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Aynk Daneli Olmayan Yüzeylerin 
' Hidrolik Modellerde Tasviri 

Yüksel SAVMAN 
Araştırma Dairesi 

Başkan Muavini 

Su ile ilişkili yapımiarın kat'l olarak projelendirilmeden önce modal
leri üzerinde etüdü zarureti bugün için iyice anlaşılmış bulunmaktadır. Ön
celeri daha ziyade sabit tabanlı olarak inşa edilen modeller, tabiatta akan 
suyun sürüntü malzemesinden ari olarak düşünü lerniyeceği hakikatinin göz
lemler sonucu kesin olarak ortaya çıkması üzerine, hareketli tabanlı ola
rak inşa edilmeye başlanmıştır. Benzeşim kanunlarında bir çok aksayan 
noktalar bulunmasına ve işletilmelerinin sabit tabanlı modeliere oran ile 
güç olmasına rağmen hareketli tabanlı model inşası gittikçe yayılmaktadır. 
Halen bir çok araştırmacı taban sürüntü malzemesinin harekete başlaması, 
taşınım karakteristikleri, sürüntü malzemesi debisi, taban şekilleri gibi sü
rüntü malzemesi hareketi ile ilgili esas büyüklükleri de gözönüne alan ben
zeşim kanunlarının ıslahı konusunda yoğun şekilde çalışmaktadır. Bütün 
bu çalışmaların sonucu modellerde sürüntü malzemesi olarak genellikle ta
bii kum, tüf, kömür, plastik danecikler v.s. gibi daneli, kohezyonsuz malze
me kullanılması cihetine gidilmektedir. Zira tecrübe kanalında bir araştır
ma maksadı ile kohezyonlu malzeme ile çalışmak belki pek fazla üzücü ol
mayabi l ir, ama büyük ve geniş bir model üzerinde pratik bir gayeye yönel
tilmiş bir çalışma çok zor ve çok üzücüdür. Ayrık daneli malzeme ile yürü
tülen model çalışmalarında yukanki güçlük ortadan kısmen kalkarsa da 
aşağıdaki olayların veya ayrık daneli olmayan yüzeylerin modelde tasviri 
çok güçleşir veya imkansızlaşır : 

1 - Özellikle geniş alanları temsil eden küçük ölçekli modellerde mo
delin yatay ve düşey ölçekleri arasında veya tabiattaki sürüntü malzemesi 
ile modelde kullanılan sürüntü malzemesi dane çapı ile özgül ağırlıkları 

arası nda bir distorsiyona gitmeden, modelqe sürüntü malzemesini hareket 
ettirmek kabil olmamaktadır. Bu distorsiyon bazen arzu ~dilmeyen büyük 
değerlere u laşmaktad ır. 
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2 - Modellerde sürüntü malzemesi olarak tüf, kömür, plastik veya 
özgül ağırlığı tabiattaki malzemeden daha az olan herhangi bir malzeme 
kullanıldığı takdirde, tabiattaki arazinin ayrık daneli olmayan kısımlarını 
modelde temsil etmek güçleşmektedir . Genellikle bu gibi ayrık daneli ol
mayan veya masif kütle halindeki kısımlar modelde betonlamak sureti ile 
sabitleştirilmek edir. Tabiatta biribirinden çok farklı sıkılıkta olan yüzey
leri bir tek sıkılıkta olan model betonu ile temsil etmek doğru olmamakta
dır. Tabiatta ayrık daneli olmayan yüzeyler ile hareket halindeki malzeme 
arasındaki sürtünme şartları ile modeldeki beton ile sürüntü malzemesi 
arasındaki şartlar biribirinden fark etmektedir. 

3 - Distorsiyonlu modellerde şevler, tabiattaki şevlere oran ile dis
torsiyon katsayısı kadar diktir. Dolayısıyle modelde şev stabiliteleri zayıf
laamkta, tabiatın modelde temsili güçleşmektedir. 

4 - Sürüntü malzemelerin tabiatta az veya çok kohezyona sahip 
olmaları, modelde kullanılan malzemelerin ise ayrık daneli olmaları, hare
ket ile ilgili bir çok olayın tabiatta ve modeldeki gelişimini farklı yapmak
tadır. 

5 - Geniş yer kaplayan modellerin tamamını hareketli tabanlı olarak 
inşa etmek ekonomik olmayacağı için çok kere nehrin ana yatağı hareketli 
tabanlı, feyezan yatağı veya feyezan yatağının da üstünde kalan kısımlar 
sabit tabanlı olarak inşa edilmektedir. Model çalışmaları sırasında yatak
taki malzemenin hareketi sonucu oyulmalar yer aldığı takdirde -özellikle 
kurblu kısımlarda- sabit olan kenarlar ile su tabiata aykırı olarak doğru
dan doğruya temasa gelmekte, tabiata nazaran farklı sekonder akımlar yer 
almaktadır. Bu sırada kanal enkesitinin geometrik benzeşimi de bozu lmuş 

bulunduğundan tabiatta ve modeldeki en kesitierin akıma gösterdikleri 
dirençler de fark etmektedir. 

Ayrık daneli olmayan zeminierin modellerde hakikate uygun şekilde 
temsil edilernemesi sebebiyle ortaya çıkan yukarıdaki problemierin hallin
de bir yaklaşım olarak BENTONiT kullanılabilir. Bentonit bağlayıcı özelliğe 
sahip bir kildir. Kimyasal bileşimi genel olarak AI203 . 4 Si02 . n H20 şeklin
de ifade edilir. Bentonit molekülleri su ile temasta şişerler ve komşu male
külden uzaklaşırlar. Bu olay tersinirdir. Yani su uçtuğu zaman moleküller 
yaklaşırlar. Şayet kullanılan suyun kalitesi saf suya yakın ve kurutulma 
ısısı çok yüksek değil ise Bentonit defalarca kullanılabilir. Suda çözün
mez. Kuruduğu zaman hacmi küçüldüğü için çatlaklar hasıl olur (Foto : 4). 
Model çalışmadığı sürede Bentonit kısımların üstünü ıslak bir havlu ile 
nemli tutmak veya yağlı boya ile boyamak çatlamaları önler (Foto : 2) . 
Çatlaklar küçük olduğu takdirde hafifçe ısiatmak ve çelik spatula ile per
dahlamak suretiyle kolayca tamir edilebilir. Bentonitin işlenmesi çok ko
laydır. Aşınmaya karşı hemen hemen beton kadar dayanıklı, çelik mala ile 
yapılmış çimento şap kadar cilalıdır. 
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Bentonit modellerde yalnız başına veya ayrık daneli malzerneye ko
hezyon verebilmek üzere birlikte kullanılır. Akarsu ana yatağı içindeki 
kaya bir bloku veya hareket etmeyecek derecede sağlam olan tabii veya 
suni kanal şevlerini temsil etmek üzere Bentonit'i yalnız başına kullan
mak gerekir. (Foto: 1 ,2) Tarımsal bir araziyi veya kısmen kohezyonlu bir 
malzemeyi temsil etmek istendiği takdirde ise ayrık daneli model malze
mesi uygun oranlarda Bentonit ile karıştırılarak kullanılır. Foto: 3. Ta
biat ve modelde yer alan oyulmaları oyulma zamanı yönünden korrele 
etmek istediğinde de keza model malzemesine bentonit ile uygun ko
hezyonu vererek oyulma müddetlerini kontrol altına almak kabil olmak
tadır. Bentonitten ; model malzemesinin su altındaki stabilitesinin tabiatta· 
ki malzerneye oran ile düşük olması sebebiyle tecrübeler sırasında ta· 
biatın aksine meydana gelebilecek ani şev kaymalarını önlemekte de yu
karıki esaslar dahilinde istifade edilir (Foto: 3). 

Bentonitin, hareketli tabanlı modellerde çalışmayı bir parça daha dü
zene sokan ve buraya kadar saydığımız faydaları yanı sıra sabit tabanlı 
modellerde yapılan çalıŞmalarda da büyük faydası vardır. Yukarıda da söy
lediğimiz gibi Bentonit işlenmesi çok kolay ve dayanıklı olduğundan araş
tırmacının düşüncelerini model üzerinde hemen gerçekleştirebilmesi im
kan dahiline girmektedir. Modelden akan suyu kısa bir müddet için kesip 
düşünülen değişikliği, Bentonit kısmı traş etmek, parça ilave etmek ve 
mastarlamak sureti ile hemen yapmak kabildir. Şurasını üzülerek belirt
mek gerekir ki, değişik oranlarda Bentonit karıştırılarak hazırlanan mal
zemelerin bağlayıcı hassaları hakkında herhangi kesin bilgi vermek bu
gün mümkün değildir. Bu, kohezyonlu malzemelerin hidrolik özellikleri 
hakkında bilgi vermek kadar güç olduğu gibi ancak belki, çok uzun çalış

malar sonunda elde edilebilir. Bentonit ile yaptığımız, çalışmalar sırasın
da edindiğimiz kanaat, bu malzeme ile çalışanların karşılaştıkları proble
min çözümünde uygulanması gereken yüzde nisbetlerinin seçiminde kı

sa zamanda isabetli karar verebilecekleri yönündedir. 

DSi Araştırma Dairesi Başkanlığı Hidrolik Model Laboratuvarında kul
lanılan Bentonitin bileşimi ve bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Kimyasal Bileşimi : 

Si02 % 51.82 

AbOJ % 17.88 

Fe20J 0/o 8.16 

Ca O % 13.76 

Na20 % 3.97 

K20 0/o 1.33 
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. 
Elek No. 5 
(297 ı.ı) 

%0 

Viskosite 

32 Sn. çözelti 
viskositesi 

Kum muhtevası 

%2 

Elek No. 100 
( 149 ı.ı) 

... 
%23 

• 

Elek No. 200 
(74 ı.ı) 

lt. için kullanılan 
Bentonit 

75 gr. 

%60 

Ayrık daneli olmayan yüzeylerin Bentonit kullanarak temsiline ait ti
pik misaller: 

Misal - 1 : Keban Barajı dolu savak girişi modeli. Model ölçeği 

1 : 100. Kenar ve orta ayakların en az büzülme yaratan, giriş şartlarını en 
az bozan en uygun şekillerini bulabilmek üzere yapılan çalışmalarda ayak
ların tümü Bentonitten imal edi Idi (Foto : 1). Böylece yapılacak değişik
liklerin tatbikinde büyük sürat sağlanmış oldu. 

Foto: 1 
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Misal - 2: Keban Barajı dolu savağı sıçratma ucu modeli, yukarıda 
bahsedilen modelin mansap ucu. Boşaltım kanalının uygun meylinin ve uy
gun sıçratma ucu şeklinin bulunabilmesi için yapılan çalışmalarda boşal
tım kanalının tabanı , ayırma duvarları ve sıçratma uçları Bentonit ile imal 
edildi (Foto 2). Boşaltım kanalındaki azami hız modelde 3,5 m/ see. su de
rinliğ i ise 4 - 5 cm. civarında idi. Büyük kuvvetiere maruz kalan sıçratma 
uçları ahşap çubuklar ile tabana ankre edildi. 6 saate yak ın devamlı çalış

ma halinde dahi ne tabanda ne de sıçratma uçlarında deneyin sıhhatine et
kiyecek herhangi arıza gözlenmedi. 

Foto : 2 

Misal - 3: Gökçekaya Barajı dolu savağ ı model i : Model ölçeği 
1 : 100. Dolu savaktan çıkan suyun akarsu yatağında yapacağı değişi klik

lerin mümkün olduğu kadar tabiata uygunluğunu temin için, modelde sü
rüntü malzemcGi olarak kullanılan 1 m/ m büyüklüğündeki tüf, gerekli gö
rülen yerlerde on ölçek tüfü bir ölçek bentonit ile karıştırarak stabil ize edil
di . (Foto : 3) 'den görüldüğü üzere böylece modelde, şevl eri n oyularak de
ği l , tabiatta bek l endiğ i gibi aşınma ve şev kayma ları şekl inde olması sağ

l anmıştır . 

Misal - 4: Cevdetiye regü latörü su alma ağzı modeli : Model öl
çeğ i 1 : 50. Prizden içeri giren sürüntü malzemesine engel olmak veya 
asgariye indirmek için olumlu rolü olacağı düşünülen Foto : 4'te görülen 
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Foto: 3 

yön verici seddenin plan ve kesitteki en uygun şeklinin bulunabilmesi 
ıçın sedde bentonit ile inşa edildi. Nemli bırakılarak korunmayan bento
nit fotoğrafta görülen şekilde çatlamaktadır. Bu şekilde tamamen kuru
madan ileri gelen çatlakları yerinde tamir etmek kabil olamamaktadır. 

Bentoniti yeniden su ile yağurmak ve seddeyi tekrar inşa etmek gerek
lidir. 
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Represatation 
Boundaries In 

of Non- Granular 

Hydraulic Models 

Hydraulic models with movable beds are widely used to day though 
their similarity have many failing points and their operations are hard al
so compared to fixed battom ones. Many investigators are studying on 
to improve the similarity laws connected to the beginning of the mave
ment of bed materi al, sediment transport characteristics, sediment dis
charge and bed configurations. All of these studies are leading the re
searches to use granular materials in models as sediment. To work with 
non cohesive granular materials in a flume for research purposes may 
not be troublesome, but to work with them on the wide and big models 
which are built for practical purposes are, on the contrary, hard in many 
cases and the representation of same phenomenas and same nan-granu
lar boundaries are difficult : 

1 - Usually it is not possible to solve the sediment problems on 
the undistorted models. A distortion of horizontal and vertical scales of 
the model and alsa distortion of the specific gravities and diameters of 
material of prototype is needed by using lighter material as bed mate
rial of the model. These distortions reach high degrees sometimes. 

2 - By using granular materials on models as pomice, coal, plas
tics or same other materials lighter than natural aggregate with a dis
torted specific gravity and diameter, it is not possible to represent the 
natural conditions given for non granular boundaries on the model. The 
most comman way known to represent the non-granular material or mas
ses of nature is to fix the related parts on the model with concrete. But, 
doing so, it is not possible to represent the various compactions in na
ture with the same hardness of model concrete. The friction conditions 
between non-granular boundaires and sediment in nature and between 
concrete and sediment on models differ also. 

3 - On the distorted models the slopes are distortion ratio times 
steeper than prototype. Because these steep channel slopes on models 
have poor stability, the representation of nature · is spoilt o nce mo re. 

4 - Since materials used as sediment in models have no cohesion 
while they have cohesion in nature, the progress of some phenomenas 
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on the model are not transformable to the prototype from the view of 
time. 

5 - In many cases it is not economical to build the whole model 
with movable battom whereas, building main river bed movable and flood 
plain with fixed battom may be satisfactory. In such a case, if the bed 
material filled among the fixed left and right flood area erodes, especi
ally at the outside of river bends, the fixed sides are directly in contact 
with water and secondary flows occur differently from nature. The resis· 
tance of seetion to the flow differs from the resistance in nature alsa 
because the form of the channel cross seetion on model is not geomet
rically similar to the nature. 

For to find an approach to solve the problems connected with th~ 
real representation of nature conditions on models mentio.ıed above, Ben
tonit can be used. Bentonit is a kind of clay and has stabilizing properties. 
lts chemical composition can generally be expressed as : Ab03 . 4 Si02 . 
nH20 . Bentonit is Thixotrope. Each molecule of Bentonit becomes inflated 
against w~t.J:)r and goes away from the neighbor molecule. This pheno
menon is reversible. If the quality ol water used is about distillated and 
the drying temperature is not too high, Bentonit can be used several 
times. lt is not soluble. When it is dried its volume becomes smaller and 
theretare cracks take place, (Photo 4). lt must be kept wet, for example, 
by laying wet towels on it when model does not work or by painting with 
normal oil-paint (Photo 2). If the cracks are smail, they can easily be re
pa i red by plastering. Bentonit is easily workable and after plastering it 
is as strong as concrete and as smooth as plaster made with a steel 
trowel. 

To represent a concrete mass or a rocky black in river bed or rocky 
side slopes of river channel, purely Bentonit can be used (Photo 1.2). 
But to represent for example an agricultural soil or partly cohesive ma
terials it can be used with a choozen percentage together with granular 
model sediment materi al (Photo 3). Al so to carreiate the degradation 
times of model procedures with the prototype, material used in model 
need to be stabilized with Bentonit in a suitable percentage. For to pre
vent the sudden slides of channel side slopes and outside slopes of bends 
on distorted models which are not expected on prototype, to stabilize 
the sediment material with Bentonit also in a suitable percentage (Pho
to 3) is necessary. 

By using Bentonit, a researcher has an advantage of realising his 

ideas on the model in a very short time, He can improve a lot of new va

riants during a test by breaking off the water of model for short periods. 

and making necessary troweling ete. on the Bentonit bodies. 
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Unfortunately, it is not possible to give to day certain hydraulic data 
and percentages about the stabilizing characteristics of various mixtures 
made with Bentonit. lt is as hard as giving data about chosive materials 
and it needs a lot of work. 

Our experiences have shown that every person can have an idea 
about the percentages in different problems after using it for several 
times. 

To give an idea, information given below for the Bentonit used in 
the hydraulic laboratories of the Research Department of DSi Ankara, 
Turkey, will be useful : 

Chemical composition : 

Si02 

AI20 3 

Fe20 3 

Ca O 

Na20 

~o 

Fineness: 

Percentage 

(Retained) 

Viscosity: 

% 51.82 

% 17.88 

% 8.16 

% 13.76 

0/o 3.97 

0/o 1.13 

Sieve No. 50 
(297IJ.) 

%0 

Solution viscosity 
for 32 see 

1.05 g/ cm3 

Sand contain : 

% 2 

Sieve No. 100 
(149 IJ.) 

% 23 

Sieve No. 200 
(74IJ.) 

% 60 

Ouantity of Bentonit used 
for 1 liter 

75 g 

Typical examples for representation of non-granular boundaries with 
Bentonit : 

Ex. 1 - Entrance of Keban Dam Spillway. Model scale is 1 : 100. To 
be able to find the most suitable form of side and middle piers as quickly 
as possible, they w ere bui lt of Benton it. Photo. 1. 
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Ex. 2 - Outlet deflectors of Keban Dam Spillway. Model scale is 
1 : 100. For to find the most suitable slope of the spillway channel and 
the best form of deflectors, the battom of the spillway channel and the 
deflectors are built of Bentonit The maximum velocity in the spillway 
channel is 3,5 m/ see. and the water depth is 4 -- 5 cm. The battom of 
the channel and the body of deflectors which are anchored to the battom 
with a pair of wood sticks are so strong that after a six hours of opera
ting, no remarkable defect took place Photo 2. 

Ex. 3 - Energy dissipation of Gökçekaya Dam Spillway. Model scale 
is 1 : 100. To stabilize the river bed side slopes according to the nature 
conditions and thus to find an approach to represent the side slope slides 
on the model as it probably takes place in nature, the bed material 
-1 m/m pornice- is stabilized by mixing 1 Bentonit 10 pomice. lt is 
clearly seen by Photo 3 that the side of the river bed is not degraged but 
land slides and erosion took place. 

Ex. 4 - Cevdetiye diversion dam irrigation intake : Model scale is 
1 : 50. lt is seen on Photo 4 thaf if the Bentonit guide dike is not protected 
against drying by laying wet towels or by painting, big cracks take place. 
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Cökeltme Havuzlarında Verimi 
1 

Arttıracak Etkenierin Arastınlması , 

ÖZET 

V. Müh. Dr~ 

S. BURSALI 
DSI Araştırma Dairesi 

Normal bir çökeitme havuzunun daha etkili bir çökeitme yapabilmesi 
Için kanal- havuz rakordmanı ile havuza giriş ve akım şartları deneysel 
olarak bir model üzerinde incelenmiştir. 

Belirli bir akarsuda asılı halde taşınan maddelere ait karakteristik 
değerler hemen, hemen sabit olduğundan, çökeitmeyi kolaylaştırmak için 
havuzdaki akım hızı ile türbülansın azaltılması gereklidir. 

Makrotürbülansı küçük çevrintilere dönüştürmek için rakordman böl
gesinde düşey ızgaralar kullanılmıştır. Diğer taraftan, yersel akım hızları, 
havuzdaki ortalama hız sabit kalacak şekilde, üst tabakalarda azaltılmış

tır. Gerçekten, asılı madde taşıyan bir akımda, ince taneler daha ziyade 
üst tabakalarda taşınır; bu bölgede hızların azaltılması, daha iri tanelerin 
taşındığı tabana yakın tabakalardaki yersel hızları artırır. Akımda bir dü
şey üzerindeki normal hız dağılımının, yukarıda işaret edildiği şekilde de
forme edilmesi, havuzun giriş kesitine eğik perde, düşey veya V şekilli tel 
kafes gibi donatılar yerleştirmek suretiyle mümkün olmuştur. 

Böylece, ince taneler küçük yersel hıziara maruz kalarak daha kısa 
bir boyda çökelmektedir. iri taneler ise, öncekinden büyük hızların etki
sinde kalmalarına rağmen, girişteki başlangıç konumları sebebiyle aynı 

havuz boyunda çökelirler. 

Giriş: 

Hemen bütün akarsularda katı madde hareketinin mevcut olduğu göz
önünde tutulursa, çökeitme havuzlarının hidroelektrik ve sulama sistem
leri için gayet önemli yapılar olduğu anlaşılır. 
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Hernekadar modern teknik katı madde problemini su alma yapıların
da halletmeyi öngörüyorsa da, asılı halde taşınan taneelkierin kanallara 
girmesini önlemek imkansızdır. 

Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde türbinlerdeki aşınmalar ve ka
nalların kumlanması büyük zarariara yol açmaktadır. 

Çökeitme havuzları, iri tanelerin çökeltilmesi sözkonusu ise, pek pa
halı yapılar değildir. Buna mukabil oldukça ince tanelerin çökeltilmesi ge
rekiyorsa, özellikle aşırı miktarda ince kum taşıyan akarsulardan beslenen 
kanallar halinde, mevcut çökeitme teorileri ekonomik görünmeyen havuz 
boyutları vermektedir. Türbülans şiddeti ve düşey hız dağılımının asılı hal
deki maddelerin hareketinde en önemli iki etken olduğu gözönünde tutu
larak, gerek türbülansı, gerek ince tanelere etkiyen yersel hızları azaltacak 
bazı basit donatılar geliştirilmiş bulunmaktadır. 

Bu tebliğde, evvela çökeitme havuzlarının görevi ve asılı halde taşınan 
maddelerin çökelmesindeki etkenler gözden geçirilecek, daha sonra havuz 
boyutlarının küçültülmesini sağlayacak bazı tertipler incelenecektir. Son 
olarak bir laboratuvar kanalında ve iki gözlü bir çökeitme havuzu modelin
de yapılan bazı deneyler anlatılacaktır. 

1 - Çökeitme Havuzlarının Görevi ve Asılı Halde Taşınan Maddelerin 
Çökelmesindeki Etkenler : 

Çevirme yapılarının su alma ağızlarından temin olunan suyun, taşıdığı 
ince taneciklerden temizlenmesi için son çarenin çökeitme havuzları oldu
ğu bilinmektedir. 

Su alma ağzı yerinin seçimi ve bazı hidrodinamik şartların gerçekleşti
rilmesi kumlanmaya karşı korunmada iki esas faktör ise de, akarsuların 
asılı halde taşıdığı taneelkierin çökeltilmesi problemi, bu iş için ayrı bir 
ünitenin inşasını zorunlu kılmaktadır. Gerçekten, su alma yapıları ancak 
sürüntü maddelerinin -belirli bir limite kadar- kanallara girmesini önle
yebilmektedir. 

Mevcut hidroelektrik tesislerden edinilen tecrübeye göre, türbin tipine 
bağlı olarak çökeltilmesi gereken tane çapı, 0.1 ve 0.7 mm. arasında değiş

mektedir. Sulama sistemlerinde ise, çökeltilecek tane çapı kanalların ta
şıma gücüne ve kanal üzerindeki yapımiarın etkilerine bağlıdır. 

Verilen limit değerlerden daha büyük tanelerin kanallara girmesi ön
lenemiyorsa, türbinierin aşınması ve kanalların kumlanması kaçınılmaz 

hale gelmektedir. 

Görülüyorki hiçbir şekilde çökeitme havuzlarının inşasından vazge
çilemez: ancak daha ekonomik olarak projelendirilmeleri düşünülebilir. 

Diğer bir deyimle, havuzdaki ortalama hızı değiştirmeden çökelme olayını 
kolaylaştıracak bazı tertipler geliştirilebilir . Böylece belli bir w çökelme 
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hızına sahip olan tane, nisbeten daha kısa bir havuz boyunda çökeltile
bilir. 

Çökelme olayını etkileyen serbest değişgenler aşağıdaki gibi sınıf

lanabilir: 

Sıvı Akımını ifade Eden Değişgenler : 

Q = Debi 
h = Akım derinliği 
B = Akım genişliği 
). = Türbülans çevrintilerinin boyutuna bağlı bir katsayı 

Sıvıyı ifade Eden Değişgenler : 

ı.ı. = Dinamik viskozite 
p = Özgül kitle 
g = Yerçekimi ivmesi 

Asılı Halde Taşınan Tanecikleri ifade Eden Değişgenler : 

d, = Sediman tanesinin çapı 
p, = Sediman tanesinin özgül kitlesi 
w = Çökelme hızı 
g = Yer çekimi ivmesi 

Havuz Geometrisini ifade Eden Değişgenler : 

B = Havuz genişliği 
h = Akım derinliği 

L = Havuz boyu 

ıı = Kanal- Havuz giriş rekordmanı ile ilgili bir katsayı 

Gerek sıvı, gerek asılı halde taşınan taneciklerle ilgili değişkenler 
üzerinde bir takım tadiller yapılması pratikteki şartlar bakımından söz ko
nusu değildir. Asılı halde taşınan taneciklerle , bunları belirli bir sınıra ka
dar ihtiva eden sudan ibaret olan sıvı , genel olarak verilen bir hal için 
değeri tarafımızdan tadil edilemeyen değişkenlerle ifade edilirler. Mesela 
belirli taneciklerin w çökelme hızı, veya suyun p özgül kitlesi tarafımız
dan pratik olarak değiştirilemez. Bununla beraber, havuz geometrisi ve 
akımla ilgili değişkenler, çökelme olayını kolaylaştıracak şekilde değişti
rilebilirler. Bunlar, başlıca: 

V = Yersel akım hızı 

). = Türbülansla ilgili katsayı 

ıı = Kanal- Havuz rakordmanı ile ilgili katsayı 

L = Havuz uzunluğudur. 
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Rakordman boyu ile bizzat havuz uzunluğu ekonomik limitler içinde 
gözönüne alınmalıdır; yani her ikisi de istenildiği kadar uzun yapılamaz. 
Buna mukabil uygun bir rakordmanı haiz normal uzunluktaki bir havuzda, 
yersel akım hızlarının değeri ile türbülans çevrintilerinin boyutlarını o 
şekilde değiştirebilirizki daha ince tanelerin aynı havuzda çökeltilmesi 
veya belli bir tane boyutu için havuz boyunun kısaltılması mümkün olur. 

2 - Çökeitme Havuzlarında Verimi Arttırmak için Alınacak Tedbirler : 

2.1 - Havuz Genişliği ve Boyu; Kanal- Havuz Rakordmanı: 

Daha öncede işaret edildiği gibi havuz boyu ekonomik mülahazalarla 
sınırlandırılmıştır. Genişlik ve uzunluk birbirinden bağımsız olmadığına 

göre, evvela genişlik seçilmeli ve buna göre havuz boyu hesaplanmalı

dır . Diğer taraftan havuz genişliğide kanal- havuz rakordmanına sıkı bir 
şekilde bağlıdır; rakordman boyunun havuzdaki makrotürbülansı ve akı
mın kararlılığını önemli bir şekilde etkilediği kesin olarak bilinmekte
dir. Bu sebeple kanal genişliğine göre, uygun bir rakordman çıkacak su
rette havuz genişliği tesbit edilmelidir. Havuz enkesitinde akımın üni
form dağılımı için bölme dıvarları kullanılır. Laboratuvar şartlarına gö
re, eğer kanal genişliği "a" ise, havuz genişliğinin 3 a olmasının uygun 
olduğu bulunmuştur. 3 a genişliğindeki havuz, bölme dıvarları ile 2 veya 
3 bölmeye ayrılmalıdır. 

2.2 - Makrotürbülansın Önlenmesi : 

lzgaraların akım karakteristikleri üzerindeki başlıca etkilerinin yük 
kaybı, daha üniform bir hız dağılımı ve türbülans alanındaki değişiklik 
olduğu bilinmektedir. Büyük boyutlu çevrintiler ızgaralar tarafından sö
nümlendirilerek çok küçük çevrintilere dönüştürülebilir. Bir kanalın ge
nişletilmiş şeklinden ibaret olan basit bir çökeitme havuzunda, rakord
man iyi etüd edilmiş olsun veya olmasın, ızgara kullanılmas ı zorunludur. 
Müsaade edilen yük kaybına bağlı olarak giriş kestinde, çeşitli boşluk 

oranına sahip olan bir veya birkaç ızgara perdesi kullanılabilir. Bununla 
beraber, ızgaraların faydalı olabilmesi için, normal bir rakordman boyu 
halinde, havuz genişliğinin kanal genişliğinin 3 katından büyük olmaması 
gereklidir. 

2.3 - Bir Düşey Üzerindeki Hız Dağılımının Deformasyonu : 

Genel olarak bir düşey üzerindeki hız dağılımın logaritmik olması 
sebebiyle bir sıvı akımının üst tabakalarındaki yersel hızlar, tabana ya
kın yersel hızlardan daima daha büyüktür. Alt tabakalar tarafından taşı

nan iri taneler daha küçük hızlara, üst tabakalardaki ince taneler ise bü
yük hıziara maruzdur. Ayrıca, bir düşey üzerindeki tane dağılımı gözönü
ne alınırsa, ince tanelerin ilk konumları sebebiyle de daha uzun bir ha-
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vuz boyuna ihtiyaç gösterdikleri anlaşılır. iri taneler alt tabakalarda ta
şındığından, daha büyük hıziara maruz kalsalar bile üst tbakalardaki ince 
tanelerin çökeltileceği havuz boyunda çökeltilebilirler. Bu itibarla, alt 
tabakalarda bir hızlanma meydana getirse bile, üst tabakalarda akımı 

yavaşlatmak gerekli görünmektedir. 

Şimdi, ince eğik bir levhanın etrafında yer alan akımı inceleyelim : 

Eğer akım irrotasyonel ise ve levha akım doğrultusu ile küçük bir 
açı yapıyorsa, akıma sabit bir sürkülasyon uygulamak suretiyle eğik lev
hanın mansap ·ucunda teğetsel akım hatları elde olunabilir. Buradan, bir 
sıvı akımının eğik bir perdeyi fazla türbülans meydana getirmeksizin 
geçebileceği anlaşılmaktadır. Bu taktirde, eğik perdenin mansap tarafın
da akım tabana doğru yoğunlaştırılmış, buna mukabil üst taraftaki taba
kalarda ise, akımın sükOneti bozulmaksızın, yavaşlatılmış olacaktır. 

Yukarıdaki düşünce pratikte , havuz modelinin rakordmanlı giriş ke
sitine eğik perdeler konulmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Eğik perde-

ler, tabandan itibaren yaklaşık olarak -~- yüksekliğinde ve havuz niha

yetinde hız deformasyonunun etkisi kalmayacak surette 3 taneye kadar 

konulabilirler. Aynı etkiyi veren diğer bir tertip ~ veya ~ derinliğine 
kadar daldırılmış düşey kafes- tel perdedir. Üst tabakalarda akım hızını 
yavaşlatmak için yukarıdakilerden başka asimetrik V şekilleri kafes tel 
perde de kullanılmıştır. 

3 - Deneyler : 

3.1 - Deney tesisinin genel tertibi Şekil 1 de verilmiştir. Çökelt
me havuzu modelinin net boyu 6.00 m, maksimum genişliği 5 a= 2.00 
m, kanal genişliği a = 0.40 m, tulumbaların verdiği maksimum debi 
Q = 100 1/Sn. dir. Çökelen taneleri n havuz dışına atılması bu araştırma
nın konusu dışında kabul edildiğinden havuz tabanı düzlemsel bir be
ton satıh olarak inşa edilmiştir . Havuzun mansap ucu yatay eksen etra
mında dönen elemanlardan meydana gelen pancur tipi bir kapakla kapa
tılmıştır. Bu elemanlar uygun açılarla açılmak suretiyle, akımı rahatsız 
etmeden havuzdaki su seviyesini ayarlamak mümkün olmakta idi. 

Hız ölçümleri, laboratuvar mulineleri ve 10 mm. çaplı pervanesi olan 
bir mikromuline ile yapılmıştır. 

Asılı halde taşınan tanecikleri temsil etmek üzere tabii tanelere ben
zeyen, özel surette hazırlanmış ve özgül ağırlığı y = 1,050 t/m3

; ortalam!'l 
yarıçapı dm = 1.5 mm. olan plastik malzeme kullanılmıştır. 

3.2 - Hız ölçümlerine ait bazı tipik sonuçlarla asılı haldeki tanelerin 
hareketi ve çökelmesi aşağıdaki şekil ve fotoğraflarda gösterilmiştir : 
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Şekil: 2'de, 2X0,60 m. genişliğindeki iki gözlü çökeitme havuzunda ka
rarsız bir akımla, aynı debi halinde üniform olarak yayılmış kararlı bir akım 
görülmektedir. Düşey ızgara kullanılarak akım üniform kararlı hale getiril
miştir. 

Muhtelif derinliklerde yatay hız dağılımında ızgaralar sayesinde te
min olunan üniformluk ve kararlılık Foto: 1'de görülmektedir. 

Foto: 2'de, girişinde ızgara kullanılmayan 1.20 m. derinlikteki havuzda 
makrotürbülansın ne kadar şiddetli olduğu gösterilmektedir. 

iki gözlü havuz girişinde iki düşey ızgara ve üç düşey tel kafes tertibi 
Foto : 3'te, V şeklindeki tel kafesin kanaldaki konumu ise Şekil : 3'te veril
miştir. 

Şekil: 4 kanalda V şeklindeki tel kafesle O = 25; 50; 75; 100 1/sn. 
lik 4 ayrı debi ile yapılan bir seri deney sonuçlarını göstermektedir. Şekil : 4 
de, V tel katesinin memba ve mansabında muhtelif debilere tekabül eden 
hız diyagramlarının mukayesesi, düşey hız dağılımındaki deformasyonu açık 
bir şekilde göstermektedir. 

Foto: 4, S, 6 ve 7 sırası ile Şekil : 4'te söz konusu edilen O = 25; 50; 
75 ve 100 1/sn haline tekabül etmektedir. Üst tabakalarda akımın yavaş
laması, fotoğraflarda noktasala yakın bir iz veren plastik tanelerin yavaş 
hareketi ile, alt tabakaların hızlanması, taneciklerin kısa çizgiler halindeki 
izleri ile belirlenmektedir. 

Foto: 8 kanaldaki normal akımı göstermektedir. Taneciklerin fotoğraf
taki izlerinde belirli bir boy farkı müşahede edilmemektedir. Foto 9 eğik 
perdeler sayesinde üst tabakalarda yavaşlatılmış olan akımı göstermek-

tedir. Tabandan itibaren yaklaşık olarak : h derinlikte akımın hızlılaşması 
gayet barizdir. Bu deney O= 100 1/ Sn debi ve U = 0.62 m/Sn lik bir or
talama hızla yapılmıştır. 

Şekil S' te giriş kesitinde yalnız iki düşey ızgaralı normal akım ile bu
na ilaveten 2 eğik perde ve ayrıca 3 düşey tel kafes halindeki hız deformas
yonları boyuna kesit üzerinde mukayeseli olarak görülmektedir. 3 dü
şey tel perdenin, iki eğik perdeden daha etkili olduğu müşahade edilmek
tedir. Şekil 6 da boyuna kesitteki hız değişimlerinin mukayesesi yardımı 
ile 3 düşey tel katesin etkisi görülmektedir. Düşey hız dağılımı normal ol
duğu takdirde- girişte yalnız iki düşey ızgara hali- havuz boyunca hız de
ğişimlerinde üst tabakalara doğru artan hızlar mevcuttur. Hız deformas
yonu yapan donatılar kullanıldığı takdirde bu sıralama tamamen tersine 
dönmektedir. 

Hız deformasyonunun havuz nihayetinde etkisini tamamen kaybetmesi 
lazımdır. Aksi halde çökelen tanaferin yeniden asılı hale gelmesi mümkün
dür. 
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Şekil 7'de havuz giriş kesitindeki hız deformasyonu gayet belirtidir. 
4.50 m ötede hız deformasyonunun etkisi henüz hissedilir haldedir. 6.50 
m de- havuzun sonu- etki hemen, hemen sıfıra düşmüştür. Bu durum eğik 
perdelerin boyutunu, sayısını ve eğimini ayartamak suretiyle mümkün ol
maktadır. Foto 1 O, 11 ve 12 havuzda çökeimiş olan plastik malzemenin en
kesitteki dağılımını göstermektedir. 

Kanal genişliğine nazaran çok geniş bir havuz da, giriş kesitinde ız

gara da kullanılmamışsa asılı haldeki tanecikterin havuzun bütün enkesi
tini kaplayacak şekilde çökeltilmesi mümkün değildir. Buna mukabil giriş 
kesitinde düşey ızgaralar ve eğik perdelerle teçhiz edilmiş iki gözlü 
(2 x 0.60 m) veya üç gözlü (3 x 0.40 m) havuzlarda herhangi bir yerdeki 
bütün en kesitin üniform olarak çalıştığı görülmektedir. Bu husus oldukça 
eşit bir şekilde enkesite yayılarak çökeimiş taneler tarafından teyid edil
mektedir. 

Sonuç olarak, çökeitme havuzu girişlerinde düşey ızgara, eğik perde 
ve düşey veya V tel kafe.slerin kullanılmasının zorunlu olduğu görülmek
tedir. Bu gibi teçhizatın makrotürbülans ve düşey hız dağılımı üzerindeki 
etkileri, çökelme olayını kolaylaştırmaktadır; bu ise verilen büyüklük (d,) 
ve çökelme hızını (w) haiz tanelerin çökeltilmesi için rölatif olarak daha 
kısa bir havuz boyunun yet.erli olması demektir. 

Bu tebliğ TBTAK - MAG 106 No. lu araştırmanın bazı kısımlarının 
kısa bir özetidir. 

BiBLIYOGRAFI 

1 - ROUSE, Hunter: Elementary Mechanics of Fluids 1959 

2 - ROUSE, Hunter: Fluid Mechanics for Hydraulic Engi-
neers 1961 

3 - BAYAZIT, Mehmetçik : lzgaraların Yakınlarında Akım 

ve Katı Madde Hareketi- Doktora Tezi- istanbul Teknik Üniversi-
tes i 

4 - TASK COMMITEE- ASCE- Sediment Transportation 
Mechanics- Proc. ASCE HY5 

1965 

19 



20 

ı 
1 

Şekil: 1 

J f 

Şekil : 2 

:! 

ı 

·~ 
; Ti r 1 



ll 
fi 

- ~•·--· o ---• ._.,._ • r 

~~ .. 
- + _' 1 ~--~--

111-----'---

' ,. 

.. 
:ii 

Cl) 
~ 

21 



::=-~ .,\ .. 0 
1 1 ı 

-;ı 

~~ 

!50 
100 

O•!ıO lti'in (i) 

~l 
G) 

-
1 J Sl s-•• UE:' ! .,,_.,, .. , .. , 

0•7~ If/ M 

'M!"'· '~ 

Şekil: 4 

22 



1 
--170- -

"" ... 
•• 
11 

<6 

<6 

... .. 

ı 

~ __ -~ ıuwz.-. acm .... l ısx•-rn:.. liiZ. 

• • • ~~ ~Zl DAOıLIIII III!IWIIIlSI . ı 
·-Q ZEo;tı ııon1o 

ı 
··{-· 

jo 

~ . 

--- - 320 . - ----

Şekil : S 

Şekil : 6 

. OoltoY--

.. 

~ .aw..r ~Gl tıalı. 
Norınol daltum t 2 lrQetO 1 

• 

23 



. ~ 

• ,.., . .... \!M 

• a ... ..,4. 

ı 

ı ı- ı - i 1- - 1 ! 
_:_ı ~ -:- -+ 1 -t --

1 
t IÔZI.lJ t<oiMJZ ·rlliiE ~UITn: t4IZ o1k.ıı .. MIJI<AYUUi 

1 

• ııoı~t•ol 1 
• -- ..,_ .1 ..... -

-----
., 

Şekil: 7 

24 



Foto: 1 

Foto: 3 

25 



Foto: 3 

26 



Foto: S 

Foto : 6 

27 



Foto: 7 

Foto: 8 

28 



Foto : 9 

Foto: 10 

29· 



30 



lnvestigation of Factors Affecting on 
The Efficiency of Settling Basins 
• 

SYNOPSIS 

In order to increase the efficiency of an ordinary type settling ba
sin, entrance, transition and flow conditions have been studied expe
rimentally on a laboratory model. 

As the suspended load characteristics are almost constant for a 
given stream, both velocity of flow and turbulence must be decreased 
to improve the process of settling. 

To transform macroturbulence into smail eddies, vertical screens 
at the transition are necessary. On the other hand, local velocities of 
flow are partially decreased in such a way that the mean velocity rema
ins constant. In fact, finer particles being transported at the upper la
yers of a sedimentiaden flow. upper velocities on ı:ı vertical must be dec
reased and this results in an increase of velocity at the lower layers 
where larger particles are transported. This has been realized using so
me appurtenance at the entrance seetion as inclined sheet panels, ver
tical wire cage devices. 

Thus. finer particles are settled in a relatively short distance as 
they are exposed to smaller velocities. Although larger particles are 
influenced by increased velocities at lower layers, because of their 
initial positions on a vertical, they can be settled in the same basin 
length necessary for fine particles. 

Introduction : 

Settling basins are very important structures for irrigation and wa
ter power systems from the point of view of sediment movement. 

Although modern concepts assume to solve the sediment problem 
at the inkae structures, it has not been possible, however, to prevent 
the entrance of suspended particles into the canals. 

Serious erosion effects on turbines, and silting of canals are being 
experienced on many water power or irrigation systems where proper 
precautions are not taken. 
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Settling basins are not expensive structures as far as large partic
les to be settled are concerned. On the contrary, if fine silts must be 
settled, especially in the case of heavy silt - !aden streams, existing 
settling theories give almost uneconomical basin dimensions. Taking 
into consideration that the magnitude of turbulence and the vertical 
velocity dist ribution are two basic factors which govern the suspension 
of sediment, a simple combination of accessories have been developed 
in order to minimize both turbulence and that part of velocity which 
affects fine particles. 

In the following article, at first , the function of settling basins and 
the factors. affecti ng the s ettiing of suspended particles w i ll be re
viewed; then, proper measures which must be taken in order to mini
mize dimensions of settling basins will be discussed. Finally, some 
experiments in a laboratory flume and in a model of two- chambered 
settling basin will be described. 

As a conclusion, it can be said that decreasing the magnitude of 
turbulence and a velocity deformation ön a vertical without changing 
the mean value of velocity, permit the settling of finer suspended par
ticles, which could not be settled in an ordinary basin. 

1 - Function of settling basins and factors affecting the settling 
of suspensions : 

lt is well known that settling basins constitute a second and fina! 
precaution in the supply of clear water by means of diversion structu
res, the first one being the proper choice of site and design of intake 
structures. 

Although the choice of site and some hydrodynamical requirements 
of the intake are two basic factors in the protection against silting, trans
portation of sediment as suspended load by streams makes the const
ruction of a second unit for the settling of suspended particies necessary. 
In fact, intake structures can prevent only the entrance of bed load in a 
certain extent only. 

Experience gained by the e':<isting plants shows that in the case of 

water power plants, minimum particle size to be settled vary between 

0,1 mm and 0.7 mm, depending on the type of turbine. As for the irriga

tion systems, it depends on the silt load carrying capacity of the ca

nals, which is a function of the mean velocity of particles. 

If the entrance of the particles greater than limiting values given 

can not be prevented, erosion of turbines or silting of canals will be 
unavoidable. 
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Thus, it is seen clearly that the main problem lies on the fact that 
settling basins can not be omitted anyway but they must be designed 
economically. In other words, same appurtenances should be developed 
in order to improve settling process without modification of the mean 
velocity. This will permit the settling of a particle having a given settling 
velocity w, in a relatively short basin length. 

Independent variables affecting the settling phenomenon can be clas
sified as follows : 

Variables describing the fluid flow : 

;O= Discharge 

h = Depth of flow 

B = Width of flow 

A. = A coefficient which depends on the scale of turbulence 

Variables Describing The Fluid : 

ı..ı. = Dynamic viscosity 

p = Mass density 

g = Gravitational acceleration 

Variables Describing Suspended Sediment : 

d, = The size of sediment particle 

p, = Mass density 

w= Settling velocity 

g = Gravitational acceleration 

Variables describing the basin geometry : 

B = Width of basin 

h = Depth of flow 

L = Length of basin 

ıı = A transition factor 

lt is obvious that the modification of suspended sediment charac
teristics and those of fluid is out of question. However, variables descri
bing the fluid flow and basin geometry can be modified in order to faci
litate settling of suspended sediments . These are mainly : 

V = Local velocity 
A. = Coefficient which deseribes the scale of turbulence 
ıı = A factor depending on transition length 
L = Length of basin 
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The lengths of transition and basin itself are variables which must 
be taken into account within the limits of economical considerations, that 
is, they can not be taken as large as it is needed. 

On the contrary, for a normal length of basin and a suitable transition 
we can change the values of local velocities and the scale of turbulence in 
such a way that it corresponds to a reduction of the basin length. 

2 - Precautions to be taken in a settling basin to increase its effi· 
ciency: 

2.1 - The width and length of the basin- The Transition length: 

As it has already been mentioned, the length of basin is restricted 
with economical considerations. Because it is not independent from the 
width, it must be fixed first, then the length must be calculated. On the 
other hand, the width is not independent from the transition length, this 
latter being an important factor on macroturbulence. For this reason, 
after the width of canal, the width of basin should be fixed with a sui
table transition, and partition walls are used for the repartition of flow 
in cross- seeticnal area. At the laboratory conditions if •a .. is the width 
of the flume, the basin width is found to be 3a and it is divided into two 
or three chambers by partition walls. 

Mac~oturbulences and instability of flow due to a relatively short 
length of transition can be eliminated using vertical screens. 

2.2 - Arrangement for the elimination of macroturbulence: 

lt is well known that the effects of the screen on the flow characte
ristics are mainly the energy loss, a more uniform velocity distribution 
and the change in the field of turbulence. Large scale eddies of macro
turbulence are damped by screens while smail eddies are created. For 
an ordinary settling basin which is mainly an enlargement of the canal, 
screens are necessary either transition is well designed or not. Depend
ing on the permissible head loss, a few screen panels with different so
lidity ratio can be used at the entrance section. However, for the effec
tiveness of screens. the ratio of the basin width to the canal's should 
not be greater than 3 for a normal transition length. 

2.3 - Velocity deformation on a vertical : 

Because of the logarithmic velocity distribution on a vertical, local 
velocities at the upper layers of a fluid flow are higher than those of near 
the bottom. Larger particles which are transported by lower layers are 
exposed to smaller velocities whereas fine particles are affected by 
higher velocities. Furthermore, according to the distribution of sediment 
size on a vertical, fine particles need a larger basin length. Larger par-
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ticles maving near the battom can be settled in the same basin length 
which is calculated for the settling of fine particles. Thus, it seems to 
be reasonable to decelerate fluid flow at the upper layers although it 
will be accelerated consequently at the lower layers. 

Let us examine now, the mavement of an inclined thin plate. If ir
rotational flow is assumed to take place araund the plate and it is incli
ned at a smail angle, tangential streamlines can be obtained at the tra
iling edge by superposing a pattern of constant circulation. This re
veals that, at smail angles, fluid flow can pass an inclined plate without 
creating excess turbulence. If it is so, at the downstream part of the 
inclined plate, the fluid flow will be concentrated towards the bottom, 
and consequently it will be decelerated at the layers above the plate, 
without disturbing the tranquillity of flow. 

In practice this has been realized by using inclined sheet panels at 
the transition seetion of the basin model. They must be placed approxi-

. h 
mately at ·a heıghtof - from the battom and up to three panels are pla-

3 
ced in such a manner that the effect of velocity deformation dissapears 
at the end of the basin. 

Anather device giving the same effect is a vertical wire cage panel 
h h 

immersed down to a depth of 2 or 3 . A V· shaped wire cage alsa 

used to decelerate flow at the upper layers. 

3 - Experiments : 

3.1 - General arrangement of the installation is given in Figure: 1. 
Settling basin model has a net length of 6.00 m, a maximum width of 
Sa = 2.00 m; the width of the flume in a = 0.40 m. The maximum capacity 
of pumps is Q = 100 1/ sec. The battom of the basin was constructed as 
a simple fiat concrete surface because the flushing of settled particles 
was out of the scope of this investigation. The end of the basin was 
equipped with a gate which consists of vanes that turn araund horizantal 
axes. lt was possible to regulate water Jevel in the basin without distur
bing the flow by changing the angle of the rotating vanes. 

Velocity measurements were made by means of propeller - type Iabo
ratery current-meters and a miniature current-meter which has a five
bl ad ed rotor having a diameter of 1 O mm. 

To represent the suspended particles, a specially prepared plastic 

material having a mean diameter of dm = 1.5 mm. and a specific weight 

of ı = 1.050 t/ml. was used. 
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3.2 - Some representative results of velocity measurements and 
typical photographs of plastic materials settled in the basin 
will be given in the following : 

At Fig. 2 an unstable flow and a uniform repartition of flow are seen 
comparatively, the latter owing to the screen panels, and both in the case 
of twin-chamber settling basin which has a width 2 X 0.60 m. The impro
vement by the screens of the horizontal velocity distribution at different 
depth of flow is given in photo. 1. Photo. 2 shows the eddies pattern in 
the basin having a width of 1.20 m and which is not equipped with screens 
in the entrance section. 

The arrangement of two screen panels and three vertical wire cages 
at the entrance of twin-chambered settling basin is seen at photo. 3 and 
the position of V-shaped wire cage in the flume is given on Fig. 3. The 
results of a typical set of experiments made by V-shaped wire cage in 
the flume with different discharges from 25 1/sec to 100 1/sec are on 
Fig. 4. In this figure the comparison of velocity distribution for different 
discharges at the downstream of the wire cage, shows clearly how the 
vertical distribution of velocity is deformed. 

Photographs No. 4, 5, 6 and 7 correspond consecutively to the cases 
of Fig. 4, that is O = 25, 50, 75 and 100 1/sec. The deceleration of the 
flow at the upper layers is fixed by the slow movement of plastic par
ticles which gives a quasipunctual trace at the photographs. The acce
leration at the bottom is characterized by more elongated dashed-lines. 

Photo. 8 shows the normal flow in the flume. No difference of length 
is perceptible at the traces of particles. Photo. 9 gives the longitudinal 
seetion of a decelerated flow at the upper layers by inclined sheet pla-

2 
tes. Approximately at a depth of 5 h towards the bottom in the acce· 

leration is very clear. This is tlie case which corresponds to a discharge 
of O= 100 1/sec and a mean velocity of U = 0.62 m/see. 

Fia. 5 çıives a comoarison of velocity deformation at the longitudi
nal directian for the normal flow with two screens at the entrance see-

tion and for the cases of two inclined sheet panels and three vertical 

wire cages. This latter seems to be more cffective than two inclined 

sheet panels. 

Fig. 6 also çıives a comparison of longitudinal velocity variation and 

indicates the effect of three vertical wire cages. In fact. when the ve

locity distribution is normal (the case of two screens only), the varia

tion of local velocities along the basin length are arranged so that velo

cities at the depth of 0.8 h for example, are higher than the others, 
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where as in the case of vertical wire cages, they are completely over
turned. 

This velocity deformation should be eliminated at the end of the 
basin because higher velocities at the bottom will cause the re-suspen
sion of the settled particles. 

At Fig. 7, the velocity deformation is very significant in the crass
seetion at the entrance of the basin; within a distance of 4.50 m. the in
fluence is stili existing while at the end of the basin, 6.50 m far from 
the entrance section, it is almost cancelled. This has been realized by 
arranging the sizes, numbers and angles of inclined sheet panels. 

Photos. 10, 11 and 12 give same examples on the repartition of sett
led materials in the basin. In a wide basin compared to the width of the 
canal and if it is not equipped with screens in the entrance, suspended par
ticles can not be settled along the entire width of the basin. On the 
contrary, in twinchamber basin of 2 X 0.60 m, or in a triple-chamber ba
sin of 3 X 0,40 m equipped with screens and inclined sheet panels, all 
of the crass-seetion are uniformly working. This is justified by a uniform 
repartition of settled particles. 

One can conclude that, appurtenances as screens and inclined 
sheet panels or vertical wire cages are necessary at the entrance see
tion of settling basins. Their effects on the vertical velocity distribution 
facilitate the settling process, which corresponds to a relative decrease 
of th elength of basin for a given size and the settling velocity of sus
pended sediments. 

This paper is a brief summary of same parts of the research MAG 
106 supported by TBTAK (Scientific and Technical Research Council of 
Turkey) and DSi. lt has been presented to the Symposium on uCurrent 
problems in river training and sediment movement» Budapest 1968. 

REFERENCES 

1 - ROUSE, Hunter: Elementary Mechanics of Fluids 1959. 

2 - ROUSE, Hunter: Fluid Mechanics for Hydraulic Engineers 1961. 

3 - BAVAZIT, Mehmetçik: lzgaraların Yakınlarında Akım ve Katı Mad-
de Hareketi (Fiow and Sediment Transport in the Vicinity of Scre
ens) Thesis, Technical University of Istanbul. 

4 - Task Committee- ASCE ·Sediment Transportation Mechanics- Sus
pension of Sediment, Proc. ASCE HYS 1963 

37 



Konya Kapall Havzası Yeraltısuyu 
Hareketinin lzotop Tekniği 

ile Incelenmesi 

GENEL GiRiŞ : 

Yazanlar 

Dr. Fuat ŞENTÜRK 
Araştırma ve Yeraltısuları 

Dairesi UZMANLARI 

Konya kapalı havzası yarı kurak bir bölgede bulunmaktadır. Bu ba
kımdan su kıtlığı kendini daima hissettirmiştir ve hissettirmektedir. Kon
ya şehri, geniş bir ovanın ortasındadır ve ismini bu ovaya vermiştir. Sulan· 
dığı takdirde veriminin iki- üç kat artabileceği hesap edilen bu bereketli 
topraklarda bugünkü 1,5 milyona varan nüfus yerine beş milyon nüfusu 
iskan etmek mümkün olabilecektir. O halde su problemini çözmek gerek
lidir ve bölgenin geleceği ve gelişimi için büyük önem taşımaktadır. 

Konuyu böylece ortaya koyduktan sonra çözüm yolu olarak ya başka 
bölgelerden bu kapalı havzaya su aktarmak yahut bizzat havzanın su po
tansiyelini iyi inceleyerek kayıpları önlemek ve artırılacak suyu bölge in
sanının emrine vermek hususlarından birisini tercih etmek zorunluğu var
dır. Birinci yola gidilememiştir, zira bu çözüm teknik ve ekonomik bakım
dan fizibi değildir . ikinci yol seçileceğine göre Bölgeye giren suların nasıl 
bir yol takip ederek nerelere gittiğini, nerelerde biriktiğini ve nasıl kay
bolduğunu incelemek gerekmektedir. Bu çalışma uzun yıllar almıştır ve 
henüz tamam lanmış da değildir. Bilinenler aşağıda sıralanmıştır : 

1 - Konya kapalı havzasının su potansiyeli yılda 3.3 X 109 m3 .'tür. 

2 - Havzada buharlaşma ile kaybolan, tabii veya yapma göllerde bi
riken ve sulamada kultanılan sulardan başka yeraltı su haznesine intikal 
eden yaklaşık olarak senede 500 X 106 m3

• su vardır. 

3 - Yeraltı su haznesinin yaklaşık hacmi 80 X 109 m3 .'tür. 

4 - Konya kapalı havzasına düşen yağmur suları ne yerüstü suyu ne 
de yeraltı suyu şekliyle komşu havzalara kaçmamaktadır. Bu husus son 
yapılan çalışmalar ile daha da açıklığa kavuşturulacaktır. 
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5 - Yeraltına intikal eden ve taban akiferine katılan su hacminin 
konvansiyonel metotlar yardımıyle hesaplanan senelik hacmi 300-400 
milyon metre küptür. 

Bu söylenilenler incelenecek olursa taban akiferine intikal eden sula
rın havzada kullanılabilmesi ihtimalinin mevcut olduğu anlaşılacaktır. O 
halde bu suların toprağa temaslarından itibaren izlenmeleri gereklidir. 
Böyle bir çalışmanın yapılması halinde : 

- Suların yeraltındaki hareket yönleri, 
- Suların yeraltındaki hareket hızları, 
- Suların yeraltında ne kadar zaman kaldıkları yani yaşları, 
- Suların belirli bir süre sonunda yeraltını ne yoldan ve nasıl terk-

ettiği, 

anlaşılabilecektir. Görülüyor ki , bu sorulara çözüm aranılırken yeraltı su
yu haznesinde biriken suların eskiliği konusu ele alınacak ve taban aki
ferinin jeoloji yılları içinde nasıl bir oluşum gösterdiği de anlaşılabile
cektir. 

Hidrojeolojinin daha bugünden araştırıcıya telkin ettiği bazı çözüm
ler vardır. Bunlara göre havzada bir sığ akifer bir de derin akifer bulundu
ğu bilinmektedir. Ayrıca Çumra iç bölgesinde bir fosil su birikintisine te
sadüf etmek mümkündür. Suların güneyden, kuzey-doğuya doğru aktığı su 
tablası eğiminden anlaşılmıştır. Havzanın beslenme bölgesi, Toros dağları 
ve batıdaki Hasan dağlarıdır . Taban akiferi buralardan beslenmektedir. 

Bu söylenilenlerin isabet derecesi izotop tekniğinin kullanılması sure
tiyle tahkik edilmek istenmiştir. Bu teknik suyun menşeini, suyun geçiş za
manını ve yaşını bir yaklaşımla verebilecek niteliktedir. Dolayısıyle Kon
ya kapalı havzasındaki yeraltısuyu hareketleri bu teknikler kullanılarak in
celenmiştir. Çalışmalar gerek hidrojeolojik metotlar, gerekse izotop tek
niğini esas alan metotlar beraberce kullanılarak yürütülmüştür. 

Etüd Sahasmm Jeolojisi ve Hidrojeolojisi 

ll. 1 - GiRIŞ : 

Konya kapalı havzası, Orta Anadolu 'da birçok tali havzaların birleş

mesinden meydana gelmiştir. izotop çalışmaları ile ilgili olarak jeolojisini 
ve hidrojeolojisini kısaca aniatacağım ız etüt sahası Altınekin (Zıvarık), 

Konya- Çumra- Karapınar, Karaman- Ayrancı ovaları ile, Aksaray- Sultan
han ı- Obruk ovasının güney-batı ve Ereğli- Bor ovasının batı ucundan iba
rettir. 

Aksaray- Sultanhan ı- Obruk ovası hariç, bütün ovaların detaylı hidro
jeolojik etütleri, jeofizik etütleri ile beraber DSi Yeraltı Suları Dairesince 
yapılmıştır. 

39 



Bölge doğudan, Alacadağ , Fahrettinpaşa dağı, batıdan Hasan dağları 

güneyden Toroslar'la çevrilmiştir. Kuzeyde ise Tuzgölü bulunur. Uzun ve 
önemli akarsular mevcut değildir. Kısa dereler ovaların ortasına doğru 

kaybolur. Yağış ortalaması senede 31 O mm. civarındadır. Buna mukabil bu
harlaşma potansiyeli 1000 mm.'den fazladır. 

Yağışın az ve faydalanılacak yerüstü sularının nadir olmasından do
layı, bölgede yeraltısuyu çalışmalarına önem verilmesi icap etmektedir. 

ll. 2 - BÖLGENiN JEOLOJiSi : 

Bölgenin en yaşlı formasyonları paleozoik yaşlı şistler ve üzerine 
konkordan olarak gelen mermerlerdir. Şistler, mikaşist, fillat- kuvarsit ve 
prasinit şist olarak ayırt edilmişlerdir. Mermerler ve şistler beraberce il
tivalanmışlar, kırılmalara maruz kalmışlardır. Tektonik tesirlerle merrner
Ierde ileri bir kırık ve eklem sistemi gelişmiştir. Esas kırık istikameti ku
zey-doğu, güney-batıdır. Mermerler ve şistler genel olarak Konya- Çumra
Karapınar ovası kuzeyinde, Bozdağlarda, Akçaşehir kuzeyinde, Ayrancı ·Ci
varında ve Karadağın batısında bulunur. Güneyde Toroslarda şistlere de 
rastlanır. 

Birinci zamanın sonundaki iltivalanmalardan sonra, ikinci zamanda hav
za su altında kalmıştır. Permo- Triasa ait kalkeriere Konya ovasının kuzey
batısında rastlanır ve birinci zamana ait şist ve mermerler üzerine dis
kardan olarak gelirler. Jura ve Kretaseye ait kalkerlerde yer yer mermer
ler ve şistler üzerine diskardan olarak gelirler ve Permo- Triasa ait kalker
lerle konkordandırlar. Batıda Konya ovasında, güneyde Toroslarda geniş 

alanlar kaplarlar. Kuzeyde Altınekin ovasında da bulunurlar. 

ikinci zamanın sonuna doğru üst kretasede serpatin intrüzyonları 
olmuştur. Serpantinler geniş sahalara yayılmışlardır. Konya- Çumra ve 
Altınekin ovalarının tabanlarının serpantinlerden ibaret olduğu gerek je
ofizik ve gerek sondaj çalışmalarının sonuçlarından istidlal edilmiştir. 

Üçüncü zaman başında Paleosende bölge su dışındadır. Deniz ancak 
Eosen'de Altınekin ovasının kuzey sınırına kadar yayılabilmiştir. Eosen'e 
ait flişler teşekkül etmiştir. Eosen'deki en önemli olay volkaniıma faali
yetidir, Karacadağ, Konya batısındaki volkanlar bu devirde teşekkül et
miştir. Andezitler ve andezit tüfleri volkanların mahsulleridir. 

Burdigaliye başından itibaren bölge yeniden su altında kalmış ve 
konglomeralar teşekkül etmiştir. Bunların üzerine güneyde Karaman'da 
kumtaşları, flişler ve miosen denize! kalkerleri gelir. Torosların Miosen
de iltivalanmasından dolayı , Karaman- Ayrancı hattının güneyinden baş

lamak üzere bölgenin deniz ile olan irtibatı kesilir ve bir göl halini alır. 

Gölde kalker teşekkül etmeye başlar. Bu kalkerierin içinde karakteristik 
fosil bulunamadığından dolayı, bunlar genel olarak Neojen gölsel kalkeri 
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olarak adlandırılırlar. Kalkerierin Konya- Çumra- Karapınar ovasında or
talama 250 m. kalınlıkta olduğu tahmin edilmiştir. Burada jeofizik ve son
dajlarla yapılan çalışmalarda neojen kalkerierin tabanını bulmak müm
kün olmamıştır. Karaman- Ayrancı ovasında güneyde kalındır. Neojen kal
kerleri bu ovanın kuzeyine doğru gidildikçe incelir. Altınekin ovasında 
10- 130 m. kalınlıkta olduğu tesbit edilmiştir. Aksaray ovasında da kalın 
değildir (Kesit A-A'). 

Neojen kalkerlerinin bir özelliği de kırık, eklem sistemlerinin geliş

miş olması ve yeraltısuyu akımının bu kalkerlerde erime boşlukları mey
dana getirmesidir. Karst olayları sık sık görülür. Aksaray ovasının güne
yinde pek çok obruk mevcuttur. 

Neojen kalkerlerinin üzerine volkan tüfleri yayılmıştır. Bunlar bil
hassa Hatunsaray civarında görülür. 

Neojen sonuna doğru, neojen gölsel kalkerleri faylarla kesilmiştir. 

Aynı zamanda fasiyes değişikliği de olmuştur. Pliosene ait kum, çakıl, kil, 
marn, konglomeralar ve kalkerler çökelmeye başlar. Bunlar neojen üze
rine konkordan olarak gelir. Fay hareketleri tedrici olarak. devam ettiğin

den, pliosene ait çökeller kalındır. Pliosenin kalınlığı Divanlar köyü civarın
da 400 m.'yi bulur. Konya ovası kuzey-batısında 1850 m. yükseklikte plio
sene ait konglomeralara rastlandığından, bu çökellerin daha da kalın ol
duğu, zamanla aşınmalara maruz kalmış olabileceği kabul edilebilir. Plio
sen kuzeye doğru gidildikçe ineelir ve kalınlığı ancak 20-30 m.'yi bulur. 
Aksaray ovasında pliosen incedir. Konya- Çumra- Karapınar ovasında pli
osen içinde jipsiere rastlanır. Jipsler göl kenarındaki büyükçe su birikin
tilerinde teşekkül etmiştir. Pliosen gölüne ait karakteristik kum set ve 
bariarına da düz kenarlarında rastlanır. 

Dördüncü zamana ait alüvyonlar yaygın ve kalın değildir. Pliosenden 
beri fasiyesde önemli bir değişiklik olmamıştır. Bu bakımdan biri birinden 

ayırt edilemeyen pliosen ve alüvyonlara, pliokuvarterner adı verilmiştir. 

Alüvyonlara vadilerde, vadi ağızlarında, yüksek dağların eteklerinde kalın 

olarak rastlamak kabildir. (Harita: 1) 

ll. 3 - BÖLGENiN TEKTONiGi : 

Birinci zaman sonundaki kıvrımlanmalar ile şist ve mermerler yük

selirler ve faylar ile doğu-batı istikametinde kesilirler. ikinci zaman sonun

daki taylanmalardan dolayı serpantinler satha çıkmıştır. Üçüncü zamanın 

sonuna doğru kuzey-güney istikametli taylanmalardan dolayı bilhassa neo

jen kalkerlerinde kırılmalar olmuştur. Faylar, tedrici olarak hareket ettik

lerinden tabanda devamlı bir çökme vardır. Bu yüzden Neojen ve Pliosene 

ait çökeller çok kalındır. 
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Bölgede önemli faylar vardır. Doğu-batı istikametli olanları bilhassa 
merrnerieri etkilemiştir. Eğribayat köyü kuzeyinden geçen tayın güney blo
ku çökmüştür. Karaman- Ayrancı ovasının kuzeyinde ibrahim- Çavuş Ereğ
li hattının kuzeyinde kalan blok çökmüştür. Genel istikameti kuzey-güney 
olan taylardan biri Konya ovasının batısından geçer ve Sarıcalardan Ala
kova'ya kadar uzanır. En önemli fay, Karaman civarından başlayarak Mer
cih dağı , Hotam ış gölü ve Bozdağların batısından geçerek kuzeyde Divan
larda sona eren faydır. 

Bu, aynı zamanda Konya- Çumra- Karapınar ovasındaki neojen kalke
ri akiferini basınçlı ve serbest akifer olmak üzere ikiye ayırır. (Harita : 1, 
Kesit : D- D) . 

ll. 4 - BÖLGENiN HiDROJEOLOJiSi : 

Etüt sahasında ana akifer neojen gölsel kalkeridir. Bununla beraber 
mermerler, küçük bir sahadaki alüvyonlar ve özel bir durum olarak ser
pantinler akifer özelliği gösterirler. 

Kaynaklar bölgede seyrek olmakla beraber çoğu zaman debileri yük
sektir. Güney Karaman civarında Gödet Kaynağı (425 lt/sn), Çumra doğu
sunda Taşpınar kaynağı (Hotamış gölüne de boşaldığından debisi belli de
ğildir), Konya batısında Hatip Kaynağı (27 lt/ sn), kuzeyde Altınekin- Ilı

capınar (34 lt/sn), Taşpınar ve Sultanham kaynakları (100 lt/sn) önem
lidir. 

En önemli akifer olan neojen gölsel kalkerlerinde kırık, eklem sistem
leri gelişmiştir. Karstik boşluklar mevcuttur. Karaman civarında 90-100 m. 
kalınlığında bir akiferi teşkil ederler. Bu kalınlık Konya ovasında ortalama 
250 m.'yi bulur. Su kalitesi iyi olduğundan bu akiferden istifade edilecek
tir. Transmissivite değeri basınçlı sahada 2000 m3/ gün/m.'dir. Serbest 
akiferin transmissivite değeri kuzeye doğru gittikçe azalır. 

Mermerler de erişilebildikleri yerlerde iyi bir akifer özelliğindedir. 

Kırık, eklem sistemleri ve erime boşlukları gelişmiştir. Akçaşehir'de aki
fer olarak istifade edilirler. 

Alüvyonlar havzada büyük bir alan kaplamadıklarından ve kalın olma

dıklarından akifer olarak istifade etmek her zaman mümkün değildir. Kon

ya güneyinde Alakova'da alüvyonlardan yeraltısuyu istihsal edilir. Kalın

lığı 100 m. kadardır. Ortalama transmissivite değeri 1300 m3/ gün/ m.'dir. 

Karaman ovasında ve Altınekin ovasında istifade edilebilir yeraltısuyu ta

şıyan alüvyonlar mevcuttur. 

Konya ovası batısında Hatip civarındaki serpantinlerden akifer ola

rak faydalanılmaktadır. Kırık ve eklem sistemleri gelişmiştir. Transmissi

vite değerleri 480-6900 m3/ gün/m. arasında değişir. 
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Pliosene ait akiferler Konya- Çumra- Karapınar ovasında jips ihtiva 
ettiklerinden dolayı acı su taşırlar. Altınekin ovasının bir kısmında akifer 
olarak ist ifade edilebilir. Burada kalınlığı 30-40 m.'dir. 

ll. 5 - BÖLGEDE YERALTISUYUNUN BESLENMESi, BOŞALMASI VE 
HAREKETi: 

Konya ovasında en mühim beslenme güneyden ve batıdan yağış ve 
akışla , yeraftından , sulamadan dönen sularfa ve Apa ve May barajlarında
ki kaçakfarla olmaktadır . Yeraltından olan beslenmeye Karaman ovası re
zervi büyük ölçüde iştirak eder. Doğuda Ereğli Bor ovasından cüzi bir bes
lenme vardır. 

Genel boşalma ova ortasında takriben 1000 km2.'lik bir alandan su 
tablasından buharlaşma ile ve kuzeyde de yeraltından dışa akışla (Aksa
ray ve Altınekin ovafarınal olmaktadır. Bunlara ilaveten doğuda Hotamış 
kuzeyinde ve batıda Alakova'da yukardakilerin yanında ehemmiyetli ol
mayan miktarda suni boşalım vardır. 

A - Genel beslenme miktarı : 

1) Yağıştan 

2) Akıştan 

3) Yeraltından 

428,59 X 106 m3/yıl 

61 .57 X 106 f3/yıl 
16.88 X 106 m3/yıf 

114.34 x 106 m3/yıl 

Bunun 57.9 X 106 m3/yıfı Karaman ovasından 6 X 106 m3/yıl ı Ereğli

Bor ovasından gelmektedir. 

4) Sulama suyundan 
5) Barajlardan kaçaklarfa 

59,8 X 106 m3/yıf 
176 X 106 m3/yıf 

B - Genel Boşalma miktarı : 404 x 106 m3/yıf 

1) Buharlaşma : 301 .20 X 106 m3/yıf 
2) Dışa akış 75 X 106 m3/yıf 

Bunun 48 x 106 m3/yılı Aksaray ovasına 27 X 106 m3/yılı Altınekin ova
sına olmaktadır. 

3) Suni çekim : 28.40 x 106 m3/yıl 

Konya ovasında yeraltısuyu hareketi : Doğuda güneyden - kuzeye gü
neyde, güneyden kuzeye, batıda da doğuya doğrudur. Genel olarak yeral
tısuyu akımı güneyden kuzeye Aksaray ve Altınekin ovalarına doğrudur. 

Ayrıca Konya ovasında alttaki basınçlı akiferden (neojen kireç taş

larından) üstteki yarı geçirimli serbest akifere (Piiokuaterner) yaygın bir 

sızma olduğu yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır . Yani düzey yönde yu

karı doğru bir yeraltısuyu akımı vardır. Bu da 250 X 106 m3/yıf- 300 X 106 

m3/yıf arasında tahmin edilmektedir. 
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Kararh izotoplardan Yararlanarak 
Veraltisuyunun Menşeinin Bulunmasi 

lll. 1 - GiRiŞ : 

Konya ana akiferinin beslenme bölgesi, hacmi, yeraltısuyunun akış 
doğrultusu ve hızını tayin edebilmek için bu havzadaki yeraltısuyu napla
rının tespiti zorunluluğu vardır . Hidrojeolojik metotlarla napların mevcudi
yeti hakkında bazı t ahminler ileri sürülmekle beraber kati bir neticeye 
erişmek kabil olmamaktadır. Mevcut napların bulunması için izotopik me
todlardan faydalanılması düşünülmüş ve ilk adım olarak Konya Havzasına 
ait çeşitli lokasyonlardan su nümuneleri toplatılarak bunların O -18 ve Dö
teryum analizleri yaptırılmıştır . Havzaya ait suları izotopik kompozisyonun
dan yararlanarak bu suların genel olarak menşe belirlenmesi yapılmış yani 
kıtasal veya doğu Akdeniz menşeli olduğu araştırılmıştır. Antalya sahil 
kaynaklarının mevcut donelerinden yararlanarak Antalya Havzası ile Kon
ya Kapalı Havzası Yeraltısul arının il i şkisi araştırılmıştır. 

lll. 2 - izotopik Analizler için Yağış Veraltı ve Verüstü Su 
Numunelerinin Toplanması : 

Toplanan numunelerin izotopik kompozisyonları ile yağışları meydana 
getiren hava akımlarının takip ettikleri yol arasında yakın bir ilgi vardır. 
Bu sebepten Türkiye 'ye yağış getiren hava akımları incelenmiştir. (Bak. 
Ek. 1). 

lll. 2.1 - Yağış Numunelerinin Toplanması : 

Hidrojeolojik çalışmalara dayanılarak Konya kapalı havzası beslenme 
bölgesinin genellikle Toros dağlarının kuzey yamaçları olduğu düşünül

mektedir. Bu düşüneeye dayanarak Toros dağlarının kuzey yamaçlarında 
bulunan Huğlu, Medreselik ve güney yamaçlarında bulunan Elmalı bucak
ları civarına özel plüviometreler yerleştirilmiş ve aşağıdaki noktalara 
dikkat edilerek her ay yağış numuneleri toplatılmıştır. 

a) Numuneler buharlaşmanın olmadığı zamanlarda sürekli yağan 

yağmurlardan alınmıştır. 

b) Plüviometredeki yağmur suyu ağzı kapalı damacanalarda birikti
riimiş ve bir aylık sürenin bitiminde damacanadaki su çalkalanarak üze
rine yağış tarihi ve alındığı yer yazılmış olan bir litrelik plastik şişeye kon
muştur. 

c) Yağmur miktarı yeterli ise plastik şişe üst kısmında hava kal
maksızın tamamen doldu;ulrr. u:;t.ı;. 

d) Şişenin tıpası ve ayrıca kapağı sıkıca kapatılarak elverişli bir 
yerde depolanmıştır. 
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Yağış numunelerinin O- 18 ve Döteryum analizi yaptırılmış ve elde edı
len neticeler Tablo : 1'de verilmiştir. Ayrıca Konya yağışları ile mukaye
se etmek amacı ile Samsun Bölgesinden numuneler toplatılarak O- 18 ve 
Döteryum analizleri yaptırılmıştır. 

IAEA tarafından daha önce analizleri yaptırılan Konya Bölgesine ait 
yağışların kararlı izotop değerleri mevcuttur. Bu neticeler Tablo : 2'de gö
rülmektedir. 

lll. 2.2 - Lokasyonlardan Su Numunelerinin Toplanması : 

Konya havzasında mevcut kuyulardan ancak 19 tanesi numune almak 
için uygun görülmüş ve bunlara Timraş ve Kızören Obrukları, Taşpınar 

Kaynağı, May Barajı, Hatip Pınarı, Suğla Gölü gibi lokasyonlar da ilave 
edilerek başlangıçta 26 fokasyondan numuneler toplanmıştır. Seçilen lo
kasyonların havzaya üniform bir şekilde serpilmiş olmasına bilhassa dik
kat edilmiştir. Lokasyonlara ait numunelerin O- 18, Döteryum değerlerin

den yararlanarak sığ ve derin akiferlere ait kuyular ile buharlaşmaya ma
ruz kalan yüzey sularının izotopik değerleri hakkında bir ön bilgiye sahip 
olunmuştur. Bu bilgi sayesinde çalışmaların ana akifere ait sularda yapıl
masının uygun olacağı kanısına varılmış ve 9 yeni derin kuyudan daha 
numune alınarak lokasyon sayısı 35'e çıkarılmıştır. 

Numuneler ağzı sıkıca kapatılmış bir litrelik plastik şişelerde toplan
mıştır. Her ay lokasyonlardan üçer şişe numune alınmış bunlardan biri 
O- 18 ve Döteryum analizi için laboratuvara yollanmış diğer iki şişe trit
yum ve kimyasal analizler için depolanmıştır. Numune alınması uygun gö
rülen lokasyonlar Şekil : 4'de görülmektedir. 

lll. 3 - Genel Anlamda Konya Kapalı Havzası Sularının Menşeinin 

Tayini ve Diğer Havzatarla ilişkisinin Araştırılması : 

Okyanus'tan kalkan su buharının Okyanus'tan itibaren geçirdiği yağış 
buhar olayları denge şartlarında olmuş ise bu yağışların O- 18, Döteryum 
değerleri 8 eğimli 10 enterseptli kıtasal yağışlara ait bir doğru verdiği bi
linmektedir. 

b D = 8 b 19 O + 1 O % O (1) 

Çok sayıda deneysel nokta ile Doğu Akdeniz'e ait yağışların O- 18 ve 
Döteryum değerleri incelenmiş ve Doğu Akdeniz'e ait aşağıdaki doğru 

denklemi bulunmuştur. (*) 

b D = 8 o 18 O + 22 %o (2) 

Her iki denklemin gösterdiği doğrular arasında 12 Döteryum fazlalık 

vardır. Bu durumun kışın soğuk hava kitlelerinin daha sıcak olan Akdeniz 

(*) Joel R. Gat'ın · The isotopic composition of Atmospheric Waters in Mediterranean 
sea area and the ir interpretation in te rm s of air- sea interactions•. 
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yüzeyinde önemli miktarda ani buharlaşma neticesinde meydana geldiği 

sanılmaktadır . 

Doğu Akdeniz ile kıtasal yağışlara ait doğrular ve Tablo: 2'den alı
nan Konya yağışları, Şekil 6 üzerine işlendiğinde Konya yağışlarının kı

tasal tip yağışlar olduğu görülmüştür. Toros dağ-larının kuzey yamaçları
na düşen Huğlu ve Medreselik kasabaları civarından toplanan yağış numu
nelerinin O- 18 ve Döteryum analizleri yaptırılmıştır . Bunlardan Huğlu ci
varında toplanan numunenin O- 18, Döteryum değerleri Şekil 6 üzerine 
işlendiğinde buranın kıtasal tip yağış larla beslendiği görülmüştür. Medre
selik'ten alınan yağış numunelerinin O- 18, Döteryum değerleri ise Akde
niz tipi yağışların kararlı izotop değerleri civarında çıkmıştır. Bu durum 
Ek : 1 'de izah edildiği gibi Akdeniz'den gelen Antalya civarını besleyen 
alçak basınçların Şekil 12'de gösterildiği gibi lskenderun körfezinden gi
rerek oralara Akdeniz tipi yağış bırakması nedeniyle izah edilmektedir. 

Esasen bu civardaki sığ kuyulardan alınan su numunelerinin stabil 
izotop analizleri neticeleri Şekil: 6'da görüldüğü gibi kıtasal tip doğrudan 
Akdeniz tipini karakterize eden doğruya doğru kaymaktadır. 

Toros dağlarının güney yamaçlarında bulunan Elmalı lokasyonundan 
toplanan yağış numunelerinin stabil izotop değerleri Şekil : 6 üzerine iş

lendiğinde Elmalı 'nın Akdeniz tipi yağışlarla beslendiği görülmüştür . 

Diğer taraftan, merkezi Hollanda üzerinde bulunan ve Avrupa kıtası
nı geçerek ilerleyen alçak basınçların getirdiği kıtasal tip yağışlarla bes
lenen Samsun bölgesine ait numunelerin kararlı izotop değerleri kıtasal 

doğru üzerinde çıkmıştır. 

Şekil : 6 üzerine işlenen Eğridir, Burdur yağışları Doğu Akdeniz ve 
\ 

Konya yağışları arasında bir geçiş bölgesi teşkil etmektedir. 

Salur, Homa, Köprüçay ve Kırkgözler sahil kaynaklarına ait suların 

izotopik değerleri Doğu Akdeniz doğrusu üzerinde toplanmaktadır. izoto
pik değerleri sebebiyle bu sahil kaynaklarının Antalya yağışları ile beslen

diği, Konya yağışları ve Konya kapalı havzası yeraltısuyu ile ilişkisi olma
dığı görülmektedir. Kocaçay Nehri ve Beyşehir, Eğridir göllerinden alınan 

numunelere ait değerler Şekil : 6'da, işaretl enmiştir. Bu noktalar (1) ve 

(2) No.'lu doğruların dış ında yer almakta olup ani buharlaşmaya uğrayan 

sularının izotopik karakterini ifade etmektedir. 

lll. 4 - Kararlı izotoplardan Yararlanarak Konya Kapalı Havzasında
ki Su Naplarının Bulunması : 

Akış doğrultusu, hız, geçiş zamanı tayini için havzada mevcut napla

rın bilinmesi zorunluluğu vardır. Bu sebepten homogen olarak havzaya ya-
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yılmış çeşitli lokasyonlardan numuneler toplatılarak bunların O- 18, Döter
yum analizleri yaptırılmış ve neticeler Tablo : 3'de verilmiştir. 

Bu numuneler izotopik bakımdan başlıca dört grupta toplanabilir. (Şe

kil : 7). 

Grup No. 

1 

2 

3 

4 

Lokasyon No. : 

1 - 3 - 11 - 25 - 13 - 18 - 19 - 19 A - 3 A 

2 - 23 - 8 - 4 - 21 - 22 - 23 A 

15- 24- 21 A- 17 A - 18 A 

6- 9 - 14- 7- 1 O - 16- 5 Aı - 15 A- 13 A- 17 - 12- 20 

Grup No. : 1 - Bu gruba dahil olan lokasyonlarda hızlı buharlaşma 

olmuştur. 

(1) Numaralı lokasyon olan Timraş obruğundan alınan numunelerde 
beklenildiği gibi, hızlı buharlaşma görüldüğünden yeniden numune alınma
sına devam edilmemiştir. 

3 sığ kuyudur, bunun yerine mevcut 3A kuyusundan numune alınmışsa 
da daha sonra bu kuyunun da sığ olduğu ve hızlı buharlaşmaya uğradığı 

görülmüştür. 

11 numaralı kuyu Konya -Bozdağ eteklerinde bulunmaktadır. Satıh 

sularının karıştığı kanısı uyanmaktadır. 

25 Suğla gölüdür. Hızlı buharlaşma olmaktadır. 

13 Kızören obruğudur. Aynı mevki de yeraltısuyunun izotopik bileşi

mini öğrenmek için derin kuyu olan 13 A kuyusundan da numune alınmıştır. 

18- 19 sığ kuyulardır. Bunlara ait numuneler buharlaşma doğrusu üze

rinde noktalar vermektedir. 

19 A kuyusunun numuneleri fazla buharlaşmış suyun mevcudiyetini 

göstermektedir. Bu durum satıhta fazla beklemiş suların içeriye intikali 

ile izah edilebilir. Bu kuyu ayağı olmayan Hotamış bataklığı alanında açıl

mıştır. 

Grup No. : 2 - Bu gruba dahil olan lokasyonlar genellikle sığ ku

yulardır. 2-8- 23 A kuyularının herbiri hem geçirimli zeminde nihayetlen-. 

miş hem de sığ seviyelerde filtreleri olan kuyulardır. Bu bakımdan 23-4- 21 

gibi sığ olan kuyularla izotopik değerleri bakımından aynı gruba girmişler

dir. 22 Hatip pınarı ise kaynak suyudur. 

Grup No.: 3 - 15-24-21 A, 17 A -18 A lokasyonlarından alınan nu

munelerin izotopik değerleri Doğu Akdeniz ve kıtasal tip yağışlar arasın

da yer almaktadır. 15, 21 A ve 17 A sığ kuyulardır . 18 A'nın sığ seviyeler-
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de filtreleri mevcuttur. 24 Çarşamba çayıdır. Bu sebepten izotopik kompo
zisyonu değişik değerler alabilir. 

Grup No. : 4 - Derin kuyulardır. Bunlara ait noktaların grafik grup
l anması kıtasal tip yağışlarla beslendiklerini göstermektedir. Bu kuyuların 

Konya yeraltısuyunun hareket doğrultusu ve hızının araştırılmasında kul
lanılması uygun görülmektedir. 

Yukarıda gruplanmanın neticesi olarak Konya havzasında başlıca iki 
su napının tespiti mümkündür. 

A - Derin Nap (Grup No. : 4) 

Kıtasal tip yağışlarla beslenmektedir. Beslenme bölgesi genellikle 
Toros dağl arının kuzey yamaçları olduğu düşünülmektedir. Konya yeraltı

suyunu esas olarak neojen kalkeri içinde bulunan bu nap temsil etmek
tedir. 

B - Sığ Nap (Grup No.: 2) 

Lokal Konya yağışları ile beslenmektedir. Sığ napın derin napa naza
ran daha ağır izotopik değerler alması sığ suların bir miktar buharlaşma
ya uğramamasından ileri gelmektedir. 

Konya Kapalt Havzasmda Trityum 
Değerlerinden Yararlanarak Geçiş Zamamnm Tayini 

IV. 1 - GiRiŞ: 

Kısım lll'de kararlı izotoplardan yararlanarak Havzada hız ve geçiş 
zamanının bulunması için dip akifere dahil kuyulardan faydalanmanın uy
gun olacağı gösterilmiştir .. 

Bundan sonra ilk adım olarak bu kuyulardaki trityum değerleri ince
lenmiş ve geçiş zamanın ı n tayinine çalışılmıştır. Fakat havzanın jeolojik 
yapısı ve trityum değerlerinin çok küçük olması dolayısıyle geçiş zama
nının tayininde ciddi engellerle karşılaşılmıştır. 

IV. 2 - HAVZADA YERALTI VE YERÜSTÜ SULARININ TRiTYUM 
DEGERLERi: 

Konya kapalı havzasında çeşitli lokasyonlarda trityum dağılımını in· 
eelemek maksadıyle numuneler toplatılmış ve trityum kompozisyonları 

bakımından analiz ettirilmiştir. Trityum analiz sonuçları Tablo: 3'de bu
lunmaktadır. 
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Kuyu 
ismi Numunenin Neticeler 

Düşünceler 
No. alınma tarihi TU. 

05 Saraçoğlu Kasım 1967 9 ± 2 
Numunenin kontamine olduğu 
kanısına varılmıştır. 

06 Zivecik . . 15 ± 2,5 . 
07 Türkmen Camii • . 7 ± 2,5 . 
09 Abditolu . • 9 ± 2,5 . 
10 Sakyatan • . 7 ± 3 . 
14 Taşpınar . . 5,6 ± 2,2 . 
16 Ayrancı . . 275 ± 10 Numune alınan depo Ayrancı 
17 To pal Hatlee . . 24 ± 3 kuyusu yerine baraj suyu ile 

doldurulduğu için numunenin 
kontamine olduğu kanısına va-
rılmıştır. 

21 A Kavakköy . • 37 ± 3 . 
22 Hatip pınarı . . 51 ± 3 . 

Ayrıca numune alma ve analiz hataları hakkında fikir sahibi olmak 
maksadıyle aşağıdaki lokasyonlardan tekrar numuneler alınarak trityum 
analizi yaptırılmıştır. Fakat genellikle değerlerin evvelkilere nazaran bü
yük çıkması bu numunelerin rutubetli ve yüksek trityum seviyesine haiz 
odada depo edilerek kirlendiği kanısını uyandırmıştır. Küçük bir değerin 
kontaminasyon sebebiyle büyük olabileceği fakat büyük bir değerin kü
çük ölçülemiyeceği düşüncesine dayanarak yüksek çıkan değerlere itibar 
edilmemiştir. Ayrıca literatürde kontaminasyonla 'rityum yükselmelerine 
rastlanmıştır (*). 

Kararlı izotop değerleri bakımından birinci gruba dahil olan 11 numa
ralı kuyu Bozdağın eteklerinde bulunmaktadır. Bu tokasyanun Bozdağ'dan 
bir miktar beslenme neticesinde yüksek trityum seviyesine haiz olduğu 
zannedilmektedir. 

Kısım lll'de kararlı izotoplardan yararlanarak yapılan çalışmada sığ 

akifere dahil olduğu tespit edilen 04 numaralı kuyuya üst tabakalardaki 
filtreler yoluyle termonükleer devreye ait sulardan bir miktar karışmış ol
duğu görülmektedir. 

Kararlı izotop değerleri bakımından üçüncü gruba dahil 21- A ve 15 
numaralı kuyular beslenme bölgesine yakındır. 15 numaralı kuyuda kışın 
18,2 TU ve bahar sonunda yağışların akifere sürülmesi sonucu olarak 34,6 
TU değerine yükselmesi bu bölgedeki yeraltısuyunun son yağışların de
vamlı etkisinde .bulunduğunu göstermektedir. 24 numaralı lokasyon çar
şamba çayıdır. Havzada yerüstü sularının trityum konsantrasyonu hakkın
da fikir edinmek maksadıyle alınmıştır. • 

(*) By G. H. Davis , G. L. Meyer and C. K. YEN ·lsotope Hydrology of the Artesian 
Agulfers of the Styrlan Basin, Austria• . 
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Dördüncü gruptaki derin akifere ait 07, 09, 15, 17 numaralı kuyularda 
kış ve bahar sonunda trityum kompozisyonlarındaki değişmeleri incelemek 
amacı ile her kuyu için ikişer trityum analizi yaptırılmıştır. 07, 09 ve 17 
numaralı kuyularda trityum kompozisyonundaki değişmeler, yeraltısuyu

nun büyük hacımda ve termenükleer yağışlardan bağımsız bir sistem için
de bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca derin akifere dahil 05, 06, 1 O, 12, 
14, 20 numaralı kuyularda trityum seviyeleri çok düşüktür. Aynı akifere 
dahil olan 15 A beslenme bölgesine düşmektedir. Bahar sonunda 53:-o TU'e 
haiz olması bu fikri desteklemektedir. 16 numaralı kuyudan çekilen su 
kapalı bir depoda birikmektedir. Trityum değerinin 174 TU çıkması üze
rine yapılan araştırmada yakındaki bir barajdan suyun fazla olduğu bir za
manda buraya su aktanldığı öğrenilmiştir. 

Derin akifere dahil 13 A Bozdağ'ın eteklerinde bulunmaktadır. Boz
dağ'dan beslenme neticesinde trityum değeri yüksek çıkmıştır. Görülü
yor ki, kararlı izotoplarda yapılan çalışma neticesinde derin su napına da
hil oldukları tespit edilen 05, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 17, 20 lokasyonlarında 
trityum seviyelerinin 0,2 ile 4 TU arasında değiştiği görülmektedir. Bura
dan neojen gölsel kalker akiferdeki suların ya son 10-15 yılın havzaya gi
ren toplam yağış miktarlarından etkilenmeyecek ölçüde büyük hacimde 
fosil sular olduğu veya yeraltısuyu akım hızının çok küçük olduğu neti
cesi çıkabilir. 

C- 14 çalışmaları ile, bu durumlardan hangisinin hakikate uygun ola
cağını tahkik etmek zorunluluğu vardır. Beslenme bölgesi içine düşen ve 
dip akiferden beslenen bir kuyudan. örneğin 15- A'dan alınan numunenin 
C- 14 ile tayin edilen yaşı, dip akifere açılan diğer kuyulardan alınan nu
munelerin yaşına nazaran çok genç sular veya «modern sular» ise bu tak
dirde Konya kapalı havzasının altında çökelme devrinden kalma çok büyük 
hacımda fosil bir rezervuar olduğu sonucu çıkarılabilir. Şayet iki numune
nin C -14 ile tayin edilen yaşları birbirlerinden çok farklı değilse bu tak
dirde yeraltısuyunun hızının çok az olduğu ve rezervuarın beslenme böl
gesinden süzülen kıtasal tip yağışlarla beslendiği tezi destekfenmiş olur (•). 

IV. 3- KONYA KAPAll HAVZASINDA TRiTVUM iLE GEÇiŞ 
ZAMANININ TAViNi: 

Yukarıdak i çalışma ile 16.000 km2
• yüz ölçümü olan Konya havzasın

da yeraltısuyundaki trityum konsantrasyonlarının genel dağılımı incelen

miş ve dip akiferdeki bütün kuyularda yeraltısuyunun çok eski sular ol

duğu ortaya çıkarılmıştır. Bundan sonra Konya havzasında dip akiferden 

beslenen kuyular arasında geçiş zamanının hesabında trityumdan fay

dalanıp faydalanılamıyacağı araştırılmıştır. 

c·l c -14 ile ilgili çalışmalar lleride bu raporun bir bölümü olarak yayınlanacaktır. 
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Geçiş zamanı akifer içindeki yeraltısuyunun trityum konsantrasyo
nunun değişimine yalnız radyoaktif parçalanmanın tesir ettiği faraziye
sine göre hesaplanmakta ve yeraltısuyu izole edilmiş bir sistem olarak 
düşünülmektedir. 

Geçiş zamanını üç metot ile bulmak mümkündür. 

a 1 Tam karışım sistemi 
b - Dispersif sistem 
c - Piston akım modeli 

a - Tam Karışım Sistemi : 

Bu sistemde beslenme bölgesinden giren suyun bütün akifere he
men karıştığı kabul edilmektedir. Havzaya ait dip akiferin yayılımının 

çok büyük olması sebebiyle burada tam karışım sisteminin uygulanamı
yacağı kanısı uyanmıştır. Ayrıca havzanın jeolojik ve hidrojeolojik karak
teristikleri bir arada gözönüne alındığında tam karışım sistemi ile hav
zada geçiş zamanının bulunamıyacağı görülmüştür. 

b - Dispersif Sistem : 

Bu sistem poroz ortamda yani akiferde izleyicinin dağılmasına da
yanmaktadır. Bu sebepten geçiş zamanının hesaplanabilmesi için orta
mın Dm hidrodinamik dispersiyon katsayısını tayin etmek gerekmektedir. 
Fakat havzada homogen granüler ortamın bulunmayışı sebebiyle derin 
akiferi teşkil eden neojen kalkerine teşmil edilebilecek bir Dm hidrodina
mik dispersiyon katsayısının bulunması mümkün görülmemiştir. Bunun
la beraber bölgedeki dip akiferin genellikle kırık ve eklem sistemli kal
ker olması düşüncesine dayanarak havzada Dm katsayısının tayininin müm
kün olmayacağı araştırılmıştır. Bunun için Tömek'de neojen kalker içinde 
mikroskopik dispersiyon katsayısı tayin edilmiştir. Netice olarak 
Dm = 4,23 metre bulunması, etüdü yapılan ortamda dispersif sistemin 
başarıyle uygulanamıyacağını göstermiştir. 

c - Piston Akım Modeli : 

Bu modelde akiferdeki akımın piston tipte ve akım çizgilerinin sürekli 
ve paralel olduğu kabul edilmektedir. Büyük bir alanı kapsayan Konya ka
palı havzası içinde birbirinden çok uzakta bulunan lokasyonlardaki akımın 
yukarıdaki şartları yeteri kadar tam olarak sağlayamıyacağı açıktır. Ayrı

ca kısım ll'de detaylı olarak izah edildiği gibi Konya havzası homogen 
granüler bir ortam değildir. Neojen kalkerlerinde kırık eklem sistemleri 
gelişmiş olduğundan yeraltısuyu bu kalkerlerde erime boşlukları meyda
na getirmiştir. Bu şartlar altında dahi havzada bir an için .akım çizgilerinin 
paralel ve sabit olduğunu düşünsek bile Bozdağ'ın beslenmeye yaptığı 

katkı dolayısıyle havzanın güney ve kuzeyindeki iki kuyu arasında yeraltı
suyu geçiş zamanının hesaplanmasının mümkün olmadığı görülmektedir. 
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Bununla beraber Konya Havzasının Bozdağ'larta ikiye bölündüğü ve
her kısımda ayrı bir geçiş zamanının bulunmasının mümkün olacağı dü
şünülmüştür. Bu düşüncenin tatbikatı olarak da Havzada homogen neojen 
aklterden su alan yakın kuyulardan faydalanarak geçiş zamanının tayinine 
çalışılmıştır. Fakat trityom değerlerinin hesap yapılamıyacak kadar küçük 
olması sebebiyle Havzada piston akım modelini kullanarak trityumla geçiş 
tamanının bulunamıyacağı kanısına varılmıştır. 

GENEL SONUÇLAR 

Yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki hususları belirlemek müm
kün olmuştur. 

V. 1 - KONYA YERALTISUYU MENŞEi: 

izotop tekniği Konya yeraltı sularını menşe bakımından sınıflandırma
yı mümkün kılmıştır. 

Sığ akifer ile taban akiferi, sığ aklterdeki suların buharlaşmış olma
sı dolayısıyle ayırdedilebilmektedir. Ayrıca taban akiferinin kontinantal 
yağışlar ile beslendiği görülmüştür. 

Anadolu yarımadasında yağış rejimleri meteorolojik gözlemler yar
dımıyle belirlenebilmiştir. Buna göre Akdeniz kıyılarının, Akdeniz buharı
nın etkisi altında kalmış alçak basınçların getirdiği yağışlarla beslendiği 

görülmektedir. Orta Anadolu ise Okyanus'tan kalkan tamamen Avrupa üze
rinden geçerek gelen kıtasal tip yağışlarla beslenmektedir. Göller bölge
si yağışları bu iki yağış kuşağı arasında izotop kompozisyonları bakımın
dan bir geçiş bölgesi teşkil eder. Nihayet Kuzey Avrupa'dan gelen ve To
ros dağlarına dayanan yağışlar da izotop konsantrasyonları bakımından· ta· 
mamen kıtasaldır . Konya taban akiferinde daha ziyade bu yağış çeşidi tes

pit edilmiştir. Dolayısıyle akiferdeki suyun iyi bir yaklaşım ile ayırdedil· 
mesi mümkün olabilmektedir. 

Konya kapalı havzasındaki akifer tarifleri bu esasa ve suyun O ıs. D 
kompozisyonlarındaki değişimlerine istinad ettirilmiştir . 

V. 2 - Havzanın Beslenme Bölgesi : 

Yağış sularının , taban aklterine güneyde bulunan Toros dağlarının ku
zey yamaçları ile batıdaki dağların doğu yamaçlarından katıldığı kanısına 

varılmıştır . Ayrıca havzayı ortadan ikiye bölen Bozdağlar'dan da taban aki· 
terine intikal eden taze sular bulunabileceği bu civarda açılmış bulunan 
kuyulardan alınan sularda ölçülen yüksek trityum değerlerinden tahmin 
edilmektedir. 
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V. 3 - Veraltısuyunun Genel Hareket Yönü: 

Konvansiyonel metotlar uygulanarak yapılan çalışmalarda yeraltısu

yu genel hareket yönünün güneyden, kuzeydoğuya doğru olduğu görülmüş 
idi. izotop çalışmaları da bu hususu doğrulamıştır. Veraltısularının beslen
me bölgesinden akifere katıldıktan sonra bu doğrultuda eskidikleri görül· 
müştür. Beslenme bölgesi yakınlarındaki kuyularda trityum konsantrasyo
nu 50 TU civarında iken havzanın ortalarına doğru bu değer 3 veya 2'ye 
düşmektedir. En eski suların Tuzgölü yakınlarındaki Taşpınar kaynakların
dan yeryüzüne çıktığı düşünülecek olursa, Toroslardan giren taze yağmur 
sularının yeraltında 160 km. hareket ettikleri sonucuna varılmaktadır. 

Batı yamaçlarından akifere giren suların, özellikle havzanın kuzey sı
nırında, batıdan doğuya doğru hareket ettiği söylenilebilir. Görülüyor ki, 
hareketin tek bir doğrultusu yoktur. Güneyden ve batıdan gelen akımlar 
Tuzgölüne yönelmektedir. 

V. 4 - Konya Ovası Veraltısuyunun Yaşı: 

Konya ovası altında çok yaşlı suların bulunduğu anlaşılmaktadır. To
roslar'dan ve havzanın batı yamaçlarından giren suların akifer içinde yol
larına devam ettikleri bir kısmının basınç altında yukarı sızarak satıha çı
kıp kaybolduğu, bir kısmının genel hareket içinde yeraltı haznesinin çıkış 
ağzına doğru hareket ettiği bir kısmının da Çumra altında birikerek eski
diği tahmin edilmiştir. Bu suların trityum konsantrasyonlarının 2 TU civa
rına kadar düşmesi yaşlarının tespitinde Cı4 aracılığına başvurulması zo
runluğunu doğurmaktadır. Böylelikle Konya yeraltı yapısının teşekkülü ile 
ilgili bazı yeni görüşlerin müdataası mümkün olabilecektir. 

Türkiye'ye Yağış Getiren Hava Akımlarının Incelenmesi : 

Konya havzası sularının genel olarak menşeinin tayini için Türkiye'ye 
yağış getiren alçak basınçların incelenmesi faydalı olacaktır. Bu alçak ba
sınçlar başlıca dört grupta toplanabilir. 

A - Orijini Atiantik olan alçak basınçlar, 

B - Merkezi Hollanda olan ve kuzeyden Türkiye'yi etkisi altına alan 
alçak basınçlar, 

C - Merkezi Asya'dan ve Basra Körfezinden geçerek kuzeyden ka
radeniz Bölgesine, güney-batıdan güney-doğu Anadolu'ya tesir 
eden alçak basınçlar ki, bunların Konya kapalı havzasına tesiri 
olmadığından bu çalışmada üzerinde durulmayacaktır. · 

D - Kararsız yağışlar. Bunlarda herhangi bir alçak basınç alanı yok
tur. Aşağ ı seviyelerde havanın ısınması ve yukarı seviyelerde 
soğuması neticesinde meydana gelir. 
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Türkiye'ye bu dört gruptan birinci derecede A ve ikinci derecede B 
etkili olmaktadır. Bu sebepten A ve B alçak basınç alanlarını yakinen in· 
celemek faydalı olacaktır. 

Orijini Atiantik Olan ve Üç Kol Halinde ilerleyen Alçak Basınçlar : 

Bu üç basınç sistemi yazın kuzeye çekilerek Avrupa'ya yağış bırakır 
kışın ise güneye inerek Türkiye 'yi tesiri altına alır . Şematik olarak Şekil : 12 
de gösterilen 1. alçak basınç alanı Atiantik Okyanusundan kalkar Avrupa 
üzerinden geçerek soğuk cephesiyle Konya ve Ankara'ya kadar olan yer· 
lere kıtasal tip yağışları bırakır. 

ll. Alçak basınç alanı ı. alçak basınç alanından daha aşağılara ine
rek orta Anadolu 'yu tesiri altında bırakır ve bu basınçla gelmiş olan so
ğuk hava Toroslar'ın kuzey yamaçlarında yükselirken buralara kıtasal tip 
yağış bırakır. 

lll. Alçak basınç alanı Atlas Okyanusundan kalkarak Akdeniz üzerin· 
den Akdeniz buharı ile denge şartı bozulmuş olarak Türkiye'ye üç kol ha
linde (a ,b,ç) girer (Şekil : 12) . 

a - Bu merkez en kuzeyde olması dolayısıyle en az Akdeniz buharı· 
nın tesiri altında kalmıştır. Göller bölgesi ve iç Anadoluya yağış bırakır. 
Konya yağışlarından bazılarının izotopik bakımdan kıtasal doğrudan, Doğu 
Akdeniz dağrusuna doğru sapmasının nedeninin bu basınç alanından ol
duğu sanılmaktadır. 

b - izmir'den giren ve göller bölgesine yağış bırakan bu alçak ba
sınç alanı C basınç alanına nazaran Akdeniz buharıyle daha az etkilendiği 
için getirdiği yağışın izotopik değerleri Doğu Akdeniz ve kıtasal tip yağış
lara ait doğruların arasında bir geçiş bölgesi hasıl eder. 

c - Tamamen Akdeniz üzerinden gelen bu alçak basınç alanı güney
den girerek Antalya Bölgesine Akdeniz buharının etkilemiş olduğu yağışı 
bırakır . Bu alçak basınç alanının göller bölgesine tesiri yoktur. Fakat ba
zan bunlar Türkiye içine girerek Şekil : 12'de görüldüğü gibi bölünen alçak 
basınç alanları meydana getirir. 

Merkezi Hollanda Üzerinde Belirerek Hareket Eden Alçak Basınç 
Alanı: 

Bunlar Türkiye'yi kuzeyden etkisi altına alır ve kıtasal tip yağış ge
tirir. 

Görülüyor ki, coğrafi konumu dolayısıyle Türkiye'nin bazı yerleri Ak· 
deniz buharı ile etkilenmiş yağışlar alırken diğer bir kısmı kıtasal tip ya
ğışlarla beslenmektedir. Bu sebepten Türkiye'nin alanı küçük .olduğu hal
de O· 18 ve döteryum değerleri bakımından iki ayrı bölgesel doğru çizmek 
zorunluğu vardır. ( * ) 

(*) Bu bölüm Türkiye Devlet Meteoroloji Işleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 
bilgiye göre derlenmiştir. 
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lsotope Techniques Applied To 
Groundwater Mavement in The 

Konya Basin, Turkey 

GENERAL INTRODUCTION : 

The Konya Closed Basin is situated in a semi-arid region, theretare 
scarcity of water has always been and is stili being felt. The city Konya 
is in the center of a large plain to which it has given its name. In this 
productive area (in which it is assumed the production will increase 
to twice or three times as much when irrigated) it will be possible to 
settle a population of 5 million instead of todays some 1- 1.2 million. In 
this case the solving of the water suply problem is a must with respect 
to the future and growth of the area. Therefore, as a solution to the 
problem explained above, one of the following ways must be chosen 
to divert water from other areas to this closed basin or to investigate 
thoroughly the actual water potential of the basin and prevent the losses 
and to make available to the area the water being saved in this way. 
The former solution can n~t be followed due to its not being feasible 
from the technical and economical points of view. 

Since the latter solution is to be considered it was necessary to 
investigate the paths the water recharged into the plain follow, and 
where it is lost. Such study took many years and has not yet been comp
leted. The known data is gi.ven below : 

1 - The water potential of the Konya Closed Basin is 
3.3 x 109 m3/year. 

2 - Apart from the water loss by evapo-transpiration, the water 
collecting in natural and artifical lakes, and the water used in 
irrigation, there is approximately 300-400 X 106 m3/year of wa
ter which joins the groundwater storage. 

3 - The approximate volume of the groundwater storage is 
80 x 109 m3

• 

4 - The precipitation over the Konya Closed Basin does not escape 
to the neighboring basins either as surface or groundwater. 

This matter is to be clarified more by the recent studies made. 
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When the above points are studied it can be seen that there is pos
sibility of the water which joins with the main aquifer in the basin being 
utilised. Therefore, it is necessary to trace this water from its first con
tact with the ground onwards. 

In the case of such an investigation the fallawing matters will be 
assessed: 

- Directian of groundwater movement, 

- Velocity of groundwater movement, 

- Residence times (ages) of groundwater, 

- How and from which points the water leaves underground after 
a certain period of time has elapsed. As it is seen in seeking so
lutions to thees problems the matter concerning the oldness of 
the water stored underground will be handled, and the process 
of occurence of groundwater in the course of the geological ye
ars , will be found out. 

Already, there are same solutions which have been revealed by 
hydrogeology to the investigators. According to these, it is , seen that 
there is a shallow and a deep aquifer in the basin. Additionally, it is 
possible to encounter an ancient water accumulation in the interior area 
of Çumra. lt has been assessed from the inciination of the water table 
that the water flows from the south towards the nort-east. The recharge 
area of the basin is the Taurus Mountains and Hasan Mountain in the 
west. The main aquifer is recharged from these areas. lt is desired that 
the degree of accuracy of the above data should be checked by the use 
of isotope techniques. Such techniques are capable of providing infor
mation concerning the origin, the transit time and the age of water with 
reasonable approximation. Therefode, groundwater movements in the 
Konya Ciased Basin have been investigated using these techniques. 
Studies have been carried out both by hydrogeological methods and the 
methods based on isotope techniques combined. 

Geology And Hydrogeology of The Area 

11.1 - INTRODUCTION : 

The Konya Ciased Basin is formed by the joining of some plains in 
Central Anatolia. The study area of which the geology and hydrogeology 
will briefly be deseribed here in connection with the isotope studies, 
consists of Altınekin (Zivarik), Konya- Çumra- Karapınar, Karaman, Ay
rancı plains and west of Aksaray- Sultanhan ı - Obruk plain and the west 
edge of Ereğli- Bor plain. 
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Apart from the Aksaray- Sultanhanı- Obruk plain detailed hydrogeo
logical investigations and geophysical explorations of all the plains have 
been made by Groundwater Division of DSi. 

The study area is surrounded by Alacadağ, Fahrettinpaşa dağı, Akdağ 
(mountains) in the east and Hasandağ (mountain) in the west and the 
Taurus mountains in the south. In the north Tuzgölü (The salt lake) is 
fo und. 

Long and important streams are not present in the area. Short stre
amlets dissapear towards the middle of the plain. The annual average pre
cipitation is araund 310 mm. the evaparation potential, however exceeds 
1000 mm. 

Because of the precipitation being low, and the surface water to be 
utilised being scarce, it is necessary to put emphasis on groundwater 
studies in the area. 

11.2 - GEOLOGV AND TECTONICS OF THE AREA : 

The oldest formations of the area are the paleozoic schists and overly
ing these unconformably the marbles. The schist is discriminated as mica
scists and phyllite- quartzite. The marbles and schists have folded to
gether, and are subject to faultings. By tectonic effects an extensive 
fracture and joint system have developed. The orientation of the main 
fracture is nort-east- south-west. Marbles and schists are generally found 
in Bozdağ (mountain) north of Konya- Çumra- Karapınar plain, south of 
Akçaşehir, araund Ayrancı and west of Karadağ (mountain) . In the Taurus 
mountains in the south schists are also encountered. 

Schists and marbles have uplifted by foldings at the end of the pa
teozoik Era and are cut by faultings in the east-west direction. After the 
faultings and the foldings at the end of the paleozoic Era the basin was 
covered by sea in the mesozoic Era. Limestones of the premo-Triassic Age 
are found north-west of Konya plain and overlle unconformably the schists 
and marbles of the paleozoic Age and they are concordant with the lime
stones of the permo- Triassic Age. They cover large areas in the west 
of Konya plain and the Taurus mountains in the south. They are also found 
in Altınekin plain in the north. 

Towards the end of Mesozoic, serpantine intrusions have occured in 
the upper Cretaceous. Serpentines spread over large areas. lt has been 
deduced from the data obtained from the geophysical explorations and 
drilling activities that the bases of Konya- Çumra and Altınekin plains 
consist of serpentines. 

Serpentines have become exposed on the surface as a result of 
faultings towards the end of the Mesozoic Era. At the beginning of the 
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Tertiary Age in the Pal~ocene the area was outside the sea. In the Eocene, 
the sea was able to spread only up to the northern boundary of Altınekin 
plain. Flysches of the Eocene Age have formed. The most important phe
nomenon in the Eocene is the volcanic activity. Karadağ, Karacadağ 

(mountains) and the volcanoes in the west of Konya formed in this peri
od. Andesites and andesite tuffs are the products of these volcanoes. 

From the beginnnig of Burdigalion on, the area covered with water 
and conglomerates formed. Overlying these were sandstones, flysches 
and Neogene marine limestones in Karaman in the south. Due to the fald
ing of the Taurus mountains in the Neogene connections with sea was 
cut off starting from the south of the line of Karaman- Ayrancı and a 
lake was formed . In the lake, limestone beds were formed. Since there 
were no caharacteristic fossils in these limestone they are generally 
termed Neogene fresh- water (lake) limestones. lt is assumed that the 
thickness of the limestones in Konya- Çumra- Karapınar Plain is about 
250 m. In the course of investigations by geophysics and drilling in this 
area it has not been possible to reach the base of the Neogene limes
tones. In Karaman- Ayrancı Plain they are thick in the south, become 
thinner towards the north of this plain In Altınekin Plain their thickness 
has been determined as 10- 13 m. They are alsa not thick in Aksaray 
Plain (Cross- seetion A-A). 

Characteristics of the Neogene limestones is the fracture and joint 
systems which have developed and solution openings. Karst phenomena 
are occasionally observed. There are very many si nk- holes in the south 
of Aksaray Plain. 

Fracture, especially in the Neogene limestone, h~ve occured due to 
faulting of south- west directian towards the end of the Tertiary Period. 
Because of the faults maving gradually, a continuous depression ocurs at 
the base. Due to this, sediments of Neogene and Pliocene are very thick. 
Over the Neogene limestones volcanic tuff spreads. These are seen 
araund Hatunsaray. 

Towards the end of the Neogene, Neogene fresh water (lake) lime· 
stones are cut by faults . Alsa, facie changes have taken place. Sand, gra 
vel, clay, marl and conglomerates were deposited and precipitation of 
fresh water limestones began. These overlie concordantly the Neogene 
limestones. Du to the faulting movements continuing gradually, sediments 
of Pliocene are thick. The thickness of the Pliocene reaches 400 m. near 
Divanlar village. Since conglomerates are encountered at a 1750 m. ele
vation north- west of Konya Plain, it is acceptable that these sedmients 
had been thicker and have undergone erosion in the course of time. 

Towards the north Pliocene becomes thinner and its thickness only 
reaches 20-30 m. Pliocene is thin in Aksaray- Sultanham- Obruk Plain-
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In Konya- Çumra- Karapınar Plain gypsum is found in the Pliocene for
mations. Gypsum has formed in sornewhat large residual ponds near the 
edge of the lake. On the straight edges, sand dunes and bars which are 
characteristics of the Pliocene lake are encountered. 

Alluviums of the Ouaternary Period are not extensive and thick. Since 
the Pliocene, there has not been any significant change in the facies. 
Therefore, the Pl iocene formations and alluviums which have not been 
discriminated from each other are called Plioquaternary. lt is possible to 
encounter thick alluviums in valleys, valley mouths, at the feet of high 
mountains (Figure 1). 

There are important faults in the area. The ones of eastwest direc
tion effected the marbles. The south black of the fault passing north of 
Eğribayat viiiage is downhrown. The black found north of the ibrahim
Çavuş - Ereğli line in the north of Karaman- Ayrancı Plain is alsa down
thrown. One of the faults running in the general directian of north- south 
passes from the west of Konya Plain and extends up to Alakova through 
Sarıcalar. The most important fault is the fault which starts near Kara
man, passing north of Meriç Mountain, Hotamış lake and coming to an 
end at Divanlar in the north. This alsa divides the Neogene Jimsetone 
aquifer which is in Konya - Çumra- Karapınar Plain, into two, as water 
table and artesian aquifers (Figure 1, Cross- seetion O- D). 

11.3 - HVDROGEOLOGV OF THE AREA : 

The main aquifer in the study area is the Neogene fresh water (lake) 
limestones. However, the marbles, alluviums in a smail area and serpen
tines as a special case, present an aquifer character. 

Although the sprins in the area are scarce in most cases they have 
high discharges. Gödet spring (425 lt/ see) south of Karaman, Taşpınar 
spring (of which the discharge is not known due to discharging into Ho
atmış lake) east of Çumra, Hatip spring (27 lt/ see) south of Konya, Al
tınekin- Ilıcapınar (spring) (34 lt/ see), Taşpınar (spring) and Sultanham 
springs (100 lt/see) are of importance. 

In the Neogene aquifer, which is the most important, fresh water 
(lake) limestone fracture and joint systems have developed. Karst solu
tion openings are present. They form a 90 - 100 m thick aquifer araund 
Karaman. This thickness reaches about 250 m in the Konya Plain. Since 
the quality of the water is good, this aquifer will be utilised. The trans
missibility value in the artesian area is area 2000 m3/day/m. 

The places where the marbles are reached are of a good aquife~ 

character. Fracture, joint system and solution openings have formed. lt 
is being developed araund Akçaşehir. 
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Because of the alluviums not covering a large area and not belng 
thick, it is not always possible to utilise them as aquifers. In Alakova 
south of Konya, the thickness of the alluvium is about 100 m. lts average 
transmissibility value is 1300 m3/ day/m. There are usable groundwater 
bearing alluviums in Karaman and Altınekin Plains. 

The serpentines near Hatip north of Konya, yield water. In the ser
pentine, fracture and joint systems have been developed. lts transmissi
bility values range between 480-6900 m3/dayjm. 

Since the aquifers in the Pliocene contain gypsum in the Konya· 
Çumra- Karapınar Plain they bear brackish water. In part of the Altınekin 
Plain this formatian can be utilised as an aquifer. lts thickness here 
is 30-40 m. 

11.4 - GROUNDWATER RECHARGE AND MOVEMENT IN THE AREA: 

The most important recharge occurs from precipitation and run · off 
from the north sides of Taurus mountains and west; groundwater inflow, 
irrigation water and leakage from Apa and May dams. There is a very 
smail recharge in Ereğli- Bor Plain in the east. 

Discharge occurs by evapotranspiration from the water table over an 
area of about 1000 sq. kms. in the middle of the plain and groundwater 
outflow in the north (in Aksaray- Sultanhanı- Obruk and Altınekin plains 
towards Tuz gölü (Salt lake). In addition to these, there is a smail arti
ficial discharge which has no importance beside the above; north of 
Hotamış in the east and Alakova in the west. Groundwater inflaw and 
outflow for Konya- Çumra - Karapınar plain are given below : 

A. Amount of general recharge 

1. Through precipitation 

2. Through runoff 
3 . Through undertlaw 

4. Through irrigation water 

5. Through leakage from dams 

B. The amount of discharge 

1. Through evapotranspiration 

428.59 x 106 m3 /year 

6.57 X 106 m3/year 

16.88 x 106 m3/year 

114.34111 x 106 m3/year 

59.8 X 106 m3/year 

176 X 106 m3/year 

404 X 106 m3/ year 

301.20 X 106 m3 /year 

2. hTrough groundwater outflow 75<2> X 106 m3/ year 

3. Through artificial dischargc (withdrawals from wells) 

<1 > 57.9 X 1!J6m3fyear of this :ırr::l'mt rrımp,; from Karaman Plain and 6 x 1!J6m3j year 
Ereğli - Bor plain as groundwater outflow. 

<2> 48 x 1()6 m3/ year of this amount discharges into Aksaray Plaln and 27 x 1()6 m3fyear 
lnto Altınekin plain. 
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Groundwater mavement in Konya Plain is from the south to the north 
in theeastand from the west to the east in the west. In general, the ground
water flow is general Iy from the south towards the north in Aksaray- Sul
tanhan ı- Obruk and Altınekin Plain . Additionally, it has been found from the 
investigations that there is a widespread leakage from the artesian aquifer 
(Neogene limestones) below to the water table above in Konya Plain, that 
is, a vertical groundwater flow upwards occurs. This is estimated as rang
ing between 250 X 106 m3/ year and 300 X 106 m3 j year. 

Determination of Origin of Groundwater Utilising 
Stable lsotopes· 

111.1 - INTRODUCTION : 

In order to asses the recharge area, stored water volume directian and 
velocity of groundwater flow in the Konya Ciased Basin it is necessary to 
determine the aquifers of the study area. Although some estimations are 
brought about by hydrological methods concerning presence of aquifers, 
it is not possible to draw a definite conclusion. In order to find out the aqui
fers present, utilisation of isotope techniques have been considered and 
as a first step, water samples from various locations of the Konya basin 
have been collected and their O -18 and Deuterium analyses made. Utilis
ing the isotope composition of the water of the basin, a general definition 
of origin of the waters is made. In other words, whether they are of conti
nental or eastern Mediterranean origin is investigated. Using the avai
lable data of the coastal springs of Antalya, the groundwater interrelation' 
between Antalya plain and the study area is studied. 

111.2 - Calleetion of preeipitation subsurfaee and surfaee water 
samples for isotope analysis : 

There is a close relationship between the isotopa composition of 
water samples and the air currents which give rise to precipitation. The
refare the ait currents which bring precipitation in Turkey have been stu
died, (See Appendix 1). 

111.2.1 - Calleetion of preeipitation samplers: 

According to the hydrogeological studies a conclusion has been re
ached that the recharge area of Konya closed basin is generally the north 
sides of the Taurus mountains. Based on this conclusion, special pluvio
meters have been set up near Huğlu, Medreselik countries on the northern 
sides and Elmalr country on the southern side of the Taurus mountains, 
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and taking into consideration the fallawing points, monthly precipitation 
samples have been obtained : 

a) Samples are collected from continuous rainfall when evaparation 
is nil, 

b) Rain water in the pluviometers is collected in sealed demi Johns 
and at the end of a one month period water in the demi Johns is 
agitated and filled into one-liter capacity plastic bottles, on 
which the date of precipitation and location of calleetion are la
belled, 

c) When the amount of rain is sufficient the plastic bottles are 
filled right up to the top leaving no space for air, 

d) The bottles are tightly fitted with caps, in addition to stoppers, 
and stored in a convenient place. 

O- 18 and Deuterium analyses of the precipitation samples have been 
made. The data obtained is given in Tab le ) . Aditionally, in order to com
para with the precipitation of Konya, samples from the Samsun area, on 
the Black sea, are collected and their O- 18 and Deuterium analyses made. 

Stable isotope values for Konya area, for which the analyses were 
made previously by IAEA, are available. These analyses results can be 
seen in Table 2. 

111.2.2 - Calleetion of water samples from locations : 

Out of the existing wells in Konya Ciased Basin only 19 have been 
found suitable for water sampling. Locations such as Timraş and Kızören 
sink- holes, Taşpınar spring, May dam, Hatip spring, Suğla lake have 
been added to the above and at the baginning water samples from 26 lo
cations were collected. Special care in selection has been exerted for 
the locations to be uniformly distributed over the basin. Through the O- 18 
and Deuterium values from the locations, a preliminary knowledge of the 
isotope values of the waters of shallow and deep wells and the surface 
water which is subjected to evaparation have been obtained. With the 
assistanca of this knowledge, it is thought suitable to carry out the stu
dies with the waters of the deep aquifers and thus from 9 more deep wells 
samples have been collected, thus the number of locations has increased 
to 35. Samples are collected in one-liter capacity tightly sealed plastic 
bottles. From each location three bottles of samples are collected 
monthly. One sample is sent to the laboratory for O- 18 and Deuterium 
analyses and the other two bottles are stored for tritium and chemical 
analyses. The locations from which the sampling is found suitable are 
given in Figure 5. 
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lll. - Determination of the origins of water of Konya Closed Basin 
· and investigation of interrelation of this basin with other ba
sins: 

lt is known that when precipitation vapour phenomenon which the 
vapour rising from the oceans undergo starting from the ocean, occurs 
under equilibrium conditions, the relation between O -18 and Deuterium 
values for these precipitations produce a straight line of continental pre
cipitation having a slope of 8 and 10 as intercept: 

O D = 8 O 18 O + 1 O %o ( 1) 

O- 18 and Dueterium values of the precipitation of the eastern Mediterra
nean have been studied through numerous experimental points and the 
following equation of straight line has been found : (*) 

O D = 8 O 18 O + 22 %o (2) 

Between the intercepts of the lines indicated by the two equations there 
is a difference of 12 oDeuterium. lt is thought that this condit~on is the re
sult of the cold air masses during winter causing a considerable amount 
of sudden evaparation on the surface of the Mediterranean which is 
warmer. When the lines for the eastern Mediterranean and continental 
precipitations are drawn and the precipitation of Konya which are obtai
ned from Table 2 are plotter on the same figure (Fig. 6), it has been ob
served that those of Konya are the continental type of precipitations. 
O. - 18 and Deuterium analyses of the precipitation samples collected 
around· Huğlu and Medreselik locatinos on the northern sides of the Tau
rus mountains have been made. When O- 18and Deuterium values of the 
samples collected from Huğlu are plotted on figure 6, it has been obser
ved that this area is recharged by continental precipitations. O- 18 and 
Deuterium values for the precipitation samples collected from Medreselik 
are observed to be around the stable isotope values for the M editarra
nean type of precipitations. This condition can be explained by the low 
pressure which come from the Mediterranean and recharge around An
talya (As deseribed in Appendix 1) , entering the Alexandria Bay and cau
sing there the Mediterranean t ype of precipitation (As indicat ed in Fig . 12). 

Acutally, the stable isotope analyses results of the water samples 
collected from the shallow wells around this area shift from the conti
nental type of line towards the l ine which characterizes the Mediterra
nean type (As seen in Fig . 6) . 

When the stable isotope values of the precipitation samples col
lected from Elmalı location on the southern side of the Taurus moun-

( •) Joel R. GAT, • The isotope composition of atmosphoric waters in the Mediterranean 
sea area and their interpretation in terms of air - sea interactions•. 
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tains are plotted on Fig. 6 it has been observed that Elıiıalı is recharged 
by the Mediterranean type of precipitations. 

On the other hand, stable isotope values of the samples for the Sam
sun area which is recharged through the continental type of precipi
tation brought by law depressions over Halland crossing Europe and 
thus advancing, appear on the continental line. 

Precipitations of Eğridir- Burdur, plotted on Figure 6 present a tran
sition area between the eastern Mediterranean and Konya precipitations. 

lsotope values of the coastal springs of Salur, Homa Köprüçay and 
Kırkgözler gather on the eastern Mediterranean line; so it is that these 
coastal springs are recharged by the precipitations of Antalya. Values 
for the samples collected from Kocaçay river, Beyşehir and Eğridir la
kes have been plotted on figure 6. These points have taken place outside 
the lines ( 1) and (2) and express the isotope character of the surface 
waters subjected to sudden evaporation. 

111.4 - Determination of aquifers in the study area using stable 
isotopes: 

In order to assess the flow direction, velocity and transit time, it 
is necessary to determine the existing aquifers. For this reason samp
les were collected from various locations homogenously distributed over 
the basin and O- 18 and Deuterium analyses were made and the results 
given in Table 3. 

These results can be gathered under 4 main groups with respect to 
the isotope values (Figure 7). 

Group No. 

2 

3 

4 

Group No. 1 : 
has occured. 

Location Nos. 

1 - 3 - 11 - 25 - 13 - 1 8 - 19 - 19 A - 3 A 
2 - 23 - 8 - 4 - 21 - 22 - 23 A 

15 - 24 - 21 A - 17 A - 18 A 

6- 9 - 14- 7- 1 O - 16- 5 Aı - 15 A- 13 A- 17- 12 - 20 

In the locations under this group rapid evaparation 
i 

• t1 ' 

Since heavy evaparation as anticipated was deduced from the samp
"les collected from Timraş sink-hale which is Location No. 1, the collec
ting of samples have been cancelled. 

Location No. 3 is a shallow well and therefore sampling was made 
from the existing well, 3A, instead. Later, it was seen that this well also 
was shallow and subjected to heavy evaporation. 
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Well No. 11 is situated on the northern side of Konya- Bozdağ (moun
tain). The impression is given that there is surface water mixing in this 
well. 

No. 25 is Suğla lake and heavy evaparation occurs . 

No. 13 is Kızören sink- hale. In order to find out the isotope compo
sition of the groundwater in this location, samples were alsa collected 
from well No. 13A which is a deep well. 

Locations 18- 19 are shallow wells. lsotope values from these, fall 
on the evaparation line. 

Samples from well No. 19A which was drilled in Hotamış Marsh 
having no outlet indicate the presence of excessively evaporated water. 
This can be explained by the entrance of water which has stayed on the 
surface for a long period, into this well. 

Group No. 2 : The locations included in this group are generally 
shallow wells. Each of the wells, Nos. 2-8 - 23A are completed in perme
able ground and have filter casings at shallow levels. Therefore, with res
pect to their isotope values they are included in the same group as wells 
Nos. 23-4-21 . No. 22, Hatippınarı, is spring water. 

Group No. 3 : lsotope values of the samples collected from locations 
N os. 15- 24- 21 A, 17 A- 18A took place among those of the eastern M edi
terranean and continental types of precipitation. Nos. 15, 21A and 17A are 
shallow wells . In 18A tilter casings exist at shallow levels. For this rea
son, its isotope composition may be variable. 

Group No. 4 : These are deep wells. Grouping of the points of these 
indicates that they are recharged through the the continental type of 
precipitation. lt is found suitable to utilise these wells in the investiga
tion of directian and velocity of groundwater movement. 

lt is possible to determine mainly two aquifers in Konya Basin as a 
result of the above grouping : 

A) Deep aquifer (Group No. 4) : 

lt is recharged by continental precipitation and it is thought that the 
recharge area is generally the northern sides of the Taurus mountains. 
This aquifer which is neogene limestone, constitutes the main groundwa
ter storage of Konya. 

B) Shallow aquifer (Group No. 2) 

This aquifer is recharged by local precipitations. Heavier isotope 
values of the shallow aquifer with respect to that of the deep aquifer 
are due to the shallow waters being subjected to same evaporation. 
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Determination of the Transit Time in Konya Closed 
Basm By Tritium 

IV.1 - INTRODUCTION: 

In part lll it has been indicated that it would be suitable to utilise the 
wells penetrating the deep aquifer in order to assess the velocity and the 
transit time using stable isotopes. 

Therefore, as a first step, the tritium values of the waters of these 
wells have been studied and it has been tried to determine the transit 
time. However, due to the geological structure of the basin and the tri
tium values being too smail, serious drawbacks have been encountered 
in the determination of the transit time. 

IV.2 - Tritium values of subsurface and surface waters in the Basin: 

For the purpose of studying the tritium distribution in various loca
tions in the study area, samples were collected and analysed with res
pect to their tritium contents. Analyses results are given in Table 3. 

Additionally, in order to get an idea about sampling and analysis er
rors, calleetion of samples were repeated and tritium analyses remade. 
Values being generally greater than those previously found, however, pro
duced the thought that these samples had been contaminated through 
storage in a room having a high tritium level in the ambient air moisture. 

Well 
Name Sampling Results Considerations 

No. da te TU. --
The conclusion was reached 

os Saraçağ lu November 1967 9 ±2 that the sample was conta-
minated, 

06 Zivecik . . 15 ± 2,5 . 
07 Türkmen Camii . . 7 ± 2,5 . 
09 Abditolu . . 9 ± 2,5 . 
10 Sakyatan . • 7 ± 3 . 
14 Taşpınar . . 5,6 ± 2.2 . 
16 Ayrancı . . 275 ± 10 (.} 
17 Topal Hatice . • 24 ± 3 . 
21 A Kavakköy . . 37 ± 3 . 
22 Hatip pınarı . . 51 ± 3 . 

Based on the idea that a law tritium content could always increase 
due to the contamination, but a high tritium content could not decrease 

(•) The storage where the sample was collected had been filled with water from 
the dam instead of from Ayrancı well, therefore it is thought that the sample was 
contamined. 
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in this way, the large have been neglected. Additionally, tritium increases 
through contamination have been encountered in the literature. (**) 

Well No. 11, which is included in the first group with respect to its 
stable isotope contents, is situated at the foot of Bozdağ (mountain). lt 
is assumed that the high tritium content of this location is due to some 
recharge from Bozdağ. 

lt has been found from the studies made, utilising stable isotopes in 
Part lll, that a certain amount of water of the thermonuclear period had 
mixed with the water of well No. 04, which was assesed to be penetra
ting the shallow aquifer through the tilter casing set against upper levels. 

Wells N os. 21 A and 15 which are included in the third group w ith 
respect to their stable isotope values are near the recharge area. In well 
No. 15 the isotope values increase to 18.2 T.U. in winter and as a result of 
infiltration into the aquifer, the spring precipitations, 34.6 T.U. indicate 
that groundwater is continuously affected by previous precipitations. Lo
cation 24 is Çarşamba stream. This location was chosen in order to get 
an idea about the tritium concentration of the surface water in the basin. 

In order to study the changes in the tritium content at the end of 
winter and spring in wells Nos. 07, 09, 15, 17 which are included in the 
deep aquifer in the fourth group, two tritium analysis for each well have 
been carried out. Changes in the tritium content in wells Nos. 07, 09 and 
17 reveal that the groundwater is within a system of a large volume and 
independent thermonuclear precipitations. Additionnally, in wells Nos. 05, 
06, 10, 12, 14, 20 of the deep aquifer low tritium contents have been ob
served. 15A which is included in the same aquifer falls into the recharge 
area. lts having 53.0 T.U. value at the end of spring supports this idea. 
From the investigation made upon the tritium values abnormally inceas
ing to 174 T.U. of the well No. 16 of the deep aquifer, it has been found 
that over storage of water in a nearby dam was being diverted to flow 
into the storage in which waters of the well No. 16 were being collected. 
No. 13A in the deep aquifer is situated at the foot of Bozdağ (mountain) . 
Due to the recharge from Bozdağ, the tritium values come out to be high. 
lt can be seen that tritium levels in locations 05, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 17, 
20 which are assessed as being included in the deep aquifer as the re
sult of studies made using stable isotopes change between 0.2 and 4 T.U. 

From these it is deduced that the groundwater of the Neogene lime
stone aquifer is a large volume of trapped ancient water of a scale that 
could not be affected by the total precipitation enteri'ng the plain during 
the last 10-15 years, or that the groundwater flow velocity is very smail. 

(**) By G.H. Davis, G.L. Mayer, and C.K. Yen •lsotope hydrology of the Arteslan aqul· 
ters of the Syrian basın, Auıftria . • 

~7 



lt necessary to investigate by C- 14 studies, which one of these 
assumptions explain the facts. When the age determined by C- 14 of the 
water sample collected from a well, for instance No. 15A deriving water 
from the deep aquifer and which falls into the recharge area, is younger 
than those of the other wells drilled in the deep aquifer (or modern wa
ter) . In this case the conclusion is reached that a reservoir of a great 
volume which remained from the sedimentation period underlies the study 
area. When the C- 14 ages of these two samples do not differ conside
rably, then the thesis is supported that the velocity of the groundwater 
being very slow and the reservoir being recharged through continental 
precipitations infiltrated from the recharge area. (*) 

IV.3 - Determination of transit time in the study area by means of 
tritium: 

From the above studies the general distribution of tritium cancentra
tion in the groundwater in Konya Closed Basin having a 16.000 sq.km. 
superficial area is investigated and the fact of the groundwater in all the 
wells penetrating the deep aquifer being very old has been found out. 
Then, whether the tritium can be utilised in the estimation of transit time 
between those wells which are recharged through the deep aquifer in 
the study area has been studied. 

The transit time is estimated in line with the assumption that only 
radioactive decay effects a change of the tritium concentration in ground
water in an aquifer and groundwater is considered as an isolated system. 
lt is possible to find out the transit time through three methods : 

a - Well- mixed system; 
b - Dispersive system; 
c - Piston - flow model; 

a - Well - mixed system : 

In this system it is assumed that the water entering from the recharge 
area mixes with the whole aquifer immediately. The extent of the deep 
aquifer of the basin being very large implies that the well - mixed system 
can not be applied here. Additionally, when geological and hydrogeologi· 
cal characteristics are considered together, it is understood that the tran
sit time can not be assessed by the well- mixed system. 

b - Dispersive system : 

This system is based on the dispersion of the tracer in the water 
bearing porous medium, that is, the aquifer. For this reason, in order to 
estimate the transit time, determination of the hydrodynamic dispersion 

(*) Studies with C· 14 wl ll be issued in future as a part of this report. 

68 



coefficient (Dm) of the medium should be made. Due to the nonexistence 
of the homogenous granular medium in the basin however, it has not 
been seen possible to find a hydrodynamic dispersion coefficient COm) 
which can be applied to the neogene limestone of which the deep aquifer 
consists. In spite of this, the possibility of determination of a (Dm) coeffi
cient in the basin has been investigated based on the fact that the deep 
aquifer is of limestone, general Iy having a fracture- joint system. For 
this reason, the microscopic dispersion coefficient in the limestone in 
Tömek was determined. Consequently finding Dm = 4.23 meters indicated 
that the dispersive system can not be used in the medium studied. 

c - Piston - flow system : 

In this model, it is assumed that the flow in the aquifer is of piston 
flow type and the flow lines are constant and parallel. lt is obvious that 
the flow in the locations being very far apart from each other within Kon
ya Closed Basin which covers a great area, it will not completely fulfill 
the requirement deseribed above. Additionally, as deseribed in detail in 
Part ll, the study area is not a homogenous granular medium, since frac
ture- joint systems which had developed in the Neogene Limestones, 
groundwater resulted in solution opennings in these limestones. Even 
under these conditions, when for a moment we assume that the flow lines 
in the basin are parallel and constant, it is seen that it is impossible to 
determine the transit time between two wells one in the north, the other 
in the south of the basin due to the contribution of Bozdağ to the recharge. 

However, it is thought that the study area is divided into two parts 
by Bozdağ (mountain) and it is possible to find a different transit time 
for each part. As an application of this thought, an attempt has been 
made to determine the transit time using closely spaced wells in the 
basin deriving water from the homogeneous Neogene aquifer. But due 
to the tritium content being too smail to be calculated, the conclusion has 
been drawn that the transit time by tritium can not be determined using 
the Piston - flow model in the basin. 

General Conclusions 

As a result of the studies carried out, it has been possible to deter
mine the following points : 

V.1 - Origin of the groundwater of Konya: 

lsotope techniques made it possible to classify the groundwater of 
Konya with respect to their origin. Because of its having evaporated wa-
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ter, shallow aquifer can be discriminated from the deep aquifer. Additio
nally, it is see n that the deep aquifer is recharged by the continental pre
cipitation. 

Precipitation regimes in the Anatolian peninsula have been assessed 
by the use of meteorological observations. Therefore, it is seen that the 
Mediterranean coasts are recharged by the precipitations brought by low 
depressions affected by Mediterranean vapour. Central Anatolia, however, 
is wholly recharged by the continental type of precipitations passing 
over Europe and coming . The lake region constitutes a transition area 
between these two belts of precipitation with respect to their isotope 
composition. Finally, precipitations coming from northern Europe and co
ming against the Taurus Mountains, however, are also continental with 
respect to their isotope concentration. In the deep aquifer of Konya this 
type of precipitation mostly has been determined. Therefore, water in the 
aquifer can be discriminated with a good enough approximation. 

Aquifer descriptions in the study area have been based upon both 
this basis and the changes in the O- 18, D content of the water. 

V .2 - Recharge area of the basin : 

lt is beleived that the water from the precipitation joins with the 
deep aquifer from the northern sides of the Taurus Mountains in the south 
and the eastern sides of the mountains in the west. Additionally, the pos
sibility of the existence of recent waters from the Bozdağ (mountain) 
which divide the basin into two parts through the middle, joined also 
with the deep aquifer is deduced from the high tritium contents measu
red in waters collected from the wells drilled araund this area. 

V.3 - General directian of movement of groundwater: 

With the studies made using conventional methods, the general di
rection of the groundwater being from south to northeast has been dis
covered . This point has been confirmed by isotope studies. lt is unders
tood that the groundwater is being aged in this directian after joining 
with the aquifer from the recharge area. While the tritium concentration 
in the wells nearby the recharge area is araund 50 T.U. it decreases to 3 
or 2 towards the center of the basin. Considering the oldest water appe
aring on the surface from the Taşpınar springs near the Salt lake, the 
conclusion is reached that water infiltrating from the Taurus Mountains 
travels about 160 km. under the ground. 

lt can be said that waters infiltrating from the wastern sides espe
cially at the northern part of the basin move from west to east. lt appears 
that the mavement does not have one single direction. Flows coming 
from the south and west take the Salt lake direction. 
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V .4 - Age of groundwater of Konya in the study ares : 

lt is understood that there is very old water in the basin. The esti
mation is that the waters infiltrated from the Taurus Mountains and the 
west sides of the basin continue their ways within the aquifer and that 
same part of the water leaks upwards and comes out to the surface and 
dissapears, and that same part of it moves towards the outlet of the 
groundwater reservoir within the general movement. The decreasing of 
the tritium concentration of these waters araund 2 T.U. raises the ne
cessity of C- 14 dating thus justifying alsa some of the new ideas can
ceming the formatian of the subterranean structure of the basin. 

APPENDIX: 1 

Study ot Air Currents Which Bring 
Precipitation to Turkey 

lt will be useful to study the law depressions which bring precipi
tation to Turkey in order to determine the origin of the waters of Konya 
Closed Basin. These low pressures can be gathered into tour groups : 

A - Law pressures (Depression) of the Atlantic origin. 

B - Law pressures the center of which is in Halland and which 
takes Turkey under their influence from the north. 

C - Law pressures the center of which pass from Asia to the Per
sian Gulf and affect the Black Sea Region from the north and 
south-eastern Anatol ia from the south-west. The se pressures 
will not be considered here since they have no effect on Kon
ya Ciased Basin. 

D - Unstable precipitations; in this case there is no law pressure 
area. They occur as a result of warming the air at law levels 
and become cold at higher levels. 

From these tour groups primarily A and secondarily B is effective in 
Turkey. Therefore, it will be useful to study closely the A and B low pres
sure areas. 

Low pressuras the origin of which is the Atlantic and which advance 
in three branches : 

These three pressure systems withdraw to the north and leave pre
cipitation over Europe then come down to the south and take Turkey 
under the ir influence. Law pressure area 1, indicated schematically in 
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Figure 12 rises from the Atlantic Ocean and passes over Europe and lea
ves a continental type of precipitation over the area up to Konya and 
Ankara from its cold front. 

Low pressure area ll sinks down more than low pressure area 1 and 
takes Central Anatolia under its influence and the cold air coming with 
this depression rises on the north sides of Taurus Mountains and depo
sits there a continental type of precipitation. 

Low pressure area lll rises from the Atlantic Ocean and over the 
Mediterranean. lt enters Turkey in three branches, (a, b, c) with its 
equilibrium condition upset by Mediterranean vapour, (Figure 12). 

a - Due to its being in the further north this center is affected the 
least by Mediterranean vapour. lt leaves precipitation over the 
lake region and Central Anatolia. lt is thought that the reason 
for some of the Konya precipitations, with respect to their iso
tope values, being diverted from the continental line towards 
the eastern Mediterranean line, is due to this pressure area. 

b - Since the low pressure area which enters from izmir and lea
ves precipitation over the Lake region is affected less by Me· 
diterranean vapour than the «C» pressure area, the isotope va
lues of the precipitation it brings form a transition area bet
ween the lines of the eastern Mediterranean and the continen
tal types of precipitation. 

c - Coming entirely from over the Mediterranean this low pressure 
area entering from the south, leaves precipitation effected by 
Mediterranean vapour over the Antalya area. There is no effect 
from this low pressure area over the Lake region. However, as 
is seen from Figure 12, entering Turkey from Alexandria Bay, 
they form adjacent low pressure areas. 

Low pressure area which occurs over Holland : 

These pressuras take Turkey under their influence from the north 
and leave continental precipitation, (Figure 13) . 

As it will be understood, due to its geographical position while some 
parts of Turkey receive precipitations affected by Mediterranean vapour, 
other parts are recharged by the continental type of precipitations. For 
this reason , in spite of Turkey's area being smail it is necessary to draw 
two separate regional 1 ine s w ith res pe ct to O- 18 and Deuterium va-
lues. (*) · 

(*) This part has been prepared based on the data provided by the General Dire.;
torate of the State Meteorological Works. 
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TABLE: 1 

ANALYSJS RESULTS OF PRECIPITATION SAMPLES 

Place and date where precipitation 
80 8 18 samples are collected o 

Huğlu 
December 
January 

1967 
1968 -47,5 - 7.48 

Medreselik January 1968 -65,3 -10.42 

February 1968 
Elma lı 

March 1968 
-46,1 - 7.97 

Samsun 
January 1968 
February 1968 -70,8 -10.27 

TABLE: 2 

STABLE ISOTOPE RESULTS OF KONYA PRECIPITATION SAMPLES 

Date when precipitation g 8 18 samples are collected D o 

November 1964 - 36 - 4.9 

December 1964 - 51 - 8.0 

January 1965 -105 -15.9 

February 1965 -106 -15.8 

March 1965 -103 -15.5 



~ TABLE : 3 
KONYA CLOSED BASlN WATER SAMPLES ANALVSIS RESULTS 

Results 

N am e 
Type of 

Date Sampled Remarks Wells 180 D T 

November 1966 + 0.89 -11 -
01 Tlmraş Obruğu Slnkhole Renounced 

November 1966 - 8.37 -57.9 -
02 Içeri Çumra Pumping Well Renounced 

November 1966 - 2.92 -27.0 -
03 Çarıklar Shallow Well Replaced by 

03-A 

August 1967 - 5.43 -47.5 -
03 - A Boruktolu 

Pumplng 
Renounced ı 

Shallow Well 

November 1966 - 9.44 -68.4 -
04 Alakova Pumplng Well Renounced 

January 1967 6.7 

04- A Alakova köyü Pumping Well Renounced 
sondaj kuyusu 



-..ı 
U1 

05 - A2 

05 -A1 

06 

07 

08 

N a m e 

Saraço~lu 

Saraço~lu 

Ziveclk 

Türkmen camii 

Fethlye 

Type of 
Wells 

Artesi an 

Artesi an 

Artaslan 

Artesi an 

Deep Well 

Date Sampled 

November 1966 

M ay 1967 
M ay 1968 
March 1968 

November 1966 
June 1968 

November 1966 

January 1967 
M ay 1967 
August 1967 

• November 1968 

November 1966 

Results 

180 D T 
Remarks 

- 9.45 -74.2 -

- 10.20 -70.3 ı 
1.7 ı 
1.3 ı 

ı 
i 

-10.67 -76.3 -
2.5 

ı 

: 

- 10.1 -73.2 -
- 9.7 

- - 0.2 
- - 1.0 

-10.30 -69.6 
- - 4.0 

- 9.34 -70.6 
- 9.31 

: 

Renounced 

- --



-...ı 
O) 

09 

10 

11 

12 

13 

13 - A 

---

N a m e 

Abditolu 

Sakyatan 

Karakaya 

Tömek 

Kızören obruğu 

Ipekler 

Type of 
Wells 

Artesi an 

Artesi an 

Pumping Well 

Deep Well 

Deep Well 

Date Sampled 

November 1966 
M ay 1967 
September 1968 

November 1966 
September 1968 

November 1966 
January 1967 

November 1966 
M ay 1967 

November 1966 

August 1967 
March 1968 
November 1968 

Results 

Remarks 
180 D T 

-10.47 -76.8 
3 
3.4 

- 10.53 -74.0 -
ı 1.6 

- 2.51 -28.9 -
- - 7.1 

Renounced 

- 11.1 4 -79.9 -
2 

- 7.4 - 60.5 -
Replaced by 
13- A 

- 9.95 -70.3 -
15.8 
16.7 

- --·- -



...:ı 

...:ı 

14 

15 

15-A 

16 

17 

17-A 

N a m e 

Taşpınar 

Karaman 
(Kale ilkokulu) 

Karaman 
(Soğ . Hv. Dp.) 

Ayrancı 

Topa! Hatice 

Akçaşehir 

-

Type of 
Date Sampled Wells 

November 1966 
Sprlng 

January 1967 
November 1968 

November 1966 
January 1967 

Pumplng Well M ay 1967 

M ay 1967 

Pumping Well August 1967 

November 1966 

Pumping Well November 1968 

November 1966 
January 1967 

Deep Well M ay 1967 
November 1968 

M ay 1967 
Pumping Well 

--

Results 

Remarks 
180 D T 

- 10.30 
-73.5 -

-10.34 

- - 2.4 
4.8 

-10.79 -65.2 -
- - 18.2 
- - 34.0 

53 
- 9.86 -70.3 
-10.8 -70.1 

- 10.56 
-73.0 -

-10.28 
174 

- 9.83 -66.3 - ı - - 2.7 
1 

2. 
5.7 

11.33 -75.0 
- 11.65 

- - -- -- . - -



~ co 

18 

18-A 

19 

19 • A 

20 

21 

Name 

Sırnık yayiası 

Karapınar 

ls m :ı 

ll d an lı 

Sultanhanı 

May barajı 

Type of 
Wells Date Sampled 

November 1966 

Shallow Well 

M ay 1967 
Pumping Well 

November 1966 

Shallow Well 

M ay 1967 

Pumplng Well 

November 1966 

Artesi an 
M ay 1967 

November 1966 

Shallow Well 

Results 

180 D T 
Re marks 

- 7.47 -61.2 -
Replaced by 
18 ·A 

-11.35 
-11.18 

- 76.3 

- 7.45 -58.5 
Replaced by 
19 • A 

- 5.76 -47.4 

Renounced 

-11.17 -82.1 -
1 

- 9.60 -65.8 -
Replaced by 
21-A 



--ı 
co 

21 · A 

22 

23 

23· A 

24 

25 

Name 

Kavakköy 

Hatip Pınarı 

Kızılkuyu 

Özyurt 

Özyurt 
(Deep Well) 

Çarşamba çayı 

Suğla gölü 

Type of 
Wells 

Pumplng Well 

Spring 

Shallow Well 

Deep Well 

Ri ver 

lake 

Results ı 

Date Sampled 
180 D T 

Remarks 

M ay 1967 -10.2 - 60.4 

Renounced 

November 1966 - 9.25 -65.3 -
M ay 1967 - 9.52 -68.6 

Renounced 

- 8.99 
-59.6 November 1966 -

- 9.25 Replaced by 
23 · A 

M ay 1967 - 8.86 - 64.9 

Renounced 

November 1966 -10.88 -66.2 
-11.28 -69.9 

Renounced M ay 1967 -11.71 - 72.4 261 

November 
- 2.84 - 31.6 1966 - 3.44 

Renounced 
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