimli, sağ yamaçta ise bazı geçirimli 
zonlar tespit edilmiştir.  
Planlama aşaması çalışmalarında (Afat 2000) 
Örenli Göletinin Patlak Deresi ve gölete 
yamaçlardan giren küçük derelerden gelen 
yağmur suları ile besleneceği belirtilmiştir. 
Mühendislik jeolojisi raporunda, BST 
sonuçlarına göre eksen boyunca kayaçlar 
geçirimsiz veya az geçirimlidir. Yer yer 
geçirimlilik artarak 22.5 Lugeon değerine ulaşsa 
da, yapılacak enjeksiyon perdesi ile 
geçirimsizliğin sağlanacağı öngörülmüştür. 
Ayrıca, yan vadiye su kaçışı olmayacağı 
belirtilmiştir. Göl alanının menbaında gözlenen 
kireçtaşlarının geçirimlilik yönünden sorun 
oluşturmayacağı ifade edilmiştir. Buna göre 
gölet gövdesi altında enjeksiyon perdesi 
önerilmiş ve uygulamada buna uyulmuştur.  
 

3 İŞLETME AŞAMASINDA İNCELEME, 
ARAŞTIRMA VE YENİ BULGULAR 
 

3.1 Eksen Yeri, Göl Alanı ve Beslenme 
Havzası Jeolojisi 

Örenli Göleti eksen yeri, rezervuar ve yağış 
havzası dikkate alındığında bölgede 4 jeolojik 
formasyondan söz edilebilir. Bunlardan en 
yaşlısı, yağış havzasının menba kısmında 
yayılım gösteren ve çoğunlukla mikaşist, gnays, 
mermer ve amfibolitlerden oluşan Kaz Dağı 
Grubu metamorfikleridir. Aynı bölgede daha az 
alan kaplayan Kretase yaşlı Akpınar Serpantiniti 
bulunur. Gölet eksen yeri, rezervuarın mansap 
kısmı ve yağış havzasının menba kısmında 
yayılım gösteren Örenli Metamorfikleri, 
metabazik magmatikler ve metapelitlerden 
oluşur. Örenli metamorfikleri üzerinde ve yer yer 
onun içinde bloklar halinde bulunan kristalize 
kireçtaşları, göl alanının menba kısmında ve 
yağış havzasının orta kısmında yayılım 
göstermektedir. Kireçtaşları bol kırıklı çatlaklı, 
küçük boyutlu erime boşlukludur. Planlama 
aşamasında eksen yerinde ve dolusavak 
üzerinde açılan sondajlarda metabazikler 
kesilmiştir. Örenli göleti çevresinde buluna 
formasyonlara ait bazı görüntüler Şekil 3’te, 
jeoloji haritası Şekil 4’te verilmiştir.  
 
 

 

Şekil 3 - Gölet gövdesinin üzerine oturduğu Örenli metamorfikleri (a ve b)  ve göl alanının 
menbaındaki kireçtaşlarından (c ve d) görüntüler 
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Şekil 4 - Gölet havzası jeoloji haritası (Yiğitbaş ve Bozcu 2005, MTA 2007’den revizyon) 
 
 

3.2 Rezervuar Hidrolojisi İle İlgili İnceleme 
ve Ölçümler 

2009 hidrolojik yılında su tutulmaya başlanan 
Örenli Göletinde ilk yağışlı mevsimde su seviyesi 
yükselip dolusavaktan taştıktan sonra, su 

kullanımı olmamasına rağmen kısa sürede su 
seviyesinin bariz bir şekilde düşmesi ve 2009 
yaz sonunda da su alma kotunun altına düşmesi, 
sonraki yağışlı mevsimde rezervuara yüzeysel 
akışla su girmemesine rağmen su seviyesinin 
tekrar yükselmesi, ancak bir süre sonra tekrar 
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düşmesi, su seviyesi düştükten sonra 
rezervuarın menba kısmında kireçtaşlarından 
boşalan kaynakların gözlenmesi üzerine göl su 
seviyesi, kaynaklar, yüzeysel akış ve yeraltısuyu 
seviye değişimi gibi önemli parametrelerin 
izlenerek göletin mercek altına alınmasına karar 
verilmiş ve dört aşamalı bir çalışma 
uygulanmaya çalışılmıştır. 

1-Göl alanı ve havza jeolojisinin çalışılması, 
jeolojik durumun rezervuar hidrolojisine etkisine 
yönelik ön bulguların elde edilmesi, (özellikle 
kireçtaşlarının yayılımının belirlenmesi, göl alanı 
ve çevresinde, hatta havza dışında kaynak 
boşalımlarının tespiti, ayrıca göleti besleyen 
akarsuların incelenmesi) buna göre hidrolojik 
modelin kurulması, 

2-Göl su seviyesinin ölçülmesi ve yükselim-
alçalım durumunun izlenmesi, 
3-Gölet menbaında ve gövde mansabında 
araştırma sondajları açarak kireçtaşlarının 
kalınlık ve hidrolik özelliklerinin araştırılması,  
4-İlk üç maddede yapılan çok yönlü araştırma, 
deney ve gözlemlere göre bir model 
oluşturulması ve mümkünse bu modele göre 
rezervuardan kaçakların önlenmesine yönelik  
iyileştirme yöntemlerinin önerilmesi. 
Gölette tespit edilen kaynaklar ve açılan 
kuyuların yerleri Şekil 5’te, çeşitli tarihlerde 
rezervuar seviyesi ve yeraltısuyu seviyesinin 
konumu Şekil 6’da,  gözlem ve ölçümlere ait 
bilgiler Çizelge 2 ve 3’te verilmiştir.

 

Çizelge 2 - Örenli Göleti ve havzasında yapılan gözlemlere ait bilgiler 
 

TARİH GÖZLEM-ÖLÇÜM 
GÖL 

KOTU (m) 
GK-1 (202 m) 

GK-2 
(211 m)  

GK-3 
(218 m) 

ASK-1 
YAS 
(m) 

Ekim, 2008 Gölet inşaatı tamamlandı      

12.11.2008 Gölette su tutulmaya başlandı      

21.07.2011 Araştırma sondaj kuyuları açıldı      

12.03.2012 
Gölet rezervuarında normal su 
kotuna (220.44) ulaştı, 
dolusavaktan akmaya başladı 

221.91     

25.10.2013 Göl ve kuyuda YAS ölçümü 204.54    200.82 

21.01.2014 Göl su seviyesi çok düşük 199.00 Kuru    

12.03.2014 
Gölde su seviyesi GK-1 kaynak 
kotu altında  

201.00 

Sızıntı halinde 
akmaya başladı, 
ancak göle 
ulaşmadı 

  202.11 

12.03.2014 
Gölde su seviyesi GK-1 kaynak 
kotu altında 

201.00 
Aynı gün kaynak 
göle ulaştı, debi 
7 l/s’ye çıktı 

   

20.04.2014 Göl su kotu GK-1 Kotuna ulaştı 202.00     

24.04.2014 

Su seviyesi biraz yükseliyor, 
GK-1 su altında gömüldü, 
gölette su seviyesi hala çok 
düşük 

202,30     

15.05.2014 
Göl su seviyesi GK-1'in 
üstünde, GK-2'nin altında, GK-
2’de sızıntı halinde akış başladı  

205.00  0.3   

15.05.2014 
Aynı gün GK-2 kaynağında 
debisi 7 l/s'ye ulaştı 

  7.0   

22.05.2014 
Göl kotu GK-2 kaynağı kotuna 
çok yakın 

206.50  8.0   

30.05.2014 
Göl kotu GK-2 kaynağı kotuna 
ulaşıyor, kaynak su altında 
kaldı.  

207.00     

06.06.2014 
GK-3 ile birlikte sol ve sağ 
yamaçtaki sızıntı kaynaklar 
akmaya başladı 

212.94   10.0 213.67 

31.07.2014 Gölette su seviyesi düşüyor 211.14    211.15 

10.09.2014 

Gölette su seviyesi (GK-3’e 
ulaşmadan) 35 günde 6 m 
düştü, ancak YAS seviyesi de 
5,33 cm düştü 

206.54    206.23 
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Çizelge 2 (Devam ediyor) 

TARİH GÖZLEM-ÖLÇÜM 
GÖL SU 
KOTU 

GK-1 
(Kot:202) 

GK-2 
(Kot: 211) 

GK-3 
(Kot: 218) 

ASK-1 
YAS (m) 

06.02.2017 
Gölette su seviyesi normal su 
kotundan 41 cm, kuyudaki YAS 
seviyesinden 82 cm düşük 

220.03 Batık Batık Batık  220.85 

28.02.2017 

Gölette su seviyesi normal su kotuna 
ulaştı, dolusavaktan akmaya başladı,   
ancak henüz YAS seviyesinden 41 cm 
düşük 

220.44 Batık Batık Batık 220.85 

31.03.2017 Gölette su seviyesi çok az düştü 220.32 Batık Batık Batık 220.85 

12.04.2017 
Gölette su seviyesi düşmeye devam 
ediyor, sulama yok 

219.92 Batık Batık Batık 220.85 

20.04.2017 
Gölette su seviyesi düşmeye devam 
ediyor, sulama yok 

219.64 Batık Batık Batık 220.05 

27.04.2017 
Gölette su seviyesi düşmeye devam 
ediyor, sulama yok 

219.29 Batık Batık Batık 219.85 

04.05.2017 
Gölette su seviyesi düşmeye devam 
ediyor, sulama yok 

218.64 Batık Batık Batık 219.20 

10.05.2017 
Gölette su seviyesi düşmeye devam 
ediyor, sulama başladı  

218.14 Batık Batık - 218.65 

23.05.2017 
Gölette su seviyesi düşmeye devam 
ediyor, sulamaya 91.3 l/s su veriliyor) 

216.54 Batık Batık - 216.85 

13.12.2018 

Gölette su seviyesi yükselme 
eğiliminde.  GK – 1 ile GK – 2 
arasında sağ yamaçta yaklaşık 209 m 
kotlarında daha önce fark edilmemiş 
yeni bir kaynak görüldü. Yaklaşık debi: 
10 L/s 

205.26 Batık Kuru Kuru 211.75 

   
Bütün ölçüm ve tespitlerde Patlak Dere’den ve yamaçlardan gölete yüzey suyu girişi yoktur.  
 

Çizelge 3 - Örenli göletini besleyen kaynaklarda 2014 yılında ölçülen maksimum debiler 

KAYNAK ADI KOT ( m ) DEBİ ( L/s ) TARİH 

GK – 1  202 25 20.04.2014  

GK – 2  207 80 30.05.2014 

GK – 3  218 120 11.06.2014 

 
 

Şekil 5 - Google Earth görüntüsü üzerinde kaynaklar ve araştırma kuyusu 
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Şekil 6 - Gölet su seviyesi, kaynaklar ve yeraltısuyu seviyesinin (YSS) farklı tarihlerdeki konumu (a: Su 
seviyesinin yağışlı yıl olan 2012 yılı Kasım ayında dolusavaktan taşması ve maksimum su seviyesine 
çok yaklaşması, b: Yaklaşık bir yıl sonra seviyenin 18 m düşmesi, c: üç ay sonra su seviyesinin 5 m 
daha düşmesi, d: Göle yüzey suyu girişi olmamasına rağmen su seviyesinin üç m yükselmesi ve GK-1 
kaynağının sızıntı halinde akmaya başlaması, e: Göl su seviyesinin bir metre yükselmesiyle GK-1 
kaynağının su altında kalması, f: 25 gün sonra su seviyesinin 3 m daha yükselmesi ve GK-2 kaynağının 
akmaya başlaması, g: 15 gün gibi kısa bir sürede göl su seviyesinin 2 m daha yükselmesi ve GK-2 
kaynağının göl seviyesi altında kalması, h: 12 gün içinde göl su seviyesinin neredeyse 6 m yükselmesi, 
i: 52 gün sonra göl su seviyesinin 1.8 m düşmesi, j:  40 gün sonra göl seviyesinin 4.6 m düşmesi ve 
206.54 m ölçülmesi)  
 
3.3 Havza Hidrolojisi-Hidrojeolojisi ve 

Sondaj Çalışmaları 

Örenli Göletinde 2008 yılında su depolanmaya 
başladıktan sonra iki yıl içinde fark edilen ani su 
seviye düşümü, gölete yüzeysel akışla beslenim 
olmadığı halde yağışlı aylarda su seviyesinin 

yükselmesi, daha sonra kaynakların akışa 
geçmesi gibi tespitlerden sonra imkanlar 
dahilinde göl seviyesi, kaynaklar ve yeraltısuyu 
seviyesinin izlenmesi amacıyla çalışmalar 
başlatılmıştır. Öncelikle, göl alanı menbaında 3 
noktada gözlem kuyuları açılması planlanmış, 
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ancak ulaşım yolu ve kuyu yerlerinde çok sayıda 
ağacın kesilmemesi için tek sondaj ile 
yetinilmiştir. Açılan ASK-1 sondajı (Şekil 7) 50 m 
derinliğinde olup, üstte 4 m metamorfikler, onun 
altında ise kuyu sonuna kadar kristalize 
kireçtaşları kat edilmiştir.  
Kuyu açılmadan önce rezervuarda su bulunduğu 
bir zamanda göründüğü kadarıyla rezervuarın 
orta ve mansap kısmı ile gövde altının Örenli 
metamorfikleri, menba kısmının kireçtaşları ile 
kaplı olduğu ve gölün yaklaşık üçte birinin 
kireçtaşları üzerinde bulunduğu görülmüştür. 
Rezervuarın menba kısmında bulunan 
kireçtaşlarının havza ortasına kadar uzandığı, 
havzanın menba kısmında ise tekrar Örenli 
metamorfikleri ile Kazdağ Metamorfikleri ve 
serpantinitlerin yayılım gösterdiği görülmüş, 
özellikle geçirimlilik yönünden önem arzeden 
kireçtaşı sınırları mevcut haritalardan (Yiğitbaş 
ve Bozcu 2005, MTA 2007) faydalanılarak revize 
edilmiştir. Kireçtaşları bol kırıklı ve çatlaklı, yer 
yer küçük boyutlu erime boşlukludur. İçinde; 
kuvarsit–çört yumruları ve mercekleri,  bazen de 
1–2 m kalınlığa ulaşabilen kuvarsit bantları 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 7 - ASK-1 sondajı kuyusu açılırken 
 

4 İLAVE ÇALIŞMALARLA KURULAN 
HİDROLOJİK MODEL 
 

4.1 Örenli Göleti-Yeraltısuyu İlişkisi 

Örenli Göletinde yağışlı geçen 2011-2012 
yılında gölet dolmuş ve dolusavaktan akmıştır. O 
zamana kadar gölette kaçak sorununa yönelik 
gözlemler seyrek olduğu için, yağışlı 
mevsimlerde gölete Patlak Dere vasıtasıyla 
yüzey akışı olup olmadığı, başka bir ifadeyle 
menbada metamorfikler üzerinde akışı olan 
Patlak Derenin gölet rezervuarına yüzeyden su 
ulaştırıp ulaştırmadığı bilinmemektedir. Bilinen 
tek şey;   2013-2018 arasında gölete dereden 
yüzey akışının gerçekleşmemiş olduğudur.  

Farklı tarihlerde yapılan incelemelere göre, 
Patlak Dere’nin menba kısmında yaz aylarında 
bile az da olsa akış gözlenmektedir; ancak akan 
su, metamorfiklerden kireçtaşları üzerine 
gelmesiyle birlikte yavaş yavaş süzülerek 
kaybolmakta ve mansaba doğru debi azalarak 
yüzeysel akış bir süre sonra tamamen 
kaybolmaktadır (Şekil 8). Örneğin, 6 Şubat 2017 
tarihinde yapılan tespit ve ölçümlerde 
metamorfiklerle kireçtaşı dokanağında 20 l/s 
olan dere debisinin kireçtaşına girdikten sonra 
gözle anlaşılacak kadar bariz bir şekilde azaldığı 
ve 550-600 m sonra debinin 2-3 l/s’ye düştüğü 
ve ilk noktadan kabaca 1 km sonra akışın 
tamamen kaybolduğu ve oradan gölete kadar 
yatağın kuru olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 
2017 yılı Temmuz ayı başında metamorfiklerle 
kireçtaşı dokanağında 5-6 l/s olan debi, 300 m 
sonra tamamen kaybolmuştur. Bu önemli 
gözleme ek olarak, 2013-2018 yılları arasında 
yağışlı mevsimlerde dahi gölet rezervuarına 
yüzeysel akışla hiç su girişi olmamış ve 
rezervuar su seviyesi sadece kaynaklarla 
yükselmiştir. Ancak, yağışların fazla olduğu bazı 
yıllarda Patlak Dere debisinin kireçtaşlarının 
süzülme kapasitesinin üzerine çıkmasıyla 
yüzeysel akışın gölete ulaşmasının mümkün 
olduğu tahmin edilmektedir. Örneğin, çok yağışlı 
olduğu bilinen 2012 yılı baharında kireçtaşları 
üzerinden akarken süzülme devam etmesine 
rağmen Patlak Dere’de akışın gölete kadar 
ulaşmış olması mümkündür. Ancak yaz 
aylarında debinin azalması ile dere suyunun 
kireçtaşı ile buluşmasından itibaren azalarak bir 
süre aktıktan sonra tamamen kaybolmaya 
başladığı ve artık rezervuara yüzeyden 
ulaşamadığı kuvvetle muhtemeldir.  
Yapılan inceleme ve ölçümlere göre, Örenli 
göleti büyük oranda rezervuarın menba 
bölümünde bulunan kireçtaşlarından 
beslenmektedir. Gölet rezervuarı arkasında 
açılan ASK-1 araştırma ve gözlem amaçlı sondaj 
kuyusunda 50 m, jeofizik etütlere göre 
maksimum 125 m kalınlığında olan 
kireçtaşlarının ise büyük oranda menbadan 
gelen Patlak dereden ve üzerine düşen yağıştan 
beslendiği anlaşılmaktadır.  
Göletin planlama çalışmalarında açılan 
araştırma sondajlarında yapılan testlere göre, 
rezervuarın orta ve mansap bölgesinde ve 
gövde altında bulunan Örenli metamorfikleri 
geçirimsiz-zayıf geçirimlidir. Yapılan 
incelemelere göre aynı durum, havzanın 
menbaında da geçerlidir. Bu bölgede Örenli 
metamorfikleri ile Kazdağ grubuna ait 
metamorfikler ve Kretase yaşlı serpantinitlerin 
de geçirimsiz-zayıf geçirimli özellikte olduğu 
anlaşılmaktadır.  
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Örenli Göletinin beslenmesinde baş etken olan 
kireçtaşları, aynı zamanda formasyona 
boşalımın, yani sulama olmamasına rağmen 
rezervuarda ani düşüm olmasıyla keşfedilen 
kaçakların da sorumlusudur. Kaçakların 

meydana gelmesinde kireçtaşlarının kırıklı, 
çatlaklı ve yer yer küçük boyutlu erime boşluklu 
olmasıyla sahip olduğu ikincil gözeneklilik 
etkilidir.

 

 
 

Şekil 8 - Göleti besleyen ana dere boyunca akışın durumuna ait görüntüler (6 Şubat 2017) 
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İlginç olan husus; kireçtaşlarının yağışlı 
mevsimlerde beslenmesiyle birlikte yeraltısuyu 
seviyesinin yükselmesi nedeniyle göletin 
dolmaya başlaması,  bu beslenmenin sırasıyla 
GK-1, GK-2 ve GK-3 kaynağı (Şekil 9, Şekil 10, 
Şekil 11) ile diğer kaynaklaın akmaya 
başlamasıyla gözle görülmesi ve bu kaynakların 
göl su seviyesinin yükselmesini hızlandırması, 
ancak kireçtaşlarının kurak mevsimde Patlak 

Dere’den, kısmen de yağıştan beslenmesinin 
azalmasıyla yeraltısuyu seviyesinin düşmesi ve 
bir süre sonra göl su kotunun altına düşmesiyle 
yeraltısuyu akımının tersine dönmesi ve 
tamamen rezervuarın yeraltısuyunu beslemeye 
başlamasıdır (Şekil 12). Bütün bunlar olurken 
gölete Patlak Dere’den hiç su girişi olmaması 
ayrı bir ilginç hidrolojik olaydır.

  

 

Şekil 9 - GK-1 kaynağından 2014 yılında alınan görüntüler (21 Ocak’ta sızıntı ile başlıyor ve 24 
Nisan’da rezervuar içine gömülüyor) 
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Şekil 10 - GK-2 kaynağından 2014 yılında alınan görüntüler (15 Mayıs sabahı 1 L/s’nin altında bir 
debiyle akan kaynak aynı gün akşam saatlerinde 7 l/s’nin üzerine çıkıyor, 15 gün sonra 30 Mayıs’ta 

rezervuar içine gömülüyor) 
 

 
 

Şekil 11 - GK-3 kaynağından 11 Haziran 2014 tarihinde alınan görüntüler
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4.2 Yeraltısuyu Davranışına Göre Rezervuar 
Su Seviyesinin Pozisyonunun Yorumu 

Örenli Göletinde su tutulmaya başlanıp, gölette 
depolanan su 2012 yılında dolusavaktan 
taştıktan sonra su seviyesinde 2013 yılında bariz 
bir düşme olması ve 2014 yılı Ocak ayında en 
düşük seviyeye (199 kotuna) ulaşmasının 
anlamı; gölette kaçağa neden olan geçirimli 
kireçtaşlarının en az bu kota kadar indiğidir. 
Yapılan haritalama çalışmalarında, rezervuarın 
menba kısmında bulunan kireçtaşlarının en 
düşük kotunun 198- 199 m arasında olduğu 
görülmüştür (Şekil 12-1). Buna göre rezervuar 
su seviyesi su alma kotu (198.89 m) altında iken 
kireçtaşlarıyla temas olmadığından kaçak 
sorunu beklenmemektedir. Gölette ilk defa su 
depolanmaya başladığında rezervaurda 
yükselmeye başlayan su 199 kotuna ulaştığında 
kireçtaşları ile temas başlamakta ve bu durumda 
yeraltısuyu tablası eğimi rezervuara doğru 
olduğunda (yağışlı dönem) yeraltısuyu göleti 
beslemektedir. Yeraltısuyu seviyesi ASK-1 
gözlem kuyusunda 202 kotunun üzerine 
çıktığında GK-1 kaynağı sızıntı halinde akmaya 
başlamakta (Şekil 12-2) ve su seviyesi 
yükseldikçe kaynağın debisi artmaktadır. 
Yeraltısuyu seviyesi yükselirken gölette su 
seviyesi de yükselmekte ve bir süre sonra 
yeraltısuyu seviyesi 211 kotu üzerine çıktığında 

GK-2 kaynağı da akmaya başlamaktadır (Şekil 
12-3).   Yağışlı mevsimde yüksek debili Patlak 
Dereden ve kireçtaşı üzerine düşen yağıştan 
beslenimin devam etmesi halinde yeraltısuyu 
seviyesi 218 kotuna ulaştığında rezervuarın sağ 
tarafındaki GK-3 kaynağı ve aynı kotlarda 
bulunan daha küçük debili kaynaklar akmaya 
başlamaktadır (Şekil 12-4). Rezervuar su 
seviyesi 2017 yılı bahar ayarında olduğu gibi 213 
kotu üzerine çıktığında GK-1, GK-2 ve aynı 
kotlardaki daha küçük kaynaklar rezervuar su 
seviyesi altında kalmaktadır. Ancak Patlak 
dereden gölete hiç su girişi olmadığı halde göl su 
seviyesi yükselmeye devam ettiğine ve gözlem 
kuyusunda yeraltısuyu seviyesi rezervuar su 
seviyesinden yüksek olduğuna göre, batık 
kaynaklardan ve diğer kırık-çatlak ve erime 
boşluklarından göle yeraltısuyu girişinin devam 
ettiği anlaşılmaktadır. Su seviyesi biraz daha 
yükseldiğinde normal su seviyesine 
(NSS=220.44 m) ulaştığında dolusavaktan 
boşalma başlamaktadır (Şekil 12-5). 2017 yılının 
Mart ayı başında dolusavakta yapılan 
ölçümlerde 64 L/s civarında bir boşalım 
ölçülmüştür. Patlak Derenin kuru olmasına 
rağmen, dolusavaktan akış olması gölete çeşitli 
kaynaklardan (daha önce tespit edilen bütün 
kaynaklar batık durumda) su girişinin devam 
ettiğini göstermektedir.

 

 

Şekil 12 - Örenli Göleti rezervuar seviyesinin yeraltısuyu seviyesi, kaynaklar ve yüzeysel akış 
durumuna göre aldığı pozisyonların modellenmesi 
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Kış sonu ve ilkbahar aylarındaki beslenmelerden 
sonra Haziran-Temmuz aylarında yeraltısuyu 
besleniminin azalmasıyla yeraltısuyu seviyesi 
yavaş yavaş düşmekte ve önce yatay konuma 
gelmekte (Şekil 12-6), kurak mevsim boyunca 
rezervuardan formasyona doğru dönmektedir 
(Şekil 12-7,8). Böylece rezervuarda su seviyesi 
düşmeye başlamakta, formasyona doğru olan 
yeraltısuyu tablası eğimi arttıkça rezervuarda 
eksilme ve su seviyesinde düşme o kadar fazla 
olmaktadır. Rezervuar su seviyesi kaynak 
kotlarının altına düşünce kaynaklar kuru olarak 
gün yüzüne çıkmaktadır. Bir sonraki yağışlı 
mevsimle birlikte yeraltısuyu besleniminin 
artmasıyla yeraltısuyu seviyesi yükselmekte ve 
bir süre sonra ters yöne dönerek göleti besleme 
tekrar başlamaktadır.  

 
4.3 Rezervuar Su Bütçesi Hesaplamaları 

Örenli göletinde sağlıklı ve güvenilir bir bütçe 
hesaplaması için, en azından gölete giren 
kaynakların (içten başka sızıntılar da olduğu 
anlaşılıyor), Patlak dereden yüzeysel akışla 
giren suyun, göl seviyesinin, dolusavaktan 
boşalan debinin, sulamaya verilen suyun ve 
buharlaşma kayıplarının düzenli bir şekilde 
ölçülmesi gerekir. Bunun başarılması halinde 
gölete giren suyun ve formasyona kaçan 
miktarın tahmin edilmesi mümkündür.  
Rezervuar tabanının menba bölümünün 198 
kotu üzerinde kireçtaşları ile kaplı olduğu 
bilindiğine göre, su seviyesi bu kot üzerine 
çıktığında kaçakların başladığı, yağışlı 
mevsimde gölete beslenmenin artmasıyla su 
seviyesi yükselirken de, kurak mevsimde tekrar 
düşerken de kaçakların devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Yeraltısuyu seviyesi yağışlı 
mevsimde göle doğru, kurak mevsimde gölden 
formasyona doğru olduğundan, gölete 
beslenmenin ise mevsimsel olduğu da açıktır. 
Gölette doğrudan ölçülemeyecek olan ancak 

yukarıda sözü edilen parametrelerin düzenli 
ölçülmesiyle hesaplanabilen kaçak miktarının 
rezervuarda su seviyesi yükseldikçe hem 
hidrolik yükün artması, hem de suyun temas 
ettiği kireçtaşı alanının genişlemesi nedeniyle 
arttığı tahmin edilmektedir. Ancak, göleti 
besleyen kaynakların karmaşık rejimi (farklı 
kotlardan farklı zamanlarda akışın başlaması,  
kaynakların suya gömülmesiyle birlikte 
davranışının ve debisinin değişmesi,  
kireçtaşlarında çözünme ile zamanla yeni kaçak 
yollarının oluşabilmesi vb.) sulama sezonu 
dışında dahi rezervuarda yükselme veya düşme 
eğilimini düzensiz hale getirmektedir.  
Gölette bugüne kadar elde edilen verilere göre 
2017 yılı bahar aylarında değişik su 
seviyelerindeki hacimler, proje aşamasında elde 
edilen kot-hacim grafiğinden hesaplanmıştı 
(Çizelge 4). Buna göre, Örenli Göleti’nde 
N.S.S’de (220.44 m) 1.169 hm3 su 
depolanmakta, bu miktar su seviyesi düştükçe 
doğal olarak azalmaktadır. Örneğin, 2017 yılı 
Şubat ayı sonunda dolusavaktan taşan, yani 
N.S.S’de olan su seviyesi, 2 ay içinde, 
yeraltısuyu akımı gölete doğru olmasına rağmen 
neredeyse 1.5 m düşmüştür. Öyle ki, 5 Mayıs 
tarihinde rezervuarda depolanan su 0.96 hm3’e 
düşmüştür. Yaklaşık iki aylık sürede (65 gün) 
depolamadan eksilme 209 hm3’tür (%20ye yakın 
bir azalma). Bu süre zarfında buharlaşma 
kayıpları ihmal edilmek kaydıyla, gölete hiç su 
girişi olmaması halinde ortalama kayıp 37 L/s 
civarında denebilirdi. Ancak, bu sürede içinde 
kaynaklar batık durumda ve yeraltısuyu 
(yeraltısuyu seviyesi düşme eğiliminde olsa da) 
rezervuarı besler durumdadır. Kaçaklar olurken 
bir taraftan da beslenme olduğuna göre, gölet 
rezervuarından kaçakların 37 L/s’den fazla 
olduğu anlaşılmaktadır. Mayıs başında 
sulamanın başlamasıyla depolamada eksilme 
hızlanmaktadır.

 
 

Çizelge 4 - Örenli Göletinde değişik su seviyelerine göre hesaplanan su hacimleri 
 

Tarih 
Rez. Su Kotu 

(m) 
YAS kotu (ASK-

1, m) 
Su hacmi (m3) 

Eksilme 

(m3) l/s 

28.02.2017 220.44 220.85 1169000   

31.03.2017 220.32 220.85 1140000 29000 27.8 

12.04.2017 219.92 220.85 1080000 60000 57.8 

20.04.2017 219.64 220.05 1010000 70000 101.2 

27.04.2017 219.29 219.85 9860002 24000 39.6 

04.05.2017 218.64 219.20 960000 26000 42.9 

10.05.2017 218.14 218.65 918000 42000 80.0 
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4.4 Yeraltısuyu Muhtemel Boşalım Bölgeleri 
ve Gölet Rezervuarı İle İlişkisi 

Örenli Göletinde gövdeden, gövde-anakaya 
dokanağından veya gövde altından mansaba bir 
kaçak olayı gözlenmemiştir. Ancak rezervuarın 
orta ve menba kısmında bulunan kireçtaşları 
vasıtasıyla hem kayıplar olduğu, hem de yağışlı 
dönemlerde oluşan kaynakların göleti beslediği 
görülmektedir. Başka bir ifade ile yeraltısuyu 
seviyesinin yükseldiği ve rezervuara doğru eğim 
kazandığı dönemde rezervuar yeraltısuyundan 
beslenmektedir. Ancak, rezervuarda su 
seviyesinin kireçtaşları ile temas edecek şekilde 
yüksek olması halinde her hâlükârda tabandan 
veya tabana yakın bölgelerden yeraltısuyu 
sistemine boşalım söz konusudur. Sonuç olarak, 
gölete beslenim mevsimsel olarak 
gerçekleşmekte, formasyona boşalım ise sürekli 
devam etmektedir.  
Gölet rezervuarında yeraltısuyundan 
beslenmenin kanıtları olan kaynaklar hakkında 
(4.1) ve (4.2) bölümlerinde ayrıntılı bilgi 
verilmiştir. Bunun yanında, rezervuarın sağ 
yamacında rezervuar ile kireçtaşları arasında su 
alış-verişine işaret eden küçük oyuklar tespit 
edilmiştir (Şekil 13). Yamaçta düzensiz olarak 
dağılmış olan bu oyuklar üzerinde ayrıntılı 
araştırma yapılamamıştır, ancak şekil ve boyut 
olarak Apaydın (2013) tarafından Ankara-
Sincan-Bucuk Göletinde tespit edilen kaçak 
izlerine benzer özelliktedir.  Tek farkı, gölette su 
seviyesi düşerken, muhtemelen dalga etkisi ve 
geri boşalım nedeniyle oyuk izlerinin alt 
kısmında malzeme birikimidir.  
Mevcut jeoloji haritalarına göre (Yiğitbaş ve 
Bozcu 2005, MTA 2007), gölet rezervuarından 
başlayarak menbaya doğru uzanan geçirimli 
kireçtaşları gölet havzasının doğusunda Daloba 
köyü yakınına kadar, havzanın batısında ise 
göletin 4-5 km batısına ve kuzeybatıda Örenli-
Kutluoba hattına kadar uzanmaktadır (Şekil 14). 
Örenli göletiyle ilgi yapılan çalışma kapsamında 
yapılan arazi incelemelerinde de bu durum teyit 
edilmiştir. Havza doğusunda Evciler Plütonu ile 
dokanak halinde olan kireçtaşlarından, dokanak 
boyunca boşalımlar gözlenmemiştir. Kaldı ki, 
dokanak bölgesinin kotu (250 m’den yüksek) 
Örenli göleti rezervuar kotuna (190-220 m) göre 
bariz bir şekilde yüksek olduğundan, 
rezervuardan bu bölgeye bir boşalım söz konusu 
değildir. Tam tersine, rezervuarın ve havzanın 

doğu bölgesindeki, başka bir ifade ile Patlak 
Dere ile Daloba arasındaki kireçtaşları, konumu 
gereği Örenli göletini besler durumdadır.  
Kireçtaşlarının yaygın olduğu batı-kuzeybatı 
bölgesi incelendiğinde, bu bölgede kaynak 
boşalımlarının bulunduğu gözlenmiştir (Çizelge 
5). Bunlardan, gölete en yakın olan K-1 
kaynağının boşalım kotu (211 m) rezervuarın 
(190-220 m) üst seviyelerine, K-2 kaynağının 
boşalım kotu (2004 m) ise rezervuarın alt 
seviyelerine karşılık gelmektedir. Buna göre, 
rezervuarda su seviyesi 204 kotunun üzerine 
çıktığında K-2 kaynağına, 211 kotu üzerine 
çıktığında ise K-1 kaynağına doğru boşalım 
fiziken mümkün olmaktadır. Ancak, gölette su 
seviyesi 204 kotunun altına düştüğünde de hiç 
kullanım olmadığı dönemde kaçakların devam 
ettiği bilinmektedir. Rezervuar tabanının menba 
kısmında bulunan geçirimli kireçtaşlarının 
rezervuar ortasına doğru uzandığı uçta 198-199 
kotuna kadar inmesi bunun gerçekleşmesini 
sağlamaktadır. Örneğin, 2013 yılı sulama 
mevsimi sonunda (Ekim ayı)  204 kotuna inen 
rezervuar seviyesi, yeraltısuyu seviyesi 
rezervuar seviyesi altına inerek düştükçe 
alçalmaya devam etmiş ve 25 Ocak 2014 
tarihinde 199 kotuna kadar düşmüştür.  
Yağışlı mevsimde (Mart 2017)  yapılan 
ölçümlerde; K–1 kaynağında 152 L/s, K–2 
kaynağında ise 140 L/s debi tespit edilmiştir 
(Çizelge 6). 
Yukarıda açıklanan duruma göre, Örenli 
göletinde su seviyesi 204 kotunun altına 
düştüğünde, rezervuardan kaybolan suyun K-1 
ve K-2 kaynaklarına göre daha düşük kotlardaki 
Kutluoba kaynaklarına (Pınarbaşı kaynakları da 
denir) doğru boşalması mümkün görülmektedir. 
Her ne kadar, Yiğitbaş ve Bozcu (2005) ve MTA 
(2007) haritalarında gölet rezervuarının sol tarafı 
ve gövdenin yakın sağ tarafı metamorfiklerle 
kaplı görünse de, gövdenin sağ tarafındaki son 
derece faylanmış kireçtaşlarının rezervuar içine 
dalması, ayrıca sol sahil orta kesimdeki burunun 
kireçtaşından oluşması (Şekil 15), rezervuar ile 
havza dışına yayılan kireçtaşı akiferi ve onu 
boşaltan kaynaklarla hidrolik ilişkisinin 
olabilmesini mümkün kılmaktadır. Ancak bunlar 
mevcut gözlemlere göre sadece bir yaklaşımdan 
ibaret olup, gölet rezervuarından kaybolan 
suların nerelere boşaldığı, ne kadar olduğu, 
zaman ve rezervuar su seviyesi ile nasıl değiştiği 
gibi hususlar ayrı bir araştırma konusudur.
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Şekil 13 - Örenli Gölet rezervuarı sağ yamacında kireçtaşları ile rezervuar arasında su alışverişine 
işaret eden köstebek yuvasına benzeyen küçük oyuklar (Çekim tarihi: 05.10.2011) 

 
 

 
 

Şekil 14 - Örenli göleti çevresindeki kireçtaşlarının bölgesel yayılımı ve rezervuar ile ilişkili olabilecek 
boşalımlar (Yiğitbaş ve Bozcu, 2005 ve MTA, 2007’den revizyon) 
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Çizelge 5 - Örenli göletinin bulunduğu bölgede kireçtaşlarının ana boşalım noktaları 

Kaynak adı Gölete Mesafesi (km) Kotu (m) Debisi (Lls) 

K – 1  2 211 30-152 

K – 2  2.5 204 40-140 

Kutluoba (Pınarbaşı) 5.0 146 150-200 (tahmini) 

 

Çizelge 6 - Örenli göleti ve havzasında 2017 yılında yapılan hidrolojik ölçümler  (Koz Dere debi 
ölçümü kireçtaşı-metamorfik dokanağından 200 m menbadadır) 

 

KOZ DERE 
(L/s) 

K-1 (L/s) K-2 (L/s) 
DOLUSAVAK 

(L/s) 
TARİH 

- 152 140 64 08.03.2017  

67 56 73 48 25.03.2017 

30 58 66 1 11.04.2017 

6 30 87 - 03.05.2017 

1 - 40 - 07.07.2017 

 

 
 

Şekil 15 - Örenli gölet rezervuarı ile ilişkili 
jeolojik birimlerden (kçt: geçirimli kireçtaşları, 

Ör.met: geçirimsiz-zayıf geçirimli Örenli 
metamorfikleri) görüntüler 
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5 SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Örenli göletinde yapılan gözlemler ve 
ölçümlerden elde edilene verilere göre, gölet 
rezervuarı ile yeraltısuyu sistem dinamiği 
arasında çok ilginç bir hidrolik ilişki 
bulunmaktadır. Rezervuarın orta ve menba 
kısmını kuşaklayan kireçtaşlarına rezervuardan 
hem kayıplar olduğu, hem de yağışlı 
dönemlerde oluşan kaynakların göleti beslediği 
tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile yeraltısuyu 
seviyesinin yükseldiği ve rezervuara doğru eğim 
kazandığı dönemde rezervuar yeraltısuyundan 
beslenmektedir. Ancak, rezervuarda su 
seviyesinin kireçtaşları ile temas edecek şekilde 
yükselmesi halinde ( en az 198 kotuna çıkması) 
her hâlükârda tabandan veya tabana yakın 
bölgelerden yeraltısuyu sistemine boşalım söz 
konusudur. Yağışlı dönemlerde gerek üzerine 
düşen yağış ve gerekse Patlak Derede debinin 
yükselmesiyle beslenen kireçtaşlarında 
yeraltısuyu seviyesi yükselmekte, bir süre sonra 
rezervuarı kaçaklarla kaybolan miktara göre 
daha fazla beslemektedir. Rezervuar 
tabanından kaçaklar devam etse de, yeraltısuyu 
seviyesinin yükselmesiyle yeni kaynaklar 
oluşarak rezervuara su girişi artmakta ve su 
seviyesi hızla yükselmektedir. Yağışlı mevsim 
sonunda yeraltısuyu seviyesinin düşmeye 
başlamasıyla kaynakların azalması ve 
kuruması sonucunda gölete yeraltısuyu 
beslenmesinin gittikçe azalması ve bu esnada 
rezervuardan tabana sızmanın devam 
etmesiyle rezervuar su seviyesi hızla düşmeye 
başlamaktadır. 28.02.2017 tarihindeki 
incelemede görüldüğü gibi Patlak Dere’den 
gölet rezervuarına su girişi olmamasına rağmen 
dolusavaktan su akışının olması, göletin normal 
su kotunda dolu iken bile rezervuar içinde batık 
olan kaynakların hala göleti beslediklerini 
göstermektedir.  
Göletin beslenimi çoğu yıllar sadece 
yeraltısuyundandır. 2008-2017 arasında 
yapılan gözlemlerde Patlak dereden gölete bir 
yüzeysuyu girişine tesadüf edilmemiştir. Ancak, 
menbada kayda değer bir debiyle akan, ancak 
kireçtaşı üzerinde akarken kısa mesafede 
debisi azalan ve bir süre sonra tamamen 
kaybolan dere yatağının gölete giriş bölgesinde 
çökelmiş olan kumlu, çakıllı malzeme, derenin 
aşırı yağışlarda malzeme taşıyacak kadar güçlü 
bir debiyle aktığını ve gölete kadar ulaştığını 
göstermektedir. Gölete boşalan kaynakların 
kuruduktan sonra önlerinde biriken ince kum 
boyutlu malzeme ise kireçtaşının akarsudan 
beslendiğinin bir göstergesidir. Örenli gölet 
rezervuarının sol tarafı ve gövdenin yakın sağ 
tarafı geçirimsiz-zayıf geçirimli metamorfiklerle 

kaplı olmakla birlikte, gövdenin sağ tarafındaki 
son derece faylanmış kireçtaşlarının rezervuar 
içine dalması, ayrıca sol sahil orta kesimdeki 
burunun kireçtaşından oluşması (bkz. Şekil 15), 
rezervuardan kaçakların havza dışına ve havza 
dışındaki kaynaklara doğru gerçekleşmesini 
mümkün kılmaktadır. Ancak gölet 
rezervuarından kaybolan suların nerelere 
boşaldığı ayrı bir araştırma konusudur.  
Örenli göletinde var olan yeraltısuyu-yüzeysuyu 
ilişkisi ve gölet rezervuarı ile yeraltısuyu 
dinamiği arasındaki hidrolik ilişki, bu tür 
projelerde planlama aşamasında havza jeolojisi 
ve hidrojeolojisinin araştırılıp aydınlatılmasının 
çok önemli olduğunu göstermiştir.  Aksi halde, 
gölet eksen yerinde ölçülen debilerin tamamen 
yüzeysuyu ürünü olduğu yanılgısı kaçınılmaz 
olmaktadır. Ayrıca, gölet yeri çalışmalarında 
geçirimsizliğin araştırılmasında çoğu zaman 
gövde altına odaklanılmakta, göl alanında 
yeterli ayrıntıda ve çözünürlükte çalışma 
yapılmayabilmektedir. Göl alanında karbonatlı, 
sülfatlı jeolojik birimler veya su kaçaklarına 
neden olabilecek tektonik yapılar yeterince iyi 
araştırılmamışsa rezervuarda su tutulmaya 
başlandıktan bir süre sonra sorunlarla 
karşılaşılmaktadır.  
Örenli göletinde su kaçakları nedeniyle 
rezervuarda eksilme söz konusudur, ancak 
yağışlı yıllarda sulamayı büyük oranda 
engelleyecek boyutta değildir. Kaçakları 
azaltmak ve rezervuar beslenmesini arttırmak 
için iki yöntem üzerinde ayrıntılı çalışılması 
önerilmiştir. Bunlardan biri, rezervuar tabanının 
kireçtaşı ile kaplı olan bölümünde kaynak 
boşalımlarını kapatmayacak şekilde 
membranla kaplanması ve Patlak derenin 
suyunu bir kanala veya boruya alarak doğrudan 
gölet rezervuarına akıtılmasıdır. Ancak bunun 
için en az iki sezon kesiksiz bir şekilde, 
rezervuar su seviyesi, yeraltısuyu seviyesi, 
kaynak debileri, Patlakdere’de belirli kesitlerde 
debi ölçümü yapılması, gölet rezervuarından 
kaçak ve yeraltısuyu katkılarının rezervuar su 
kotu ve zamana bağlı değişiminin 
hesaplanması ve rezervuarın boşaltılarak 
1/1000 ölçekli jeolojik haritasının çıkarılarak 
özellikle kireçtaşı sınırlarının ve tektonik 
yapıların işlenmesi, buna göre bir iyileştirme 
modeli kurularak projeye aktarılması 
önerilmiştir. Aksi halde, yeteri kadar araştırma 
yapmadan yapılacak müdahale sonuçsuz 
kalabileceği gibi, bugünkü dinamiği bozarak 
beslenmeyi azaltabileceği veya kayıpları daha 
da arttırabileceği unutulmamalıdır. 
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ÖZ 

Türkiye’nin özellikle yarı-kurak bölgelerinde,  yeraltısuyu yapay besleme teknikleri ile potansiyeli arttırma 
ve daha güvenli su elde etmeye yönelik projelerin geliştirilmesi düşünülebilir. Bunlardan biri de yeraltı 
barajlarıdır. Türkiye’nin birçok bölgesinde ana vadilerin yan kolları boyunca uzanan alüvyon çökellerin 
daraldığı kesitler yeraltı barajı inşası için uygun ortamlar olabilmektedir. Yeraltı barajları, yerüstü 
barajlarına göre gövde hacmi daha küçük, sanat yapıları yönünden daha sade ve bu nedenle inşaat 
maliyeti daha düşüktür. Rezervuarı, gövdesi ve su alma yapısı tamamen yerin altında olan yeraltı 
barajlarının yapımı için öncelikle jeolojik-hidrojeolojik koşulların uygun olması istenir. Yeraltı barajlarında 
su alma noktasının derinliğine göre gövde tipi ve suyun cazibeyle yeryüzüne çıkış noktasına göre farklı 
seçenekler bulunmaktadır. Cazibeli işletmede su alma noktası gövde tabanına ne kadar yakın olursa 
depolamadan azami derecede faydalanılacak ve hidrolik eğimin yükselmesi nedeniyle debi artacaktır.  
Ancak bu durumda suyun cazibeyle yeryüzüne çıkarılması için uzun bir mesafe kazı yapılarak iletim 
hattı döşenmesi gerekmektedir. Su alma noktası tabandan yeryüzüne yaklaştıkça iletim hattı mesafesi 
ve bunun için yapılacak miktarı azalmakta, ancak debi ve aktif rezervuar hacmi düşmektedir. Su alma 
noktası yeryüzüne kadar çıkarıldığında, sistem bir dolusavak gibi çalışmakta ve bu durumda derin ve 
hacimli iletim hattı kazısına gerek kalmamaktadır. Ancak bu durumda debi azalmakta ve kret kotu 
altındaki rezervuar ölü hacim olarak kalmaktadır. Yerüstü barajlarında olduğu gibi, en uygun lokasyonun 
belirlendikten sonra doğal malzeme imkanları, akiferin geometrisi ve yeraltısuyu dinamiği, topoğrafya, 
çevresel koşullar, maliyet gibi temel unsurların karşılaştırmalı analizi yapılarak en uygun tasarım ve 
işletme şekli belirlenir.  

Anahtar Kelimeler: Yeraltı barajı, depolama, gövde tipi, su alma yapısı, fizibilite 
 
 

AN ANALYSIS OF WATER INTAKE AND OPERATION ALTERNATIVES FOR GROUNDWATER 
DAMS TO BE CONSTRUCTED IN THE VALLEY ALLUVIUMS 

 

ABSTRACT 

Particularly in semi-arid regions of Turkey, development of the projects for water supply by using artificial 
recharge techniques for groundwater that increased the potantial, can be applied.  One of them is 
subsurface dams. Narrow sections of the alluvial valleys in the secondary stream valleys are suitable 
for subsurface dams. Subsurface dams are smaller and simple, so cheaper compared to surface dams. 
For the construction of groundwater dams, that the reservoir, dam body and water intake structure is 
completely underground (subsurface dam), it is desirable that geological-hydrogeological conditions are 
suitable. There are various alternatives depending on the depth of the water intake for the subsurface 
dams according to the dam type and the location of the water that risen to the ground surface. If the 
water intake is located close to the bottom of the dam body the maximum utilization will be achieved 
and the yield will increase due to the increase of hydraulic gradient. However, in order to attract water 
to the ground by gravity, a long transmission line should be constructed. As the water intake facility 
approaches the ground from the bottom, the transmission line and the excavation amount decrease. But 
the yield and active reservoir decreases. When the water intake facility reaches the ground surface, the 
system works like a spillway and no considerable excavation is required. However, in this case the yield 
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decreases and the reservoir under the intake elevation remains as dead volume. As it is in the surface 
dams, after determining the most suitable location, natural material facilities, aquifer geometry and 
groundwater dynamics, topography, environmental conditions, cost analysis are done by making a 
comparative analysis, and the most suitable design and operation model are determined. 
 
Key Words: Subsurface dam, storage, dam type, water intake facility, feasibility
 

1 GİRİŞ 

Yeraltı barajı; gözenekli ve geçirimli jeolojik 
formasyonlar içinde geçirimsiz bir perde inşa 
edilerek yeraltısuyunun depolandığı ve suyun 
çeşitli yöntemlerle alınıp kullanıma sunulduğu 
mühendislik yapısıdır [Nilsson 1988; Apaydin, 
2009, Apaydın 2014]. Yapı tamamen yeraltında 
bulunduğundan yeryüzünde bir arazi işgali 
olmaması, buharlaşma-terleme kayıplarının 
olmaması, ucuz ve pratik olması gibi nedenlerle 
yerüstü barajlarına göre avantaj sağlar.  Ancak, 
yerüstü depolama tesislerine göre genellikle 
daha küçük kapasitelidir [Apaydın 2014]. Yeraltı 
barajı için uygun yerler nispeten kısıtlı olup, yer 
seçiminden inşaata, hatta işletme aşamasına 
kadar yapılacak çalışmalar için uzmanlık 
gerektirir.   
Yeraltı barajlarının yapımı için en temel koşul 
hidrojeolojik şartların uygun olmasıdır. Çünkü 
barajın gövdesi ve su alma yapısı gibi tesisler 
yeraltında olup,  suyun depolandığı rezervuar 
gözenekli jeolojik formasyondur. Bunun yanı sıra 
su ihtiyacı ile teknik, ekonomik ve sosyal koşullar 
da belirleyicidir (Apaydın vd. 2015).   
Türkiye’nin özellikle yarı-kurak bölgelerinde, 
yeraltısuyu seviyesinin çekimler nedeniyle veya 
doğal koşullar nedeniyle uzun süre veya kalıcı 
olarak düştüğü durumlarda yeraltı barajı gibi 
yapay besleme teknikleri ile güvenli su elde 
etmeye yönelik projelerin geliştirilmesi 
düşünülebilir (Apaydin, 2009, 2014, 2016). Orta 
Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin 
birçok bölgesinde ana vadilerin yan kolları 
boyunca uzanan alüvyon çökellerin daraldığı 
kesitler yeraltı barajı inşası için uygun ortamlar 
olabilmektedir.  
Yeraltı barajlarında gövdenin geçirimsiz 
formasyona oturtulması esastır. Gövde tipi 
yerüstü barajlarında olduğu gibi, dolgu, beton 
veya plastik beton (slurry trench), kesişen kazık 
vb. olabilmektedir. Suyun depolanacağı 
gözenekli jeolojik ortam altındaki geçirimsiz 
formasyon derinse, başka bir ifade ile suyun 
depolanacağı rezervuar formasyonun (akifer) 
kalınlığı fazla ise ve kesiti geniş ise kazı ve 
gövde hacmi de fazla olacaktır. Cazibe ile su 
selde edilen yeraltı barajlarında genellikle gövde 
arkasında keson kuyu şeklinde bir su alma 
yapısı inşa edilir ve suyun mümkün olduğunca 
rezervuarın tabanından alınarak cazibeyle 
yeryüzüne çıkarılması tercih edilir. Ancak bu, 
topoğrafyanın düz olması veya akiferin kalın 

olması nedeniyle mümkün olmayabilir. Bu 
durumda, su alma seviyesi yukarı çıkarılır veya 
eğer kazı ve gövde dolgusu için yüksek maliyet 
gerekiyorsa, gövde tipi plastik beton seçilip, 
gövde üzerinden taşmalı bir sistem 
düşünülebilir.  Hem cazibeli, hem de kuyulardan 
pompajlı işletme modeli de mümkün 
olabilmektedir. 
Yeraltı barajları çoğunlukla vadi alüvyonlarında 
inşa edilmektedir; ancak Japonya gibi ülkelerde 
sahil akiferlerinde de inşa edildiği bilinmektedir 
[Nagata vd. 1993; Ishida vd. 2003, 2006, 2011; 
JGRC, 2001; Hori ve Kayane, 2000]. Vadi 
alüvyonlarında inşa edilen barajlarda işletme 
tercihen cazibelidir, ancak bunun için topografik, 
hidrojeolojik ve ekonomik koşulların uygun 
olması gerekir. Gövde tipi, su alma şekli ve su 
alma yapısı yeri, su alma kotu,  işletme şekli gibi 
hususlar,  kazı ve gövde dolgu maliyeti ile elde 
edilecek su miktarına göre fayda-masraf 
analizlerine göre belirlenir [Apaydın, 2014].  
Yeraltı barajlarında en önemli hususlardan biri; 
su alma şekli ve cazibeli sistemlerde su alma 
noktasının yeryüzünden derinliğidir. Su alma 
derinliği; topoğrafya,  jeolojik yapı, hidrodinamik 
gibi faktörlere bağlıdır. Su alma derinliği aynı 
zamanda gövde tipi ile de ilişkilidir.  Su alma 
derinliği gözenekli ortam olan rezervuarda 
cazibe ile kullanılabilecek su miktarını da 
etkilediğinden gövde tipi-su alma seviyesi-su 
verimi-kazı hacmi gibi ana parametrelerin 
birbiriyle ilişkisi değerlendirilerek fizibilite 
analizleri yapılır ve en uygun işletme modeli 
belirlenir.  
 
2 YERALTI BARAJLARINDA GÖVDE TİPİ 

Bugüne kadar dünyadaki uygulamalardan 
anlaşıldığı kadarıyla yeraltı barajlarının su elde 
etmek amacıyla depolama, ikincisi ise sahil 
akiferlerinde tuzlu su girişimini önlemek üzere iki 
temel amacı bulunmaktadır.  Barajın yapılış 
amacı, işlevi ve malzeme imkanlarına göre 
gövde tipine karar verilmektedir. Su elde etmek 
amacıyla inşa edilen yeraltı barajında gövde tipi 
nasıl olursa olsun (dolgu, beton, klasik 
enjeksiyon perdesi, kesişen kazık, plastik beton 
perde vb.) en önemli husus; suyun nasıl elde 
edileceği ve tesisin nasıl işletileceğidir. Pompajlı 
projelerde iş sadece geçirimsizliği sağlayacak 
perdeyi inşa edip, gövde arkasındaki 
rezervuarda kuyular açarak yeraltısuyunu 
pompalamaktan ibarettir. Ancak su cazibe ile 



23 
 

elde edilecekse, suyun hangi kottan alınacağı 
(gövde tabanından, ortalarından veya üstten 
taşmalı olabilir), su alma yapısının nasıl inşa 
edileceği, su alma yapısı ile birlikte drenajı 
hızlandıracak uygulamalara ihtiyaç olup 
olmadığı, suyun gövdeden geçirilip mansaba 
nasıl iletileceği gibi hususlar proje aşamasında 

çalışılarak belirlenir. Türkiye’de ve yurt dışında 
farklı gövde tiplerinde inşa edilen bazı yeraltı 
barajlarına ait bilgiler Çizelge 1’de, ülkemizde 
2000’li yıllarda inşa edilen ve araştırmaları 
devam eden bazı yeraltı baraj yerlerini gösteren 
harita Şekil 1’de, bu tesislere ait görüntüler Şekil 
2’de verilmiştir.

 

 

Çizelge 1 - Türkiye ve yurtdışında inşa edilen farklı gövde tipli yeraltı barajlarına örnekler (Apaydın 
2014, 2015) 

 

Baraj Adı Gövde Tipi 
Gövde 

Yüksekliği 
(m) 

Kret 
Uzunluğu 

(m) 

Gövde 
Kalınlığı 

(m) 
Kullanım Amacı 

Kapasite 
(hm3/yıl) 

Kabasima 
(Japonya) 

Enjeksiyon 
perdesi 

24.8 58.5 3 
Tuzlu su girişimini 
önleme ve İçme 

Yapay besleme 
ile kapasite 
arttırılmıştır 

Nakajima 
(Japonya) 

Kalıp beton 24.84 88 0.55 
Tuzlu su girişimini 
önleme ve sulama 

- 

Tsunegami 
Waita 
(Japonya) 

Plastik beton 
(slurry trench) 

21.5 202 0.5 
Tuzlu su girişimini 
önleme ve İçme 

Yapay besleme 
ile kapasite 
arttırılmıştır 

Yahşihan 
(Türkiye) 

Beton+homojen 
toprak 

2+12 20 - İçme 0.3-1.5 

Malıboğazı Homojen toprak 20.6 50 - Sulama 0.6-1.9 
İskilip Homojen toprak 13 50 - İçme 0.6-1.5 

 

 

 

 
 

Şekil 1 - Türkiye’de 2000’li yıllarda inşa edilen ve araştırmaları devam eden yeraltı barajlarının yerleri 
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Şekil 2 - Türkiye’de 2000’li yıllarda inşa edilen bazı yeraltı barajlarına ait görüntüler; a: Malıboğazı 
barajı inşaatı yeni tamamlandığında (2004), b. Malıboğazı yeraltı barajından suyun 2 km mansapta 
sulama kanalına dökülürken (Temmuz, 2012), c: İskilip yeraltı barajı yeni inşa edildiğinde (2011), 

Yeraltı ve yerüstü depolaması olan Elmadağ-Kargalı barajı işletmede iken (www.aski.gov.tr) 
 
 
3 YERALTI BARAJLARINDA SU ELDE 

ETME SEÇENEKLERİ 

Yeraltı barajının cazibeli veya pompajlı 
olmasında  topografik ve jeolojik yapı ile 
yeraltısuyu dinamiği belirleyicidir. Örneğin eğimli 
vadilerdeki alüvyon akiferlerinde yeraltı barajı 
inşa edilirken gövde arkasında kayda değer ilave 
bir hacim kazanılamayacağından suyun 
tabandan alınmasına gerek yoktur. Bu tip 
yerlerde su, gövde orta hizalarından 
alınabileceği gibi, gövde üzerinden taşırılarak da 
cazibe ile alınabilir. Ancak, topoğrafyası düz ve 
derin vadi alüvyonlarında cazibeli yöntemle 
birlikte kuyulardan pompajla da yararlanılması 
düşünülebilir.  
Cazibeli projelerde gövde ile birlikte su alma 
yapısı dolgunun inşaatı sırasında projesinde 
belirtilen kota inşa edilir. Bunun için genellikle 
gövde arkasına etrafı kaba taneli çakıl filtre 
malzeme (çakıl zarfı) ile kuşaklanan bir keson 
kuyu şeklinde su alma yapısı inşa edilerek isale 
hattının ucu gövde içinden keson kuyuya 
bağlanmaktadır. Su alma yapısının kotu, 
topografik yapıya bağlı olarak isale hattı için 
yapılacak kazı miktarına ve suyun iletileceği 

sulama alanının veya havuz/depo gibi ikinci 
depolama yapısının kotuna bağlıdır. Su alma 
yapısı ne kadar derine inşa edilirse, cazibe ile 
alınabilecek su o kadar fazla olacaktır. Ancak, su 
alma yapısı derine indikçe isale hattı için kazı 
maliyeti ve kazı güçlüğü de artmaktadır. 
Barajdan kuyular açılarak pompajla 
yararlanılması planlanmışsa, kuyu yerlerinin 
seçimi için ayrıntılı çalışma yapılır, bu 
çalışmalardan elde edilen verilere göre en uygun 
işletme şekli belirlenir. Eğer baraj yüksek eğimli 
bir vadide inşa edilecekse veya gövde yüksekliği 
fazla ise cazibe ile su alınması daha kolaydır. 
Ancak akifer ince taneli malzemeden oluşuyorsa 
ve bu nedenle hidrolik iletkenliği düşükse cazibe 
ile su elde edilecek şekilde su alma yapısı ve 
isale hattı inşa edilmiş olsa da, istenen miktarda 
su elde edilemeyecektir. Çünkü fazla su elde 
edebilmek için cazibeli su alma yapısının derine 
inşa edilerek hidrolik eğimin arttırılmasının 
yanında, akiferde hidrolik iletkenliğin de yüksek 
olması gerekmektedir. Akiferde hidrolik iletkenlik 
yüksek değilse ve sistem cazibeli değilse geniş 
çaplı kuyulardan pompajla çekim yapılması en 
uygun çözüm olmaktadır. Bazen, yeraltı barajları 
cazibeli ve aynı zamanda pompajlı işletme 

http://www.aski.gov.tr/
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modeline göre inşa edilebilmektedir.  Sonuç 
olarak; topografik ve jeolojik yapı ile birlikte elde 
edilebilecek su miktarı, su ihtiyacı ve maliyet 
dikkate alınarak  en uygun işletme şekli belirlenir.  
Ülkemizde iki binli yıllarda inşa edilen yeraltı 
barajlarından hemen hemen tamamı (örneğin, 
Kırıkkale-Yahşihan, Ankara-Kalecik-Malıboğazı 
ve Çorum-İskilip) cazibelidir.  Ankara’ya bağlı 
Elmadağ ilçesi sınırları içindeki Kargalı barajı ise 

pompajlıdır.  Söz konusu yeraltı barajlarına ait su 
alma, işletme ve kapasite bilgileri Çizelge 2’de,  
su alma yapısının konumu Şekil 3’te verilmiştir. 
Türkiye’nin bilindiği kadarıyla hem yeraltı, hem 
de yerüstünde rezervuarı olan ilk barajı olan 
Elmada-Kargalı barajında gövde arkasında 
drenaj borularıyla su alma yapısında toplanan 
su, gövde altından boru ile mansaptaki pompa 
istasyonuna iletilmektedir (Şekil 4).

 
Çizelge 2 - Ülkemizdeki bazı yeraltı barajlarında işletme ve su alma bilgileri (Apaydın 2014, 2015) 

 

Baraj Adı Gövde Tipi 
Gövde 

Yüksekliği 
(m) 

İşletme 
Şekli 

Su alma yeri 
Kullanım 

Amacı 
Kapasite 
(hm3/yıl) 

Yahşihan  
Beton+homojen 

toprak 2+12 Cazibeli 
Tabandan 13 m 

yüksekte  
İçme 0.3-1.5 

Malıboğazı 
Homojen toprak 

20.6 Cazibeli 
Tabandan 12.5 m 

yukarıda, talvegden 13 
m aşağıda 

Sulama 
0.6-1.9 

İskilip Homojen toprak 13 Cazibeli 
Tabandan 2 m 

yukarıda, talvegden 12 
m aşağıda 

İçme 
0.6-1.5 

Elmadağ-
Kargalı 

Kil çekirdekli 
kaya 

26 (15 m 
yeraltında, 
11 m yer 
üstünde) 

Pompajlı 
Tabandan 2 m 

yukarıda, talvegden 12 
m aşağıda 

İçme 
2.5 (yeraltı 
ve yerüstü 

depolaması) 

 

 

 
 

Şekil 3 - Orta Anadolu’da inşa edilen bazı yeraltı barajlarında gövde ve su alma noktasının yerleri 

 
 
 

 

Şekil 4 - Türkiye’nin ilk yeraltı-yerüstü depolamalı tesisi Elmadağ-Kargalı barajının gövdeye dik 
(memba-mansap yönlü) kesiti (Apaydın 2014) 
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4 FİZİBİLİTE ANALİZLERİ 
 

4.1 Genel Hususlar 

Yeraltı barajlarında geçirimsizliği sağlayacak 
olan perdenin inşaatında değişik türde doğal 
veya yapay malzemeler kullanılabilmektedir. En 
çok kullanılanlar kil, beton, plastik, blok kaya 
veya bunların bileşimidir. Malzemenin 
seçiminde, yerüstü barajlarında olduğu gibi, 
doğal koşullar ile piyasa koşulları etkili 
olmaktadır (Nilsson 1988).  
Yeraltı barajlarında inşaat maliyetini etkileyen 
kalemler yerüstü barajlarında olduğu gibi gövde 
hacmi, gövde malzemesinin türü, satın alma ve 
taşıma maliyeti, gövde ve isale hattı kazıları, su 
alma yapısı veya sondaj kuyusu inşaatları, 
pompalar ve enerji tesisleri gibi önemli 
unsurlardır. Maliyet yönünden, yerüstü 
barajlarında olduğu gibi maliyeti en az olan 
malzeme kullanılmalıdır. Bunun için, mümkün 
olduğu kadar baraj yerinden veya yakın 
çevresinden kazılan malzemenin kullanılması en 
ekonomik çözümdür. Farklı gövde tipindeki 
barajların tasarım standartları baraj tipine göre 
değişmektedir. Genel olarak en ucuz yeraltı 
barajları gövdede kullanılacak malzeme yakın 
yöreden sağlanabilen toprak veya kaya dolgu 
barajlardır. Ancak, dünyada çatlaklı kaya 
akiferlerinde enjeksiyon perdesi, plastik beton 
perde veya kesişen kazık ile inşa edilen barajlar 
yapılmaya başlamıştır.  
Yeraltı barajlarında fizibilite analizi yerüstü 
depolama tesislerine benzerdir. Projenin 
giderleri ve gelirleri hesaplanarak birbirine 
oranlanır ve rantabilite hesabı yapılır. Bir yeraltı 
barajında planlama aşamasında genel olarak 
yatırım giderleri, işletme ve bakım giderler,  yıllık 
faiz ve amortisman giderleri olmak üzere üç tür 
gider bütün kalemleriyle hesaplanır. Daha sonra 
gelirler kaleminde sulama faydası, enerji 
faydası, taşkın koruma faydası, içmesuyu 
faydası ve varsa diğer faydalar hesaplanır. 
Toplam gelir toplam gidere oranlanır. Değişik 
yöntemlerle rantabilite (verimlilik) hesaplanır.  
Elde edilen yıllık toplam gelirin yıllık toplam 
gidere oranı (rantabilite=verimlilik) 1’den büyük 
ise proje uygulanabilir demektir.  Proje 
aşamasında muhtemel gövde tipleri tek tek 
incelenir ve maliyetler karşılaştırılarak en uygun 
gövde tipine karar verilir.  
Dünyanın çeşitli yerlerinde inşa edilen birçok 
yeraltı barajının uygulabanilir çıktığına dair 
kayıtlar bulunmaktadır (Nilsson 1988). Yarıkurak 
ve kurak bölgelerde küçük ve orta ölçekli 
içmesuyu, sulama, sanayi vb. ihtiyaçları 
karşılamada cazibeli yeraltı barajlarının 
uygulanabilir çıkması çoğunlukla mümkündür. 
Kuyulardan pompajlı tesislerde ise varsa 
uzaktaki bir cazibeli kaynaktan su getirmenin 
maliyeti ile pompajlı tesisin inşaat ve işletme 

giderleri karşılaştırılarak projenin uygulanıp 
uygulanmayacağına karar verilebilir. Ancak 
proje ve kaynak seçimi için yapılan fizibilite 
analizlerinde doğrudan hesaplamaya girmeyen 
su kalitesi, çevresel ve sosyal şartlar da dikkate 
alınarak kapsamlı bir değerlendirme 
yapılmalıdır.  
Son yılarda inşa edilen İskilip yeraltı barajının 
tesis maliyeti 2018 fiyatları ile yaklaşık 2 milyon 
TL’dir. Cazibeli tesisin işletme maliyeti 
neredeyse sıfırdır. En az 50 yıl ömrü olan tesisin 
iletim hattında bu sure içinde 1 defa yenileme 
olacağı dikkate alınarak toplam gider 2 milyon 
üçyüz bin TL hesaplanmıştır.  Ortalama 30 L/s 
su elde edilen ve yeni bir şebeke inşa etmeden 
mevcut şebeke ile dağıtım yapılan tesisten 
yaklaşık 13000 kişinin içmesuyu ihtiyacı 
karşılanmaktadır. Suyun m3’ünün en düşük 
fiyatla 2 TL olması halinde bile yıllık gelir yaklaşık 
1.9 milyon TL olmakta ve yeraltı barajı kendini 
ikinci yılında amorti etmektedir. Yeraltı barajı 
inşa edilmeden önce ilçenin su ihtiyacının büyük 
bir kısmı kuyulardan pompajla karşılanmakta idi. 
Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre yıllık 
enerji gideri 2010 fiyatları ile 1 milyon TL’yi 
aşmaktadır.  Yeraltı barajının yapımı ile Belediye 
ciddi bir pompaj maliyetinden kurtulmuştur.  
 
4.2 Ankara-Nallıhan-Kabaca Yeraltı Barajı 

Örneği 
 

4.2.1 Kabaca yeraltı barajının genel 
özellikleri 

Ankara’nın Nallıhan ilçesi sınırları içinde bulunan 
kabaca yeraltı baraj yeri Kabaca köyünün 2 km 
kuzeyinde, Karakaya dere vadisindedir. Sulama 
amaçlı olarak inşa edilmesi düşünülen barajın 
planlama şamasında yapılan araştırma 
sondajların göre eksen yerinde alüvyon kalınlığı 
15-36 m arasındadır. Eksen yerinde alüvyon 
genişliği 140 m’dir (Çizelge 3, Şekil 5). 
Maksimum 36 m kalınlığındaki alüvyon kaba 
taneli (kum-çakıl ve blok boyutlu), gözenekli ve 
geçirimlidir. Pompaj kuyusunda 48 l/s ve 50 l/s 
sabit debiyle iki farklı tarihte (Temmuz-2015 ve 
Haziran-2017) 24 saat süreyle yapılan testlere 
göre hidrolik iletkenlik (K) 7.4x10-4 m/s ve 1,2x10-

3 m/s elde edilmiştir. İki farklı durum için yapılan 
hesaplamalara göre akifer kesitinden geçen su 
miktarı 96,5 l/s  (8342 m3/gün) ve 48 l/s (4125 
m3/gün) dür. Bu miktarların yıl boyunca 
değişmediği kabul edildiğinde yeraltısuyu 
potansiyelinin, yağışlarla beslenimin yüksek 
olması nedeniyle yeraltısuyu seviyesinin yüksek 
olduğu 2015 yılında 3 hm3, daha önceki yıllara 
göre kurak geçen 2016-2017 yıllarında 
beslenmenin az olmasıyla yeraltısuyu 
seviyesinin düşük olduğu 2017 yılında (Şekil 6) 
ise 1,5 hm3dür (Apaydın ve Kaya, 2017).  
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Temmuz 2015-Aralık 2018 arasında gözlem 
kuyularında yapılan ölçümlere göre eksen 
yerinde yeraltısuyu seviye yağış rejimindeki 
değişimlere göre 7-8 m ile 24-25 m arasında 
dalgalı bir seyir izlemiştir. Kurak-yarıkurak bir 
bölgede bulanan alüvyon aiferin yayılım alanının 
fazla olmaması nedeniyle yıl içinde özellikle Kış 
ve İlkbahar aylarında kar ve yağmurların yetersiz 

olması halinde yeterli beslenme 
gerçekleşemediğinde yeraltısuyu seviyesi 
düşmekte, bunun bir-iki yıl sürmesi halinde ise 
bu düşüm iyice artmaktadır. Dolayısıyla, Kabaca 
yeraltı barajının inşa edilmesiyle, kurak yıllarda 
daha güvenli su temin edileceği öngörülmektedir 
(Apaydın ve Kaya, 2017).

 

 

Çizelge 3 - Nallıhan-Kabaca yeraltı barajı karakteristik bilgileri [Apaydın ve Kaya, 2017] 

Yeri Nallıhan’ın 20 km, Kabaca köyünün 2 km kuzeyi 

Amacı Sulama  

Talveg kotu 833-835 m 

Yağış alanı 46 km2 

Yağış havzasında min-maks.-ort. kot 830-1600-1230 m 

Ortalama yağış  546 mm 

Akifer  Az killi, kumlu çakıllı, bloklu alüvyon 

Anakaya Kretase fliş (kumtaşı, şeyl) 

Eksen genişliği 140 m 

Akifer alanı 2  km2 

Potansiyel sulama alanı (brüt) 200-250 ha 

 

 

 

 

Şekil 5 - Kabaca yeraltı baraj ekseninde alüvyon kesiti  
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Şekil 6 -  Kabaca yeraltı baraj yeri Mart-2017 su tablası haritası (Apaydın ve Kaya, 2017) 

4.2.2 Proje alternatifleri 

Kabaca yeraltı barajı eksen yerinde 4 adet ve 
eksen yerinin 60-70 m membaında açılan 3 adet 
araştırma sondaj kuyusunda maksimum 36 m 
alüvyon kesilmiştir. Alüvyonun altında yer yer 
ince şeyl içeren tabakalı kumtaşları 
bulunmaktadır. Eksenden geçen kesit 
incelendiğinde, alüvyonun tabanının bir “v” veya 
“u” şeklinde olmayıp, orta kısmının tümsek 
şeklinde olduğu görülmektedir. Bu haliyle 
alüvyon ile ana kaya dokanağı keskin olmayan 
bir “w” şeklinde olup, kalınlık orta kısımda 27 m, 
sağ ve sol tarafta ise azami 36 m’dir. Buna göre 
dolgu gövde için maksimum 36-37 m kazı 
yapılması gerekecektir.  Bu kesit dikkate 
alınarak ortalama kalınlık 30 m, kret genişliği ise 
140 m civarındadır. Mansaba ve membaya 
doğru alüvyon genişlediğinden bu civardaki en 
dar kesit, çalışılan kesit olarak görünmektedir.  
Türkiye’de 2000’li yıllarda alüvyon akiferlerde 
inşa edilen yeraltı baraj veya göletleri açık kazı 
ve pozitif cut-off denilen yöntemle inşa edilmiş, 
geçirimsiz perde çoğunlukla kil çekirdek 
malzemeden oluşturulmuştur [Apaydın 2014]. 
Kabaca yeraltı barajının açık kazı ve dolgu 
gövde şeklinde inşa edilmesi halinde maksimum 
kazı derinliğinin (36-37 m) fazla, eksenin de 
epeyce geniş olması  (krette 140 m, ortalama 
130 m) nedeniyle ana kayaya kadar yüksek 
miktarda kazı yapılması gerekmektedir. Kazı 
miktarının yüksek oluşu ve ayrıca kazı güçlükleri 

dikkate alındığında, açık kazılı dolgu gövde 
yerine plastik beton (slurry trench) seçeneğini 
akla getirmektedir.  Bu nedenle, akiferin 
boyutları, kazı güçlüğü ve maliyeti, inşaat 
avantajları-dezavantajları, elde edilebilecek su 
miktarına bağlı olarak gövde tipi, su alma şekli 
ve su alma kotu, sanat yapıları vb. hususlara 
göre dolgu gövde ve plastik beton perde 
seçenekleri çalışılmıştır. 
 
Açık kazı ve dolgu tip gövde 
Kabaca yeraltı barajının dolgu gövde şeklinde 
inşa edilmesi halinde maksimum kazı derinliğinin 
(36-37 m) olması gerekecektir. Alüvyonun kalın 
olmasıyla birlikte, gövde ekseninin geniş olması  
(krette 140 m, ortalama 120 m) nedeniyle, gövde 
altında alüvyonun kaldırılması için ana kayaya 
kadar yüksek miktarda (150000 m3) kazı 
yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bu yöntemde, 
gövde arkasında depolanacak sudan azami 
derecede faydalanılması için su alma yapısının 
mümkün olduğu kadar derine inşa edilmesi 
gerekmektedir. Su alma seviyesinin talvegden 
30 m, 20 m ve 10 m derinde olması halinde 
(Çizelge 4, Şekil 7), suyun boru vasıtasıyla 
cazibe ile binde iki eğimle mansapta yeryüzüne 
çıkarılabilmesi için (Şekil 8) gereken kazılar 
hesaplanmıştır (Çizelge 5). İletim hattı boyunca 
ortalama taban genişliği 1 m, eğim yatayda bir, 
düşeyde bir alınmıştır. Topografik eğim, iletim 
hattı boyunca aynı kabul edilmiştir.
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Çizelge 4 - Kabaca yeraltı barajında farklı su alma seviyelerine göre suyu yeryüzüne cazibeyle 
çıkaracak iletim hattı mesafeleri 

 

Seçenek 
Zemin Seviyesinden 
Su Alma Derinliği (m) 

Su Alma Kotu (m) 
Minimum Cazibe 

Mesafesi (m) 

1 10  823  330  

2 20 813  660  

3 30 803  1113  

Su alma yapısı üzerinde talveg kotu (zemin kotu) 833 m’dir. 
 
 

Çizelge 5 - Kabaca yeraltı barajında dolgu gövde uygulanması halinde kazı miktarları 
 

Gövde Altı Kazısı Ölçüler/Miktarlar 

Maksimum kazı derinliği 36 m (çekirdek hendeğinde 37 m) 

Ortalama kazı derinliği 30 m 

Eksen genişliği Krette 140 m, tabanda 75 m, ortalama 120 m 

Şev eğimi  1/2 

Gövde altı kazı miktarı 150 000 m3 

İletim Hattı Kazıları  

Su alma yapısı 10 m derinde ((mesafe: 330 m) 10000 m3 

Su alma yapısı 20 m derinde (mesafe: 660 m) 73000 m3 

Su alma yapısı 30 m derinde (mesafe:1113 m) 267000 m3 

Toplam kazı miktarı (min-maks) 160000 m3- 417000 m3 

 

 

 

Şekil 7 - Kabaca yeraltı barajında dolgu gövde modeline göre su alma seviyesi seçenekleri 
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Şekil 8 - Kabaca yeraltı barajında farklı su alma seviyelerinde suyun cazibe ile yüzeye çıktığı yerler 

 

Plastik Beton Perde (Slurry Trench Perdesi) 
Kabaca yeraltı barajında alüvyonun kalın 
(maksimum 36 m) ve eksenin nispeten geniş 
(140 m) olması nedeniyle kazı güçlüğü ve kazı 
maliyeti dikkate alınarak açık dolgu gövde tipine 
karşı plastik beton perde yöntemi de 
çalışılmıştır. Buna göre, 140 m genişliğindeki 
eksen boyunca, tabanda ana kayaya (kumtaşı-
şeyl) en az 5 m soketlenecek şekilde plastik 
beton perde imalatı (slurry trench/slurry wall) 
önerilmiştir (Şekil 9). Eksen yerindeki kuyular 
arasında 25-30 m mesafe bulunmaktadır. Bu 

nedenle özellikle iki kuyu arasının orta 
kısımlarında alüvyon kalınlıkları bir miktar 
farklılık gösterebilecektir. Bu nedenle slurry 
trench kazısı sırasında her anodaki kazıdan 
çıkan malzeme dikkatli bir şekilde takip edilip 
incelenerek alüvyon-ana kaya sınırı ve plastik 
beton uygulama derinliği tespit edilip, imalat 
buna göre uygulanmalıdır. Plastik beton 
geçirimsizlik perdesi inşa edildikten sonra 
membada ve mansapta su tablasının konumu 
şematik olarak Şekil 10’da gösterilmiştir.
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Şekil 9 - Kabaca yeraltı barajında önerilen slurry trench uygulamasının kesitte gösterimi 

 

 

 

Şekil 10 - Plastik beton geçirimsizlik perdesi üzerinden suyun taşması 

 
 
4.2.3 Seçeneklerin karşılaştırılması 

Kabaca yeraltı barajında su alma noktasının 
derinliğine göre gövde tipi ve suyun cazibeyle 
yeryüzüne çıkış noktasına göre farklı seçenekler 
birbiriyle karşılaştırılmıştır. Buna göre, cazibeli 
işletmede su alma noktası gövde tabanına ne 
kadar yakın olursa depolamadan azami 
derecede faydalanılacak ve hidrolik eğimin 
yükselmesi nedeniyle debi artacaktır.  Ancak bu 
durumda suyun cazibeyle yeryüzüne çıkarılması 
için uzun bir mesafe kazı yapılarak iletim hattı 
döşenmesi gerekecektir. Ayrıca arazilerin bir 
kısmı, suyun yeryüzüne çıkış noktasından 

yüksek kotta kalacak ve cazibeyle 
sulanamayacaktır. Barajda su alma noktası 
yukarıya çıkarıldıkça, başka bir ifade ile 
yeryüzüne yaklaştıkça iletim hattı mesafesi ve 
bunun için yapılacak kazı mesafesi azalacak, 
baraja yakın araziler de cazibeli sulama 
kapsamına girecek, ancak debi ve aktif 
rezervuar hacmi biraz düşecektir. Su alma 
noktası yeryüzüne kadar çıkarıldığında, sistem 
bir dolusavak gibi çalışacak ve barajın hemen 
yakınındaki araziler de cazibeyle sulanabilecek, 
iletim hattı kazısına gerek kalmayacaktır. Ancak 
debi minimuma inecek ve kret kotu altındaki 
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rezervuar ölü hacim olarak kalacaktır (Çizelge 
6). 

Kabaca yeraltı göletinde dolgu tip gövdenin inşa 

edilmesi halinde gövde altında 150 bin m3 kazı 

yapılması gerekecektir.  Su alma giriş ağzının 

zeminden 10 m, 20 m ve 30 m aşağıda inşa 

edilmesi halinde suyun cazibeyle yerüstüne 

çıkarılabilmesi için sırasıyla 330 m, 660 m ve 

1113 m mesafelere kadar yine sırasıyla 12000, 

80000 ve 284000 m3 ilave kazı yapılması 

gerekmektedir. Dolgu tip yeraltı barajlarında su 

alma yapısı giriş ağzının akiferin tabanına 

mümkün olduğunca yakın inşa edilmesi ve 

suyun cazibeyle yeryüzüne çıkarılması en çok 

tercih edilen modeldir (Apaydın 2014). Ancak 

derine doğru inildikçe gövde altı kazısına ilave 

olarak iletim hattı kazı hacminin artması proje 

maliyetini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Günümüzde slurry trench vb. açık kazı 

yapılmadan geçirimsiz perde inşa yöntemleri 

geliştirildikten sonra, kalın akiferlerde dolgu tip 

gövdeli yeraltı barajları maliyetin daha yüksek 

olması nedeniyle inşaatı pek tercih 

edilmemektedir.   Ancak, akifer kalın ve su alma 

kotu altında rezervuar hacmi fazla ise 

depolamadan daha fazla faydalanmak için (su 

alma kotunu düşürmek için) dolgu gövde tercih 

edilebilmektedir. Kabaca yeraltı göletinde dolgu 

tip gövde düşünüldüğünde su alma seviyesinin 

10 m derinde olduğu model, doğaldır ki suyun 20 

ve 30 m derinden alındığı modellere göre iletim 

hattı kazısının en az olduğu modeldir. Ayrıca, 

elde edilen suyun diğer seçeneklere göre en kısa 

mesafede yeryüzüne çıkarılarak arazilere 

dağıtımının yapılabilmesi mümkün olduğundan 

gölete yakın olan arazilerin de sulanması 

mümkündür. Ancak membada akiferin fazla 

eğimli (%3) olması nedeniyle plastik beton 

gövde inşa edilerek suyun gövde üzerinden 

taşırılarak doğal zemin kotundan elde edilmesi 

halinde depolamadan ve hidrolik eğimden fazla 

bir kayıp olmayacaktır. Su alma kotunun daha 

düşük olduğu diğer iki modelde gövde 

arkasındaki gözenekli ortamdaki depolamadan 

daha fazla yararlanılması mümkün olmakla 

birlikte, suyun yeryüzüne cazibe ile 

çıkarılabilmesi ancak vadinin alt kotlarına kadar 

kazı yapılması ile mümkün olacağından, kazı 

güçlüğü ve maliyetinin yanında, üst kottaki 

arazilerin cazibeyle sulanması mümkün 

olamayacaktır. Dolgu tip gövde için geçirimsiz 

malzeme teminindeki güçlük de dikkate 

alındığında gövde tipinin plastik beton olarak 

seçilmesi en uygun seçenek olarak görülmüştür 

(Apaydın ve Kaya, 2017).   

Kabaca yeraltı barajının plastik beton gövde ile 
inşa edilmesi halinde suyun şebekeye verildiği 
yerde bir debi ölçer monte edilerek debinin 
sürekli kaydedilmesi, barajın dolgu gövde tipinde 
inşa edilmesi halinde iletim hattı üzerinde bir 
vana odası inşa edilerek suyun kontrollü bir 
şekilde kullanılması uygun olacaktır. Böylece 
kullanılmadığı zamanlarda vana kapatılarak 
suyun akiferde depolanması sağlanmış 
olacaktır.

 
 

Çizelge 6 - Kabaca yeraltı göletinde gövde tipleri ve su alma şekillerinin karşılaştırılması 
(Apaydın ve Kaya, 2017) 

 

No 
Gövde 

Tipi 
Su Alma Ağzı Avantaj Dezavantaj 

1 Dolgu 10 m derinde 
Gövde altı kazısı fazla ancak 
iletim hattı kazı hacmi ve 
maliyet az, kazı nispeten kolay 

Hidrolik eğim fazla 
arttırılamayacak, 10 m’nin altında 
depolanan su akiferde kalacak   

2 Dolgu 20 m derinde 

 
Akiferde depolanan suyun 
büyük bir kısmından cazibe ile 
faydalanılabilecek 

 
Gövde altı kazısı fazla, iletim hattı 
kazı hacmi ve maliyet yüksek, 
kazı zor  

3 Dolgu 30 m derinde 

 
Akiferde depolanan suyun 
neredeyse tamamından cazibe 
ile faydalanılabilecek  

 
Gövde altı kazısı fazla, iletim hattı 
kazı hacmi ve maliyet çok yüksek, 
kazı zor 

4 
Plastik 
Beton 

Gövde üzerinden 
taşırmalı 

 
Gövde altı kazısı yok, gövde 
inşaatı ucuz ve kolay, iletim 
hattı kazısı en fazla 1-2 m 
derinden yapılacak 

 
Hidrolik eğim arttırılamayacak, 
akifer eksende doygun hale 
geldikten sonra gövde üzerinden 
akan sudan faydalanılabilecek   

 
 



33 
 

5 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yeraltı barajları, yerüstü barajlarına göre gövde 
hacmi daha küçük, sanat yapıları yönünden 
daha sade ve bu nedenle inşaat maliyeti daha 
düşüktür. Örneğin, DSİ tarafından inşa edilen 
Malıboğazı yeraltı barajının ve İskilip yeraltı 
barajlarının inşaat maliyeti 2018 fiyatlarına göre 
sırasıyla 4 milyon TL ve 2 milyon TL civarındadır. 
Yerüstü barajlarına göre daha sade, daha ucuz 
ve genellikle daha küçük boyutlu olmalarıyla 
birlikte araştırma teknikleri yönünden daha 
karmaşık olabilmektedir.  
Yerüstü barajlarında su potansiyeline yönelik 
hidrolojik çalışmaların yerini yeraltı barajlarında 
hidrojeolojik araştırmalar almaktadır. Yerüstü 
barajlarına giriş akımları doğrudan ölçülebilirken, 
yeraltı barajlarında pompaj ve gözlem 
kuyularında yapılan testler, akifer ve hatta havza 
ölçeğinde yapılan beslenime yönelik saha ve 
laboratuvar araştırmaları ile bilgisayar destekli 
modelleme çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. 
En uygun yer seçimi, su potansiyelinin doğru 
hesaplanması, sınır koşulları ve işletme 
seçenekleri gibi projelendirmeye esas verilerin 
analizi bu konuda uzman kişiler tarafından 
yapılabilir.   Bunun için en temel koşul; 
hidrojeoloji konusunda uzmanlık ve yeraltı 
barajları konusunda bilgiye sahip olunmasıdır. 
Ancak yanlış yer seçimi, potansiyele yönelik 
hesaplamaların yetersiz olması veya yanlış 
yapılması, su kalitesi ile ilgili örnekleme, analiz 
ve değerlendirmelerin eksik veya yanlışlığı, 
araştırma sondajlarında özellikle akifer-ana kaya 
sınırının doğru belirlenmemesi, uygulamada 
gövdenin geçirimsiz formasyona 
soketlenmemesi veya gövdenin istenen 
standartlarda inşa edilememesi, topografik ve 
hidrojeolojik yapıya göre en uygun projelendirme 
yapılmaması halinde başarısız sonuçlarla 
karşılaşılabilmektedir. 
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ÖZ 
Kıyı yapılarının kıyı morfolojisi üzerindeki etkileri fiziksel modellerin yetersiz olduğu durumlarda sayısal 
modeller ile çalışılmaktadır. Sayısal modeller kullanılarak tahmin edilen dalga yüksekliği değerleri kıyı boyu 
sediman taşınım miktarlarının benzeştirilmesinde veri olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Taşlıdere 
Nehri’nin Karadeniz’e bağlandığı kıyı alanında, HYDROTAM 3D modeli kullanılarak, rüzgar ve dalga iklimi 
ve kıyı boyu sediman taşınımı modellenmiştir. Rüzgar iklimi çalışmalarında ECMWF’in operasyonel 
arşivinden elde edilen, 2000-2016 yılları arası (41,1N, 40,5E) koordinatı deniz üstü rüzgar tahminleri 
kullanılmıştır. En yüksek rüzgar hızı BatıKuzeyBatı (WNW) yönünden 14,62 m/s olarak belirlenmiştir. 
Taşlıdere, Rize denizel alanı dalga iklimi çalışmalarında ECMWF WAM modelinin (41,3N, 40,4E) 
noktası dalga yüksekliği model sonuçları kullanılmış ve uzun dönem dalga istatistiği birincil etken dalga 
yön aralığının Batı (W) ve KuzeyBatı (NW), ikincil etken dalga yön aralığının ise KuzeyKuzeyBatı (NNW) 
ve KuzeyKuzeyDoğu (NNE) aralığı olduğunu göstermiştir. Uzun dönem dalga istatistiği sonuçlarına göre 
aşılma olasılığı yılda 1 saat olan belirgin dalga yüksekliği BatıKuzeyBatı (WNW) yönünden 4,2 m olarak 
hesaplanmıştır. En yüksek değer dalga istatistiği sonuçlarına göre yinelenme süresi 100 yıl olan belirgin 
dalga yüksekliği 6 m olarak bulunmuştur.  Taşlıdere denizel alanı için kırılma bölgesi başlama derinliği 
yaklaşık 5 m olarak hesaplanmıştır. Model çalışmaları kıyı boyu sediman taşınımının BatıGüneyBatı 
(WSW) – DoğuKuzeyDoğu (ENE) boyunca gerçekleştiğini göstermiştir. Yıllık net kıyı boyu sediman 
taşınım miktarı, Qnet, batıdan doğuya doğru, 1965897,18 m3 olarak hesaplanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Taşlıdere, kıyı boyu sediman taşınımı, HYDROTAM-3D, rüzgar iklimi, dalga iklimi 

 
 

MODELING OF SEDIMENT TRANSPORT PROCESSES FOR TAŞLIDERE RIVER OUTLET 
 

ABSTRACT 
The effect of coastal structures on coastal morphology can be studied by using numerical models, where 
physical models are inadequate. In order to simulate the longshore sediment transport, numerical models 
are used. In this study, wind climate, wave climate and longshore sediment transport of the coastal area at 
the outlet of Taşlıdere River is modeled by HYDROTAM-3D. In the wind climate studies the 6-hour  over 
sea wind estimates of ECMWF (41.1N, 40.5E) coordinate are used. The highest wind speed is calculated 
as 14.62 m/s from the WestNorthWest (WNW) direction. In the wave climate studies, the numerical wave 
estimates of WAM Model for (41.3N, 40.4E) coordinate is used. The long term wave statistics has shown 
the primary wave direction as West (W)-NorthWest (NW) and secondary wave direction as 
NorthNorthWest(NNW)-NorthNorthEast(NNE) direction. The significant wave height, Hs with 1 hr/year 
exceedance probability is 4.2 m from WestNorthWest (WNW) direction.  The extreme wave statistics have 
resulted in 6 m wave height with a 100 return period. The surf zone entrance depth is calculated as 5 
m. The model studies showed that the longshore sediment transport is along WestSouthWest (WSW)–
EastNorthEast (ENE) direction. It is concluded that the net yearly sediment transport rate, Qnet is 
1965897.18 m3 from west to east. 
 
Keywords: Taşlıdere, longshore sediment transport, HYDROTAM-3D, wind climate, wave climate 
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1 GİRİŞ  

Kıyı alanları dinamik ortamlardır. Dalga etkisi ile 
oluşan akıntılar kıyı çizgisini aşınma ya da 
yığılma oluşturarak biçimlendirmektedir. Kıyı 
alanlarında mahmuz, liman gibi kıyı yapılarının 
yapılması ile akıntı düzeni değişmekte ve bunun 
sonucunda kıyı boyu ve kıyıya dik sediman 
taşınım düzenleri değişmektedir. Kıyı boyu 
sediman taşınımı, dalga kırılması sonucu oluşan 
akıntılar ile meydana gelmektedir.  Kıyı boyu katı 
madde taşınımının anlaşılabilmesi dalga 
ikliminin etkin ve doğru çalışılmasına bağlıdır. 
Taşınım olayının, alansal ölçümlerle 
belirlenmesi veya fiziksel modellerle 
benzeştirilmesi ve tahmin edilmesi, hem zor hem 
de pahalı çalışmalar gerektirmektedir. 
Modelleme bu noktada devreye girmektedir. 
Özellikle rüzgar ve yoğunluk değişimi etkisiyle 
oluşan akıntılarda, askıda maddenin taşınımı üç 
boyutlu olarak incelenmesi gereken bir olaydır. 
Derinlik boyunca ortalama değerlerle çalışan, bir 
boyutlu veya iki boyutlu taban ve askı maddesi 
sayısal modelleri, taban taşınımı ve askı 
maddesi miktarının hesabında, kararlı hale 
ulaşılmış koşullardaki analitik değerleri girdi 
olarak kullandıkları için uygun sonuçlar verirler. 
Ancak üç boyutlu akıntıların etkin olduğu 
durumlarda ise, sonuçları tutarsız olmaktadır. Bu 
durumlarda üç boyutlu modellerin kullanılması 
gerekmektedir [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Günümüzde 

kıyı alanlarında oluşan aşınma problemini 
çalışmak amacıyla sediman taşınım modelleri 
yaygın olarak kullanılmaktadır [8, 9, 10]. En çok 
kullanılan ve etkinliği literatürde çalışılmış olan 
üç boyutlu modellerden öne çıkanlar CSTM-
ROMS, Delft3D, ECOMSED ve MIKE21 olarak 
sıralanabilir [11]. Sunulan çalışmada modelleme 
için kullanılan HYDROTAM-3D modeli 
Türkiye’de birçok kıyı alanına uyarlanmış bir 
modeldir.  HYDROTAM-3D’nin veri tabanında 
Türkiye kıyı meteoroloji istasyonlarının yaklaşık 40 
yıllık saatlik rüzgar verilerinin yanı sıra, Avrupa 
Orta Vadeli Tahmin Merkezi’nin (ECMWF-
European Centre for Medium Range Weather 
Forecasts) 2000-2016 yılları arası, altı saatlik 
deniz üstü rüzgar tahminleri bulunmaktadır. Ayrıca 
gene ECMWF’in WAM (WAve Modeling) ile 
ürettiği dalga tahminleri veri tabanında yer 
almaktadır [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ,25, 
26]. 
Bu çalışmada, Taşlıdere, Rize nehrinin 
Karadeniz’e döküldüğü kıyı bölgesinde 
HYDROTAM 3D modeli kullanılarak, çalışma 
sahası ile çevresindeki kıyı bölgesinde, dalga 
etkenli kıyı boyu sediman taşınımı 
modellenmiştir. Taşlıdere uzunluğu yaklaşık 34 
km olan ve Rize ilininin merkez ilçesinden 
Karadeniz’e akan bir nehirdir. Taşlıdere’nin 
Karadeniz’e döküldüğü alanda bulunan 
alüvyonlu bölgede Rize Merkez Küçük Sanayi 
Sitesi bulunmaktadır (Şekil 1).

 
 

 
 

      Şekil 1 - Rize Taşlıdere coğrafi konumu (Google Earth, 2019) 
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2 HYDROTAM-3D SAYISAL MODELİNİN UYGULAMA SONUÇLARI  

Taşlıdere, Rize kıyısal alanı konum olarak Taşlıdere Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü bölge 
(41°02'41.69"N, 40°34'22.46"E) ve denizel alanını kapsamaktadır (Şekil 1). Taşlıdere denizel alanı için 
öncelikle HYDROTAM-3D sayısal modeli ile rüzgar iklimi çalışılmış ve etkin rüzgar yönleri belirlenmiştir. 
Daha sonra dalga iklimi ve dalga kırılması çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar kullanılarak bölgenin kıyı 
boyu sediman taşınımı HYDROTAM-3D sayısal modeli ile modellenmiştir.   
 
2.1 Rüzgar İklimi 

Çalışma bölgesinin rüzgar ikliminin belirlenebilmesi için, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Rize 
Meteoroloji İstasyonuna ait, 1970-2016 yılları arası saatlik kara üstü rüzgar ölçümleri ile ECMWF’in 
(41,1N, 40,5E) koordinatına ait 2000-2016 yılları arası 6 saatlik deniz üstü rüzgar tahminleri 
incelenmiştir. Her iki rüzgar kaynağı, 2000-2016 yılları arası 6 saatlik veriler kullanılarak 
karşılaştırılmıştır (Şekil 2). Karşılaştırma sonucunda ECMWF (41,1N, 40,5E) koordinatı rüzgar 
tahminlerinin Rize Meteoroloji İstasyonu rüzgar ölçümlerinin yaklaşık iki katı olduğu görülmektedir. 
Literatürde deniz üstü rüzgar ölçüm ya da tahminlerinin bulunmadığı durumlarda kara üstü rüzgar 
ölçümlerinin 1,5-2,0 arası değişen bir katsayı ile yükseltilmesi gerektiği gösterilmiştir [27]. Şekil 2’de 
verilen bağıntı literatür ile uyumludur. Rüzgar iklimi çalışmalarında ECMWF’in (41,1N, 40,5E) 
koordinatına ait 2000-2016 yılları arası 6 saatlik deniz üstü rüzgar tahminlerinin Taşlıdere denizel 
alanının rüzgar iklimini en iyi şekilde yansıtacağı görülmüş ve yönlere göre rüzgar oluşum sayıları 
belirlenerek yıllık rüzgar gülü oluşturulmuştur (Şekil 3). 

 

 
 

Şekil 2 - Rize Meteoroloji İstasyonu ölçümleri ve ECMWF (41,1N, 40,5E) rüzgar tahminleri 
karşılaştırma (HYDROTAM-3D) 

 

Şekil 3 incelendiğinde denizel yönlerden birincil 
etkin rüzgar yönünün Batı (W)-KuzeyBatı (NW) 
aralığı olduğu, ikincil etkin rüzgar yönünün ise 
KuzeyKuzeyDoğu (NNE)-DoğuKuzeyDoğu 
(ENE) aralığı olduğu görülmektedir. Şekil 4’te 
aylık ortalama ve en uç rüzgar hızları 
verilmektedir. Şekil 4’e göre en yüksek rüzgar 

hızı Aralık ayında 15 m/s olarak hesaplanmıştır. 
Aylık ortalama rüzgar hızı yaklaşık 3 m/s olarak 
hesaplanmıştır. Şekil 5’te yıllara göre en yüksek 
rüzgar hızları verilmektedir. Buna göre en 
yüksek rüzgar hızı BatıKuzeyBatı (WNW) 
yönünden 14,62 m/s olarak belirlenmiştir.
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Şekil 3 - ECMWF (41,1N, 40,5E) koordinatı rüzgar tahminlerine göre yıllık rüzgar gülü (HYDROTAM-

3D) 
 

 
Şekil 4 - Aylık ortalama ve en uç rüzgar hızları (HYDROTAM-3D) 
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Şekil 5 - Yıllık en yüksek rüzgar hızları ve yönleri (HYDROTAM-3D) 

 
 
2.2 Dalga İklimi 

Dalga ikliminde kullanılan dalga yükseklikleri için, 
eğer çalışılan denizel alan için yeterli uzunlukta 
dalga ölçümü yoksa, iki yaklaşım bulunmaktadır: 
Ampirik modeller ve sayısal modeller. Literatürde 
ölçümlerle test edilmiş ve en yaygın olarak 
kullanılan ampirik modeller SMB, JONSWAP, 
SPM ve CEM modelleridir. Sayılan ampirik 
modeller arasında CEM modelinin Türkiye kıyıları 
için daha iyi sonuç verdiği literatürde 
gösterilmiştir. Ancak CEM modelinin 
uygulamasında, özellikle uzun feç mesafelerinin 
olduğu denizel alanlarda, dalga yüksekliklerini 
yüksek tahmin ettiği gösterilmiştir [28-30]. Dalga 
tahmininde kullanılan sayısal modeller ise 1. Nesil 
(1G), 2. Nesil (2G) ve 3. Nesil (3G) olarak 
sınıflandırılmaktadır. 3. Nesil modeller 1980’lerin 
başından itibaren geliştirlmeye başlanmıştır. 
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan 3. Nesil 
sayısal modellerin başında WAM (WAve Model) 
dalga tahmin sayısal modeli gelmektedir. WAM 
Modeli, WAMDI (Wave Model Development and 
Implementation-Dalga Modeli Geliştirilmesi ve 
Uygulanması) adıyla bilinen araştırma grubu 
tarafından geliştirilmiştir ve ECMWF’de 
operasyonel olarak çalıştırılmaktadır. WAM 
modelinin özellikle yarı kapalı ya da kapalı 
kıyılarda, kıyıya yakın noktalarda çözüm ağının 
büyük kalması nedeniyle daha küçük dalga 
yükseklikleri verdiği literatürde verilmektedir. 
Ancak çalışılan denizel alanın açık deniz tarafında 

nokta seçildiğinde dalga yüksekliği tahminlerinin 
uygun olduğu görülmüştür [27]. 

Taşlıdere, Rize denizel alanı dalga iklimi 
çalışmalarında ECMWF WAM modelinin (41,3N, 
40.4E) noktası dalga yüksekliği model sonuçları 
kullanılmıştır.  Etkin dalga kabarma mesafeleri 
Şekil 6’da gösterilmekte ve dalga kabarma 
uzunlukları Çizelge 1’de sunulmaktadır. Taşlıdere 
denizel alanı konumu itibarıyla en fazla dalga 
kabarmasına yol açabilecek dalga kabarma 
mesafeleri Batı (W) - KuzeyDoğu (NE) yönleri 
aralığındadır. 
 

 
Şekil 6 - Etkin dalga kabarma mesafeleri 

(HYDROTAM-3D)
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Çizelge 1 - Etkin Dalga Kabarma Mesafeleri (HYDROTAM-3D) 
 

Yön Mesafe (km) Yön Mesafe (km) 

Batı (W) 270,40 Kuzey(N) 231,18 
BatıKuzeyBatı (WNW) 849,75 KuzeyKuzeyDoğu(NNE) 199,91 
KuzeyBatı (NW) 535,97 KuzeyDoğu(NE) 154,31 
KuzeyKuzeyBatı (NNW) 327,60 DoğuKuzeyDoğu(ENE) 59,15 

 
Taşlıdere denizel alanı için dalga iklimi 
kapsamında, uzun dönem dalga istatistiği (Log-
normal) ve en yüksek değer (Gumble) dalga 
istatistiği çalışılmıştır. Taşlıdere denizel alanını, 
konum olarak en çok Batı (W) - KuzeyDoğu (NE) 
yönleri aralığından gelecek dalgalara açıktır. Bu 
aralıklar için uzun dönem dalga istatistik belirgin 
dalga yükseklikleri aşılma süreleri ve olasılık 
dağılımları Çizelge 2’de verilmektedir. Model 
tahminleri, birincil etken dalga yön aralığının 
Batı(W)-KuzeyBatı(NW), ikincil etken dalga yön 

aralığının ise KuzeyKuzeyBatı (NNW)-
KuzeyKuzeyDoğu (NNE) aralığı olduğunu 
göstermektedir. Uzun dönem dalga istatistiği 
belirgin derin deniz dalga yüksekliği, Hs ile 
ortalama dalga periyodu, Tm ilişkisi Şekil 7’de, 
yıllık dalga gülü ise Şekil 8’de sunulmaktadır. 
Yıllık dalga gülünden de görüleceği üzere en 
yüksek ve en etkin dalgalar BatıKuzeyBatı 
(WNW) ve KuzeyBatı (NW) yönlerinden 
gelmektedir.

 

Çizelge 2 - Belirgin Dalga Yükseklikleri Aşılma Süreleri ve Olasılık Dağılımları (HYDROTAM-3D) 
 

Yön Dağılım Denklemi 
Hs=a.ln(p(H))+b 

1 h/yr 5 h/yr 10 h/yr 
Hs (m) Hs 

(m) 
Hs (m) 

  a  b    

W Hs = -0,603 ln(p(H)) -1,974 3,5 2,5 2,1 
WNW Hs = -0,479 ln(p(H)) -0,132 4,2 3,4 3,1 
NW Hs = -0,403 ln(p(H)) -0,349 3,3 2,7 2,4 

NNW Hs = -0,227 ln(p(H)) -0,485 1,6 1,2 1,1 
N Hs = -0,171 ln(p(H)) -0,327 1,2 0,9 0,8 

NNE Hs = -0,163 ln(p(H))  -0,263 1,2 1 0,8 
NE Hs = -0,184 ln(p(H)) -0,21 1,5 1,2 1,0 

ENE Hs = -0,142 ln(p(H)) -0,393 0,9 0,7 0,6 

 

 

 
 

Şekil 7 - Belirgin dalga yüksekliği- ortalama dalga periyodu (Hs –Tp) ilişkisi (HYDROTAM-3D) 
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Şekil 8 - Yıllık dalga Gülü  (HYDROTAM-3D) 
 
 
 
 
Taşlıdere denizel alanının en yüksek değer 
dalga istatistiği sonuçları Çizelge 3’de 
sunulmaktadır. En yüksek değer dalga 
istatistiğine göre 100 yıllık yinelenme süresi olan 
belirgin dalga yüksekliği, Hs 6 m, dalga dönemi 
9,1 s ve bu değerlere karşılık gelen aşılmama 
olasılığı 0,99 olarak hesaplanmıştır. 
 

Çizelge 3 - En yüksek değer dalga istatistiği 
(HYDROTAM-3D) 

 

Yinelenme süresi (yıl) Hs (m) Ts (sn) 

5 4,02 8,11 
10 4,50 8,37 
25 5,10 8,67 
50 5,54 8,87 
100 6,00 9,06 

 

 
 
 
Kıyı boyu sediman taşınımı için dalga iklimi 
çalışmalarında dalga kırılma derinliği ve dalga 
kırılma yüksekliklerinin çalışılması gereklidir. 
Dalga kırılma yüksekliği ve derinlik 
değerlerinden denizden kıyıya uzanan bölge 
içerisindeki “dalga kırılma alanının sınırları” 
belirlenmektedir. Taşlıdere denizel alanı için 
BatıGüneyBatı (WSW)-KuzeyDoğu (NE) 
yönlerinden gelen belirgin dalgaların kırılma 
dalga yüksekliği, Hb ve dalga kırılma derinliği, db 
çalışılmıştır. BatıGüneyBatı (WSW)-KuzeyDoğu 
(NE) aralığı yönleri için hesaplanan dalga kırılma 
yüksekliği, Hb; ve dalga kırılma derinliği, db, 
bağıntısı grafiği  Şekil 9’da verilmektedir. 
Taşlıdere denizel alanı için kırılma bölgesi 
başlama derinliği yaklaşık 5 m olarak 
hesaplanmıştır.
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Şekil 9 - Kırılma derinliği, db – Dalga kırılma yüksekliği, Hb bağıntısı grafiği (HYDROTAM-3D) 
 
 
 
2.3 Rüzgar Dalgaları Etkisiyle Kıyı Boyu 

Sediman Taşınımı 

Taşlıdere denizel alanı için kırılan dalgalar 
etkisiyle kıyı boyu sediman taşınımı, 
HYDROTAM-3D kıyı boyu sediman taşınım 
modülü ile modellenmiştir. Modülde sayısal 
olarak çözümlenen eşitliklerin detayı aşağıda 
verilmektedir. 
 
[1] Kütlenin korumu denklemi: Akıntı hızı 

tahminleri ve sediman karakteristikleri 
kullanılarak, sediman derişimleri 
hesaplanır. Çözüm türbülans etkilerini de 
içermektedir.  

 
[2] Hareket denklemi: Akışkan-sediman 

karışımının hareket dengesi çözülerek, 
askıdaki maddelerin taşınıma olan etkileri 
incelenmektedir. 

 
[3] Sediman taşınım denklemi: Sedimanın 

ortalama akıntıyla yatayda ve derinlik 
boyunca ilerlemesi, türbülans ile dağılımı ve 
çökelmesi çözümlenmektedir. Üç boyutlu 
askı maddesi taşınım modelinde, ilerlemeli 
yayılma denklemi çözülmektedir. Çalışılan 
denizel alanda, her yön için, uzun dönem 
dalga istatistiğinden elde edilen dalgaların, 
değişen dalga yükseklikleri aralıklarındaki, 
oluşma olasılıkları da kıyı boyu sediman 
taşınımı modelinde dikkate alınmaktadır. 

Denizel alanda, net ve toplam (gross) kıyı 
boyu sediman taşınım miktarları (m3/yr), 
dünyada en yaygın olarak kullanılan CERC 
metodu [22, 24-25, 27] ile 
hesaplanmaktadır.  

 
Taşlıdere denizel alanı için kıyı doğrultusu 
yaklaşık olarak BatıGüneyBatı (WSW)–
DoğuKuzeyDoğu (ENE) yönünde uzanmaktadır 
(Şekil 6). Kıyı çizgisi doğrultusu normalinin 
doğusunda kalan yönler (KuzeyKuzeyBatı 
(NNW), Kuzey (N), KuzeyKuzeyDoğu (NNE), 
KuzeyDoğu (NE)) doğudan batıya sediman 
taşınımına, kıyı çizgisi doğrultusu normalinin 
batısında kalan yönler (KuzeyBatı(NW), 
BatıKuzeyBatı (WNW), Batı (W), BatıGüneyBatı 
(WSW)) ise batıdan doğuya sediman taşınımına 
neden olmaktadırlar. Modelleme çalışmalarında 
sediman dane çapı D50=4 mm olarak alınmıştır. 
HYDROTAM-3D modeli kullanılarak, uzun 
dönem (2000-2016) yönsel aşılma olasılıklarına 
bağlı yönsel rüzgar dalgaları etkenli kıyı boyu 
sediman taşınım miktarları hesaplanmıştır. Yıllık 
net kıyı boyu sediman taşınım miktarı, Qnet, 
kıyıda hangi yönde ve ne miktarda madde 
birikimi veya erozyonu olduğu konusunda bilgi 
vermektedir. Sediman taşınım yönleri ve 
hesaplanan net ve toplam sediman miktarları, 
Şekil 10 ve Çizelge 4’de verilmektedir. Model 
sonuçlarına göre net kıyı boyu taşınım batıdan 
doğuya doğru yıllık 1965897,18 m3 olarak 
hesaplanmıştır.
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Şekil 10 -  Sediman taşınım yönleri (HYDROTAM-3D) 
 

 
Çizelge 4 - Yıllık kıyı boyu sediman taşınım miktarı Q (m3/yr) (HYDROTAM-3D) 

 

Yön Doğudan Batıya Batıdan Doğuya 

N 20279,32 0 

NNE 24107,35 0 

NE 32043,47 0 

WSW 0 587,73 

W 0 266489,89 

WNW 0 1514437,39 

NW 0 270304,14 

NNW 9491,83 0 

--Toplam-- 85921,97 2051819,15 

----Net---- 0 1965897,18 

---Gross--- 2137741,12 0 

 
 

3 SONUÇ 

Sunulan çalışmada Taşlıdere, Rize denizel 
alanında üç boyutlu hidrodinamik ve taşınım 
modeli HYDROTAM-3D kullanılarak, rüzgar 
iklimi, dalga iklimi ve kıyı boyu sediman taşınımı 
modellenmiştir.  
ECMWF’in operasyonel arşivinden elde edilen, 
2000-2016 yılları arası (41,1N, 40,5E) koordinatı 
deniz üstü rüzgar tahminleri kullanılarak rüzgar 
iklimi çalışılmıştır. Denizel yönlerden birincil 
etkin rüzgar yönünün Batı (W)-KuzeyBatı (NW) 
aralığı olduğu, ikincil etkin rüzgar yönünün ise 
KuzeyKuzeyDoğu(NNE)- DoğuKuzeyDoğu 
(ENE) aralığı olduğu görülmektedir. Aylık 
ortalama ve en uç rüzgar hızı Aralık ayında 15 
m/s olarak hesaplanmıştır. Aylık ortalama rüzgar 
hızı yaklaşık 3 m/s olarak hesaplanmıştır. En 
yüksek rüzgar hızı BatıKuzeyBatı(WNW) 
yönünden 14,62 m/s olarak belirlenmiştir. 
Taşlıdere, Rize denizel alanı dalga iklimi 
çalışmalarında ECMWF WAM modelinin (41,3N, 

40,4E) noktası dalga yüksekliği model sonuçları 
kullanılmış ve uzun dönem ve en yüksek değer 
dalga istatistiği çalışılmıştır.  Taşlıdere denizel 
alanını, konum olarak en çok Batı (W) - 
KuzeyDoğu (NE) yönleri aralığından gelecek 
dalgalara açıktır. Bu aralıklar için çalışılan uzun 
dönem dalga istatistiği birincil etken dalga yön 
aralığının Batı(W) ve KuzeyBatı (NW), ikincil 
etken dalga yön aralığının ise KuzeyKuzeyBatı 
(NNW) ve KuzeyKuzeyDoğu (NNE) aralığı 
olduğunu göstermektedir. En yüksek ve en etkin 
dalgalar BatıKuzeyBatı (WNW) ve KuzeyBatı 
(NW) yönlerinden gelmektedir.   Uzun dönem 
dalga istatistiği sonuçlarına göre aşılma olasılığı 
1 saat/yıl olan en yüksek dalga BatıKuzeyBatı 
(WNW) yönünden 4,2 m olarak hesaplanmıştır. 
En yüksek değer dalga istatistiği sonuçlarına 
göre yinelenme süresi 100 yıl olan belirgin dalga 
yüksekliği 6 m olarak bulunmuştur. 
Kıyı boyu sediman taşınımı için dalga iklimi 
çalışmalarında BatıGüneyBatı (WSW)-



43 
 

KuseyDoğu (NE) yönlerinden gelen belirgin 
dalgaların kırılma dalga yüksekliği ve kırılma 
derinliği çalışılmıştır. Taşlıdere denizel alanı için 
kırılma bölgesi başlama derinliği yaklaşık 5 m 
olarak hesaplanmıştır.  
Taşlıdere denizel alanı için kıyı doğrultusu 
yaklaşık olarak BatıGüneyBatı (WSW)–
DoğuKuzeyDoğu(ENE) yönünde uzanmaktadır. 
HYDROTAM-3D modeli kullanılarak, uzun 
dönem (2000-2016) yönsel aşılma olasılıklarına 
bağlı yönsel rüzgar dalgaları etkenli kıyı boyu 
sediman taşınım miktarları hesaplanmıştır. Yıllık 
net kıyı boyu sediman taşınım miktarı, Qnet, 
batıdan doğuya doğru, 1965897,18 m3 olarak 
hesaplanmıştır.  
 
 
4 TEŞEKKÜR 

HYDROTAM-3D sayısal modelini geliştiren ve 
bu çalışma için kullanımına izin veren DLTM 
Yazılım Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd’ye katkı ve 
desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 
 
 
5 KAYNAKLAR 

[1] Yegül U., Kıyısal alanlarda askı maddesi 
taşınımının modellenmesi, Yüksek Lisans 
Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara, 2005 

[2] Smith J.M., O’Connor B.A., “Rayleigh-Ritz 
and Galerkin Finite Element for Diffusion-
convection Problems”, Water Resour., 9 
(3), 1-45, 1977 

[3] Hayter E.J., Mehta A.J., “Modeling cohesive 
sediment transport in estuarial waters”, 
Appl. Math. Modell.,  10 (4), 294-303, 1986 

[4] Glenn S.M., Grant W.D., “Stratification 
Correction for Combined Wave and Current 
Flows”, Journal of Geophysical Resources, 
92 (C8), 8244-8264, 1987 

[5] Holmedal L. E., Myrhaug D., ‘Wave-
Induced Steady Streaming, Mass Transport 
and Net Sediment Transport in Rough 
Turbulent Ocean Bottom Boundary Layers’, 
Cont. Shelf Res., 29(7), 911–926, 2009 

[6] Zhang J. X., Liu H., ‘Currents Induced By 
Vertical Varied Radiation Stress in Standing 
Waves and Evolution of The Bed 
Composed of Fine Sediments’, Int. J. 
Sediment Res., 24 (2), 214–226, 2009 

[7] Hassan, W.N.M., J.S. Ribberink., ‘Modelling 
Of Sand Transport Under Wave-Generated 
Sheet Flows With RANS Diffusion Model’, 
Coastal Eng., 57, 19-29, 2010 

[8] Kristensen, S.E., Dronen, N., Fredsoe, J., 
“Hybrid Morphological Modeling of 

Shoreline Response to a Detached 
Breakwater”, Coastal Eng., 71, 13-27, 2013 

[9] Tomasicchio, G., D’Alessandro, F., 
Barbaro, G., Malar, G., “General Longshore 
Transport Model”, Coastal Eng., 71, 28-36, 
2013 

[10] Restrepo, J.C., Schrottke, K., Traini, C., 
Ortíz, J.C., Orejarena, A., Otero, L., 
Higgins, A, Marriaga, L. “Sediment 
Transport and Geomorphological Change 
in a High-Discharge Tropical Delta 
(Magdalena River, Colombia): Insights 
From A Period of Intense Change And 
Human Intervention (1990–2010)”, Journal 
of Coastal Research, 32(3), 575-589, 2016 

[11] Amoudry, L., Souza, A., “Deterministic 
Coastal Morphological And Sediment 
Transport Modeling: A Review and 
Discussion”, Reviews of Geophysics, 49, 1-
21, 2011 

[12] Chen, J.-L., Hsu, T.J., Shi, F., 
Raubenheimer, B., Elgar, S., 
“Hydrodynamic and Sediment Transport 
Modeling of New River Inlet (NC) Under 
The Interaction of Tides and Waves”, J. 
Geophys. Res. C: Oceans, 120 (6), 4028-
4047, 2015 

[13] Chen, J.-L., Shi, F. Hsu, T.J., Kirby, J.T., 
“Nearcom-TVD — A Quasi-3D Nearshore 
Circulation And Sediment Transport 
Model”, Coastal Eng., 91, 200-212, 2014 

Van Rijn, L.C., “A Simple General 
Expression For Longshore Transport of 
Sand, Gravel and Shingle”, Coastal Eng., 
90, 23-39, 2014 

[14] Keshtpoor, M., Puelo, J.A., Shi, F., Ma, G., 
“3D Numerical Simulation Of Turbulence 
And Sediment Transport Within A Tidal 
Inlet”, Coastal Eng., 96, 13-26, 2014 

[15] Balas L., “Modelling of Interaction Between 
Surface Waves and Mu Layer ”, Lect. Notes 
Comput. Sci.,   3037, 618-621, 2004 

[16] Balas L., Özhan E., “An Implicit Three 
Dimensional Numerical Model to Simulate 
Transport Processes in Coastal Water 
Bodies”, Int. J. Numer. Methods Fluids, 34, 
307-339, 2000 

[17] Balas L., Özhan E., “Applications of a 3-D 
Numerical Model to Circulations in Coastal 
Waters”, Coastal Engineering Journal, 43 
(2), 99-120, 2001 

[18] Balas L., Özhan E., “Three Dimensional 
Modelling of Stratified Coastal Waters”, 
Estuarine Coastal Shelf Sci., 56, 75-87, 
2002 



44 
 

[19] Balas L., Özhan E., “A Baroclinic Three 
Dimensional Numerical Model Applied to 
Coastal Lagoons”, Lect. Notes Comput. 
Sci., 2658, 205-212, 2003 

[20] Balas L, Küçükosmanoglu A, ‘3-D 
Numerical Modelling of Transport 
Processes in Bay of Fethiye, Turkey’, 
Journal of Coastal Research, 39, 1529-
1539, 2006 

[21] Balas, L., İnan, A., Yılmaz, E. “Modelling of 
sediment transport of Akyaka Beach”, 
Journal of Coastal Research, 64, 460-463, 
2011 

[22] Balas L., Numanoglu Genc A., İnan A, 
‘HYDROTAM: 3D Model for Hydrodynamic 
and Transport Processes in Coastal 
Waters”, International Environmental 
Modelling and Software Society (IEMSS) 
International Congress on Environmental 
Modelling and Software, Leipzig, Germany, 
1439-1446, 1-5 July, 2012 

[23] Numanoglu Genc, A., İnan, A., Yılmaz, N., 
and Balas, L., “Modeling of Coastal Erosion 
in Göksu Coasts”, Journal of Coastal 
Research, 65, 2155-2160, 2013 

[24] Yılmaz, N., Balas, L., İnan, A., “Coastal 
Erosion Problem, Modelling and 

Protection”, Ocean Science Journal, 50 (3), 
589-60, 2015 

[25] Cebe, K., Balas, L., “Water Quality 
Modeling in Kaş Bay”, Appl. Math. Modell.,  
40 (3), 1887-1913, 2016 

[26] Coastal Engineering Research Center, US 
Army Corps of Engineers . CEM, Coastal 
EngineeringManual.http://www.publications
.usace.army.mil/USACE-
Publications/Engineer-Manuals/. Yayın 
tarihi Nisan 30, 2002. Erişim tarihi Mayıs, 
2019 

[27] Numanoğlu Genç, A.,  “Karataş, Adana 
denizel alanı için karşılaştırmalı uzun 
dönem dalga çözümlemesi çalışması”, 
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, doi: 
10.17482/uumfd.326910, 247-262, 2018 

[28] Al-Sammarraie, Khalooq, A Comparitive 
Study on the Wave Climate of Southern 
Aegean Coastline of Turkey, M.Sc. Thesis, 
118 s., Ocak 2019 

[29] Al-Shoubaki, Omar, Wave Climate of 
Northern Aegean Coastline of Turkey: 
Empirical and Numerical Method 
Comparisons, M.Sc. Thesis, 175 s., Mart 
2019

 

 


