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iZMiR iCME SUYU PROJESi iLE iLGiLi GÖKSU 
PlNARLARI ÖLÇÜM HAVUZLARININ ÖLÇÜM 

YAPILABiLiR HALE GETiRiLMESi iÇiN YERiNDE 
V APlLAN ÇALIŞMALAR 

Yazan: 
Özbay ERGÜN* 

ÖZET 

Ölçüm savaklarında sıhhatli bir ölçümün yapılabilm esi savak önünde sakin 

ve üniform bir akımın teşekkül etmesini gerektirmektedir. Herhangi bir sebeple 

savak önünde m eydana gelecek düzensiz akımların kısa bir mesafede üniform 

hale getirilmesi, savak okumalarını olumsuz yönde etkileyen yüzeysel dalgalanma

ların önlenmesi ile ilgili tedbirler burada konu edilmekte ve Göksu pınarları öl

çüm havuzları buna tipik bir örnek olarak ele alınmaktadır. 

izmir içme suyu proıesının bir bölümünü teş
kil eden ve Göksu pınarları olarak adlandırılan 

tesisler Manisa ovası içerisinde Manisa'nın 18 km. 
kuzey batısında bulunmaktadırlar. Muhtelif derinlik
lerde açılan sondaj kuyularından çıkan basınçlı sular 
genel vaziyet planında da (Şekil : 1) de görüldüğü 
gibi kanaletlerle ölçüm havuzlarına taşınmakta ve 
burada 4 feet kret genişliğ i nde (122 cm) keskin 
kenarlı , yana! büzülmeli standart Gipalletti savak
l arı nda ölçülerek göle verilmektedir. 

Kanaletlerde eğim muhtelif kuyular ıçın °io 2 
den % 09 'a kadar değişmektedir. Eğimin büyük ol
duğu kanaletlerde genellikle hızlı akım teşekkül 

etmektedir. Projede, ölçüm savaklarının membaın

da her hangi bir enerji kırıcı tesis öngörülmemiştir. 

Bazı kanaletlerde ise kuyu ile ölçüm havuzu arasın

daki kısa mesafede kuyudan çıkan su aynı hızla 
kanalete girmekte kanalette normal bir akım te· 
şekkül etmeden ölçüm havuzuna girmektedir. Bu 
nedenle ölçüm havuzlarında çevrintiler ve büyük 
ölçüde sa lınımlar meydana gelmekte dolayısıyla 
sıhhatli bir ölçümün yapılmasını engellemektedir
ler. 

Araştırma dairesine yapılan müracaatla ölçüm 

havuzlarının ölçülebilir hale getirilmesi talep edil

miştir. 

• lnş . V. Müh. DSI Araştırma ve Geliştirme Dalresi 

Şekil : 2 den de görüldüğü gibi tüm ölçüm ha

vuzları 1.40 m. derinliğinde, 2.40 m. genişliğinde 

ve 4.50 m. uzunluğunda inşa edilmiştir . Normal bir 

durum ·içi n havuz boyu yeterli olabilir, ancak su

yun enerjisinin de aynı havuzda kırılması, suyun 

sakinleşmesi ve uniform hız dağılımın.n da teşek

kül etmesi için havuz boyu yete~siz kalmaktadır. 

Havuz boylarının uzatılması düşünlebilecek eko

nomik ilk çare değildir. Yukarıda da izah edildiği 

gibi enerjinin kırılması ve üniform akımın teşek

külü için lüzumlu tedbirlerin saptanması gerekli

dir. Alınacak tedbirlerin ne derece yararlı oldu

ğunu görebilmek için kontrol mahiyetinde hız , do

layısıyla debi ölçümleri yapılmalıdır. 

Bahis konusu ölçüm havuzlarında istenilen 

akım şartlarını g erçekleştirebiirnek için aşağıdaki 

t edbirler sırası ile denenmiştir . 

1 - Debisi en fazla olan kuyu ile irtibatlı öl

çüm havuzunda, 0 10 ve 0 7 cm. çaplarında sert 

plastik borularından babalar yapılmış, alttan ve 

üstten akımı rahatsız etmeyecek şekilde ahşap bir 

konstrüksiyonla tespit edilmiş, ayrıca içerisi yaş 

kumla doldurulup üzerlerine ağırlık •konarak dene

meye tabi tutulmuşlardır. 
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Ön sıraya 5 tane 0 10 cm. çapındaki babalar 

biri eksende, diğerleri eksene yakın oldukça sık 

kenarlara doğru araları gittikçe açılan simetrik bir 

şekilde yerleştirilmişlerdir. 0 7 cm. çapındaki 6 ta

ne baba ise ikinci sıraya, birinciye çapraz vazi

yette yerleştirilmişlerdir. Bundan gaye havuz ek-

4 

seninden havuza giren suyun enerjisini babalara 
çarpmak suretiyle kırmak, aynı zamanda eksene 
yüklenen akımı her iki tarafa dağıtarak üniform 
hız dağılımını gerçekleştirmektir. Şekil : 3 ten da 
görüldüğü gibi böyle bir yapıda bu şartlar altında 

enerji yeteri kadar kırılmamakta savak köşelerin

de çevrintiler meydana gelmektedir. 



O..CU SolNACl .... HAVUZU PLlN 1 

ôıc:• 1120 

Tüm havuz kesiti akıma iştirak etmediği için 
de bu durumda ölçümlere itimat edilememektedir. 
Şayet havuz boyu yeteri kadar uzun olsaydı ve 
savakta yana! büzülmeli olmasa idi belki çözüme 
kifayet edebilirdi. Nitekim bu tip tedbirler bir kurb
da meydana gelecek akım düzensizliğini kısa bir 
mesafede ortadan kaldırarak uniform akımın te
şekkülünde çok etkili olmaktadırlar. Genellikle kurb
larda akım Şekil : 4 deki gibi bir tarafa yüklen
diği için kurbdan kısa bir mesafe ileride akımın 

tekrar üniform hale getirilmesi arzu ediliyorsa ba
balar akımın fazla yüklendiği bölgede daha sık, 

diğer tarafta daha seyrek yerleştirilerek eşit debi 
dağılımı bir -kaç denemeden sonra gerçekleştirile

bilfr . 

Hızın yüksek olduğu bu gibi kanallarda baba
lar kurbda çarpraz olmak şartıyla bir kaç sıra ola
rak ta yerleştirilebilir. 

2 - Dalgıç Perde ile Çözüm Yolu: 

Havuzda girişten 25 cm. mesafede, havuz ge
nişliğinde ve tabandan 60 cm. yüksekHkte başla

yan düşey perde inşaa edilmiştir. Bu perdenin 
enerji kırılmasına etkisi olmuş, ancak üniform hız 

dağılımı · teşekkül etmemiştir. Daha sonra düşey 
perde yatay bir perde ile irtibatlandırılmış ve akı

mın eşit olarak dağıtılması için yatay perde altına 
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10 X 10 cm. ebadında babalar yerleştirilmiştir. Bu 
tip enerji kırıcı tesislerin en etkili oldukları hal 
batıklık derecesinin , diğer bir ifade ile yatay per
denin sbl seviyes-ine göre batıklık nisbetinin, % 33 
değerine tekabül ettiği haldir. Bu nedenle yatay 
perde, maksimum debideki su seviyesi olan 90 cm. 
ye göre tabandan 60 cm. yukarıda projelendir·il
miştir . Bunun yegane mahsuru, şayet ileride debi 
azalırsa su seviyes-i düşeceğinden batıklık dere
cesinin de azalması ile enerji kırıcı tesisin etkin
liğini bir mi·ktar kaybetmesidir. Evvela babalar A- 1. 

6 

Şekil: 6 - l'nci deneyde havuzda, Şekil: S'de 
gösterilen düşeylerde bulunan hız profilleri 

Şekil: 7 - ll'nci deneyde havuzda, şekil: S'de 
gösterilen düşeylerde bulunan hız profilleri 



düzeninde yerleştirilmişlerdir. Standart Çipolletti 
savaklarının anahtar eğrileri belli olduğu için be
lirli bir su yükünde geçmesi gereken debi bilin
mektedir. Ölçüm havuzunun belirli bir kesitinden 
geçen debi muline ile ölçülerek savak sarfiyat de
ğeri ile mukayese edilmiştir. Bu nedenle havuzda 
eşe l e ya kın bir mesafede Şekil : 5 de görülen dü
şeylerde her 1 O cm. de bir laboratuvar mulinesi 
ile hız ölçümleri yapılmış ve her düşeydeki orta
lama hız bu lu nmuştur. Bu ortalama hızlar teşek
kül eden su yükseklikleri ile çarpılarak hız alanları 
bulunmuş ve bunlarda aynı ölçekte havuz genişli

ğine göre noktalanarak Şekil : 1 O daki debi dağı
lımları bulunmuştur. 

Şekil 10 daki taranmış alanlar o kesitten ge
çen debiyi vermektedir. 

Bu şekilde yapılan ölçümde elde edilen hız 

dağ ılımı Şek·il: 6 da, debi dağılımı Şekil: 10- A 
da görülmektedir. Şekillerden de görüldüğü gibi 
akım daha çok kenarlara yüklenmektedir. 

ikinci denemede baba ların düzeni değiştirife
rek akımın bir miktar daha eksene yöneltilmesine 
çalışılmıştır. 

Bu durumda elde edilen hız dağılımı Şekil : 7 
de, debi dağılımı Şekil : 10- B de görülmektedir. 
Buradanda görüldüğü gibi akımın eksene yönelmesi 
bir miktar sağlanmışsada, istenilen düzeye ulaşıla
mamıştır. 

Üçüncü defa ön sırad a eksene yakın olan ba
baların arasındaki mesafe 10 cm. den 15 cm . ye 
çıkarılmış ve akımın eksene daha fazla yüklenme
sine çalışılmıştır. Bu denemeye ait hı z dağılımı 

Şekil : 8 de, debi dağılım ise Şekil : 10- C de gö· 
rü lmektedir. 

• Water measurement manual , Bureau of re c. 

lamation 1967• el kitabında muhtelif kret geniş· 

liklerindeki, yana! büzülmeli Gipalletti savakları 

için 0 = 3.367. L. H3/ 2 formülü verilmektedir. Ay

rıca yaklaşım hızının nazarı itibara alınması halin

de •kullanılacak katsayıları gösteren birde tablo ve

rilmektedir. 

Bu denemelerde savakta 36.5 cm. lik bir yük 

okunmuştur . Bu değer ft'e çevrilirse 1.2 ft bulu

nur. L= 4 ft için sarfiyat değeri 17.7 ft küpdür. 

Litre saniye olarak bu değer 502 ye tekabül eder. 

Ancak düzeltme katsayısınn tatbikiyle bu değer 

518 lt/ s olmaktadır . Muline ile bulunan debi ise 

Şekil : 10- C den de görüldüğü gibi 540 lt/s dir. 

Aradaki farka aşağıdaki etkenler neden olmaktadır. 
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Şekil : 8 - lll'ncü deneyde havuzda, şekil : S'de 
gösterilen düşeylerde bulunan hız profilleri 

Şekil : 9 - IV'ncü deneyde havuzda, şekil : S'de 
gösterilen düşeylerde bulunan hız profilleri 
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Şekil: 10 - Laboratuvar mulinesi ile yapılan 

hız taraması neticesinde bulunan debi dağılımları 

1 - Eşel 2-2,5 cm . •kalınlığında olup akımı 

rahatsız etmekte ve sıhhatli bir okumayı güçleşt: r

mektedir. Bu hatayı ortadan kaldırmak için ya eşel 

havuz duvarına gömülmeli veya ölçüm kuyuları ya
pılmalıdır . Ölçüm kuyuların ayrıca şu yararları var
dır . Ewela havuzda meydana gelebilecek yüzeysel 
salınımlar ölçüm kuyusundaki okumayı etkileme
mektedir. Ikincisi, rüzgarların sebep olduğu yüzey
sel dalgalanmaların eşel okumasındaki hatasını or
tadan kaldırmaktadır. 

2 - Dalgıç perde altından devamlı hava sü
rüklenmesi olduğundan, perde altından çıkan su 
küçük mertebede dalgacıklar meydana getirmekte
dir. Bunlarıda kısa bir mesafede sönümlemek için 
havuza yatay, yüzer bir ızgara (sal) konulmuştur. 

Fakat yatay ızgara havuz boyunun kısaldığı ne
deniyle eşele çok yakın olduğu için bu yüzeysel 
salınımlarda eşel okumasını etkilemektedir. 

Aynı deney debisi nisbeten az fakat eğimi en 
büyük olan kanalete bağlı ölçüm havuzunda yapıl
mış fakat diğerleri -kadar tatmin edici netice alına

mamıştır . Burada enerjinin türbülansla daha iyi kı-

rtlmasını temin gayesiyle dalgıç perdenin düşey 

kısmı 1 O cm. daha aşağı uzatılmış ayrıca bunun 
membada kabarmayı etkilemesini, dolayısıyla su
yun dışarı sıçramasını önlemek için üst kısmı Şe
kil : 2 de görüldüğü gibi kısmen kapatılmıştır . Bu 
denemeye ai t hız dağılımı Şekil : 9 da debi dağı

lımı ise Şek il : 1 O- D de gösterilmiştir . 

SONUÇ: 

Havuz boyl a rı normal olarak yeterli görülmek
tedir, ancak proje safhasında, kanaletlerde kritik 
altı bir akımın teşekkül edeceği bilindiğinden , ya
tay bir su jetinin havuzda nisbeten sakin bir su 
kitl esi içersine dalışında meydana getireceği akım 

düzensizlikleri ve bunun önleyecek tedbirler na
zara itibara alınmalıydı. 

Kuyudan çıkan suyun enerjisi ayrıca : 

a - Kanalette bir şütle , 

b - Havuz membaında inşa edilecek bir ener
ji kırıcı havuzda, kırılabilir daha sonra bu boyut
lara haiz ölçüm havuzuna verilebilirdi. 

YARARLANILAN YAYlNLAR 

8. 

- Water measurement manual, Bureau of ree
lamation 1967. 

2 - Araştırma Dairesi Başkanlığı Yayın No. HI· 
587. 



KAZIKLI SiSTEMLER iLE YAMAÇ STABiLiTESiNiN 
iYiLEŞTiRiLMESi 

Yazan : 

Ergün TOGROL ~ 

ÖZ ET 

HeyeZanların etkisiz hale getirilmesi amacı ile kullanılan, yerinde dölone 
betonarme kazıklardan oluşan sistemler incelenmekte, uygulamadan örnekler 
verilmektedir. Bu sistemlerin projeZendirilmesinde kullanılan hesap esaslan 
gözden geçirilmekte, bu arada zeminde meydana gelen kemerlenmenin ön.emi 
üstünde durulmaktadır. 

GiR i Ş: 

Zemin hareketlerinin önlenmesi, son yıllarda, 

hemen her ülkede, üzerine daha fazla eğilinen bir 
konu olmuştur. Örneğin, kara ve demiryollarının 
standartlarının yükseltilmesi ile güzergah seçimin
de arazinin jeolojisi önem kazanmış , zemin özellik
lerinin daha ayrıntılı olarak bilinmesi gerekmiştir. 

Böylece, sürekli stabil kalaınıyacak yükseklik ve 
eğimde kazı şevleri veya tabii zeminin taşıyamıya
cağı ağırlıkta dolgular yapılması önlenebilmekte; 
kaçınılamıyan durumlarda ise uygun çareler bulu
nabilmektedi r. Aynı sorun ile baş-ka mühendislik 
çalışmalarında da karşılaşılmaktadır . Yoğun yerleş

me bölgelerinde, dik, hatta aynak yamaçlardan 
faydalanılması ekonomik hale gelmiştir . Günümüz
de bir yandan proje gerekleri bir yandan da eko
nomik koşullar, stabilitesi şüpheli yamaçların kul· 
lanılmasını zorunlu kılmakta, stabilite güvenliğinin 

sağlanması için çareler geliştirilmektedir. 

Stabilite güvenliğ·ini arttırmak için hangi ça· 
relerden faydalanılacağına karar verebilmek için, 
stabiliteyi bozan nedenleri belirlemek gerekir. Uy
gulamada karşılaşılan kaymaların büyük bir bölü
mü, aşırı boşluk suyu basıncından ileri gelmekte
dir. Kuru mevsimde stabil olan yarma şevlerinir. 

yağışlı mevsim sonunda hareketli hale geldiği çok 
görülmüştür . Yeraltı suyu seviyesinin yükselmesi, 
boşluk suyu basıncının artması , zeminin kayma di
rencini olumsuz yönde etkilemektedir. Zemin ha
reketleri, genellikle, boşluk suyu basıncının kont
rol edilmesini, arazinin elden geldiği kadar kuru 

• Pro ı· : Dr. Müh. l.ı:.ü. Zemin Mekaniği ve Temel l nş . Kür. 

tutulmasını amaçlayan, etkili bir drenaj ile önlenil
meye çalışılır . Drenaj ile birlikte veya kendi ba
şına uygulanan diğ er tedbirler ise istinat duvar
ları veya yapıları teşkili, yamaçların üst •kısmının 

kazılarak hafifletilmesi, şevin yatırılmasıdır. Aktif 
heyelanların zararsız hale getirilmesi veya heyelan 
tehlikesi bulunan araziden faydalanılmasını sağla

mak için kullanılan kazıklı sistemler, özellikle, 
•yerinde dökülen betonarme kazıkiarn (Sondaj ka 
zıkl a rı veya Fare kazıklar) geniş uygulama alanı 

bulmuştur. Bu yazıda , bu uygulamalar üzerinde du
rulmaktadır . 

ÖRNEKLER: 

Heyelanların önlenmesinde kazı•klardan fayda
lanılması ile ilgili çeşitli örnekler verilebilir. Kı

rım 'da yol yapımı sırasında ortaya çıkan heyeliin
ların önlenmesi amacı ·ile, 1968 denberi sistema
tik olarak yerinde dökme betonarme kazıklar kul
l anı lmaktadır. (Miturskii ve Gritsyuk, 1973) . Bu 
amaçla, beş yıllık bir sürede 1200 den fazla kazık 
imal edilmiş, toplam kazı k boyu 20 000 metreyi 
geçmiştir . Kırım 'daki uygulamada, 4 · 5 metre ka· 
lınlığı nd ak i kayma kamalarının söz .konusu olduğu 

ve alelade heyelan önleme tedbirlerinin kullanı

labileceği durumlarda dahi yerinde dökme kazık· 

l ar ın ·daha ekonomik olduğu görülmüştür. 12 · 15 

metre kalınlıkta ve diğer metotların ·kolayca uy· 

gu!anamadığı birçok kayma kaması ·için ise kazıklı 

sistemler ile olumlu sonuç alınmıştır . 

Zemin hareketlerinin kontrolu için Kırım'da 

kullanılan kazıklar, 750 · 860 mm. çapi ıdır. Basit ola-



DSI TEKNIK BÜLTENI MART 1976 SAYI 37 

rak dolgu topuklarının bir kazık tarlası ile korun
masından, drenaj sistemleri ile birlikte teşkil edi
len kazl'k sıralarının üst başlarından ankre edil 
mesine kadar çeşitli düzenler denenmiştir. Kazık 

başları, yol seviyesinin altında veya yol seviye
sinde olabilmektedir. 

Kazıkiarın teşki l i sırasında genellikle kaplama 
boruları kullanılmaktadır. Demir donatısı, kazık çu
kuruna etrafına poli etilen bir torba geçirilerek in
dirilmekte, böylece beton dökülmesi sırasında , be
tonun yeraltı suyu ile yıkanması önlenilmektedir. 
Donatı genellikle 20- 30 mm.'! ik boyuna demirler, 
10- 12 mm.'lik etriye demirlerinden oluşmaktadır . 

Kazık çukurunun düzgün olmayışının % 20 ila 
% 30 daha fazla beton harcanmasına yol açtığı an
laşılmıştır . Aktif heyelan bölgelerinde kazığın rijit 
bir çekirdeğe ıSahip kılınması için ortasına bir 1 
profili konulmakta veya kazık çelik bir kılıf boru
su ile imal edilmektedir. 

Tablo : 1 'de, Kırım'daki yol heyelanlarının ön
lenmesinde kullanılan yerinde dökme ıkazıklar ile 
ilgili bilgiler özetlenmiştir. 

Yerinde dökülen kazıklar kullanılarak şev kay
malarının durdurulmasına ·ilişkin benzer örnekler 
başka ülkelerden de verilebilir. San Francisco'da 
Potrero Hill ekspres yolunda 120 cm. çaplı ikiz ka
zıklardan meydana gelen 73 metrelik bir kazık per-

dcsi başarı ile kull<.(nılmıştır (Nicoletti, Keith, 
1939] . Kaz ı k donatımı 36 WF 230 konulduktan son
ra çukur betonlanmıştır. 

Anbarlı termeelektrik santralının şalt sahası, 

+ 5 m. ve + 14 m. katları arasındaki bir yamacın 
üst başında bulunmaktadır. inşaat sırasında (1969) 
yamaçta hareketler görülünce şev kademeli olarak 
tekrar düzenlenmiş, mevcut istinat duvarı takviye 
edilmiş, yamaç üstündeki platformda su basınçla

rının yükselmesini önleyici kum drenleri teşkil 

edilmiştir. Daha sonra , santralın genişletilmesi ka
rarlaştırılmış, bu kez + 5 m. kotundaki düzlük 5 
ın. kazılarak soğutma suyu kanalları geçirilmesi 
gerekmiştir. Bu kazının , şalt sahasında herhangi
bir oynamaya ve hasara sebep olmaması ·için, ka
zıdan önce, 60 cm. çaplı, eksenden eksene 1.5 
m. aralıklı , 11 m. boyunda bir yerinde dökülen be
tonarme kazık perdesi yamaç eteğine yerleştiril

miştir. l<azık perdesinin planda boyu 80 m. di r. 
Bu kazıkiarın + 2 m. kotunda 10 tonjm.'lik bir ya
tay kuvvete maruz kalacağı varsayılmıştı (Ergu
va nlı, 1969). 

HESAP YOLU: 

Zemin hareketlerinin önlenmesi için kullanılan 

kazıklı sistemlerin projeleri, genellikle, tecrübeye 

dayanılarak yapılmaktadır . 

TABLO: 1 

HEYELANLARIN ÖNLENMESi AMACI iLE KULLANILAN YERiNDE 
DÖK ME KAZIKLARA iLiŞKiN A YRINTILAR (MiTURSKii VE 

GRiTSYUK, 1973) 

Kazık çapı. mm. (Ortalama) 
Kaplama borusu çapı, mm, 
Balta çapı, mm. 
Kazık proje alanı , cm2 

Boyuna donatı 
250 doz beton, •kazığın m. uzun
luğuna m3 

0.15-0.20 mm. kalınlığında polieti
len torba , kazığın m. uzunluğuna m2 
Boşluklar yüzünden beton hacmin
deki artış : 
8 m. derinliğe kadar 
Daha derinde 
1 m. uzunluktaki kazık maliyeti 
(Genel masraflar hariç), TL. 

Tip 1 

750 
720 
660 

4430 
120 22 

0.49 

2.36 

420 

1.2 katı 
1.5 katı 

Tip 2 

860 
820 
760 

5806 
120 22 

0.64 

2.70 

550 



Bir hesap metodu uygulayabilmek için üç te
mel kabul yapılır: 

(1) Hareketl i kütlenin büyüklüğü ve kayma yü
zeyinin biçimi kabul edilir, 

(2) Zemin davranışının rijit- plastik olduğu 

varsayıl ır, 

(3) Kayma yüzeyinde zemının kayma muka
vemeti parametrelerinin (c ve 0 ), nihai (residüel) 
değerleri kullanılır . 

Kayma yüzeyinin yeri ve biçimi, zeminle ilgili 
bilgilerin değerlendirilmesi ve hesaba elverişli sa
deleştirmelerin yapılması ile belirlenir. Zemin dav
ranışını rijit- plastik kabul etmekle hareket baş

layana kadar zeminin rijit bir cisim gibi davran· 
dığı, sonra sabit gerilme altında aşırı deformas
yonlar gösterdiği kabul edilmektedir. Bu 'kabul özel
likle, heyelan problemi için uygundur. 

Yapılan üçüncü kabul , harekete karşı zemının 
gösterdiği direnim ile ilgilidir. Hareketin gelişmiş 
olduğu (aşırı yerdeğiştirmeler, v.s. nedeniyle kay
ma mukavemeti parametrelerinin maksimum de· 
ğerlerinden oldukça küçük nihai değerlerine ulaş

tığı) göz önüne alınmaktadır. Böyl·ece, stabilite 
yönünden en elverişsiz durum için kazıH sistem 
hesaplanmaktadır. 

Kırım'daki uygulamada (Miturskii ve Gritsyuk, 
1973) heyelandan doğan toprak basıncının, kazığın 

kayma düzlemi yukarısında kalan kısmına üçgen 
şeklinde yayıldığı varsayımı yapılmaktadır. Böyle
ce, eksantrik basınca maruz betonarme kesit he
saplanmaktadır. Şev stabilitesi , ·kazığırı taşıyabi

leceği, heyelan basıncı değeri kullanılarak tahkik 
edilmektedir. 

Aynı uygulamada üst başlarından ankre edilen 
kazıkiarın yatay yük ,kapasitelerinin 2.5 kere arttığı 

görülmüştür. Ayrıca, taşlı, döküntülü zeminlerde 
• kazık-zemin duvarı •nın eşdeğer direnci göz önü
ne alınmakta, böylece ı kazık perdesinin taşıyabile

ceği yük arttırılmaktadır. 

Gerçekten uygulamada, oldukça geniş çaplı 

silindirik 'kazıkların zemine yerleştirilmesi ile bu 
kazıklar çevresinde bir kemerlenme doğmakta , çe
kirdeki kazık kemerlenen bölge ·ile birlikte stabili
liteye olumlu yönde etkimektedir. Wang ve Yen 
(1974), yamaçlarda teşkil edilen yerinde dökülen 
kazıklardan oluşan bir istinat yapısının doğurduğu 
kemerienmeyi incelemişlerdir. Gerek kil gerek ay
rık daneli zeminlerde, zemin özellikleri ve şev eği
mine bağlı bir kritik kazık aralığı tanımlanabilmek

tedir. Öyle ki, kazık ara uzaklığı bir kritik aralıktan 
daha fazla ise kemerlenme meydana gelmemekte
dir. 
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Kemerlenme bölgesindeki gerilmeler, yamacın 
kemerlenme bölgesi dışında kalan üst tarafındaki 

gerilmelerden bağımsızdır. Kemerlenmenin başla

dığı yerde yatay zemin gerilmeleri ise sükunetteki 
zemin gerilmesi değerindedir. 

Ayrık daneli zeminlerde kemerlenme bölgesi
nin kazık sırasına dik uzunluğu, kazık ara uzaklığı

nın beş altı kadar olmaktadır . 

Kemerlenme yüzünden kazıkiara gelecek yük, 
zeminin sükOnette bulunması halindekinden daha 
büyük olacak, daha fazla donatı konulması gereke
cektir. Kazıkiara gelecek yükü bulmak için kazıkiarı 

bir kemer barajın mesnetleri gibi düşünmek yeter 
(Bakınız Ek : 1). 

TARTIŞMA: 

Zemin hareketlerinin durdurulması için başvu

rulan yoll ardan biri, zemine yerleştirilecek düşey 

eleınanlardır. Bu iş için ahşap, çelik (profil veya 
boru), betonarme kazı k çakıl ır veya yerinde dökü
len betonarıne kazıklar imal edilir. Böylece zemi
nin kaymaya karşı direnci arttırılır. Bununla bera
ber, zemin yağınur ve yeraltı suları ile yuınuşayıp 
dağılacak nitelikte ise kayma devam edecektir 
(Caınbefort, 1973). Böyle bir yumuşama söz ko
nusu değilken kazıklar büyük ölçüde yararlıdır . 

Yuınuşama, kazıklarla birlikte kullanılacak ve ko
ruma bölgesinde yeraltı suyunun seviyesinin kont
rol edebilecek etkili bir drenaj ile önlenebilir. 

Öteyandan, ,kazıklı sistemler, zeminin tabii dre

najına engel olmadıkları ·için diğer istinat yapıla

rına tercih edilmektedir. 

Heyelan önlenmesi amacı ile kullanılan kazıklı 

sistemlerin boyutlandırılması ve yerleştirilmesi, ze

min mekaniği ilkelerine uyularak yapılabilir. 

Heyelan bölgelerinde kazıklar, yalnız kayma 

düzlemindeki direnimi arttırarak değil, fakat daha 

önemlisi , zeminde kemerlenme meydana getirerek 

stabiliteyi olumlu yönde etkilemektedir. Wang ve 

Yen (1974) kemerlenme ile ilgili olarak dikkate 

alınması gereken bir hesap yolu ileri sürmüşler

dir. Wang ve Yen'·in analizi, uzun yamaçlarda 'ka

zıkları yamaç eteğine toplamaktan çok, yamaç üze

rinde belli aralıklarla yerleştirmenin daha uygun 

olabileceğini göstermektedir. Herhalde, iyi bir ön

lemenin kazıkiarın (uygulamada çoğu kez yapıla

nın tersine) çok sık konulması yerine yeteri kadar 

sık konularak yapılabileceği anlaşılmaktadır . 
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Şeki l: 

Wang ve Yen (1974) in yamaçlarda zeminin 

kemerlenmesi ile ilgili analizi aşağıda özetlenmek

te ve bir örnek verilmektedir. Analizin amacı , he

yelanların önlenmesinde kazıklardan et·kili bir bi

çimde faydalanılmasını sağlamaktır . 

Şekil : 1 'deki bi r dx zemin elemanının den
gesi yazılarak 

p rmcosisini -Kcasifg(IJ- 2 ' cos l -mcos2ttg(IJ,-~m) 
lh lh 

lh 2Kcasl lg0 

x 11 _ • -2Kncasi lg(IJ) • K• -2Kncosl lg0 1 /} 

elde edilir. Burada x, kemerlenme etkisinin sona 

erdiği noktadan zemin yüzüne paralel uzaklığı gös

termektedir. x uza klı ğında ve h derinliğindeki bi r 

zemin elemanına etkiyen, zemin yüzüne paralel 

ortalama gerilme p i le göste rilm iştir . K, sukünet 

teki toprak basıncıdır. B/ h= m, x/B = n olarak alın

mıştır . 

Kumlarda kemerlenme: Kumlar için (1) ifa-
d esi 

p 

y h 
-

(m cosi sini - K cosi tg 0-m cos2i t g 0
1

) 

2 K cosi tg 0 

x (1_ 8 - 2Kncositg 0 ) +Ke - 2Kncositg 0 (2) 

olarak verilebilir. Kazık araları bir m= m,, (Kritik 

aralık) değer i nden daha büyükse kemerlenme mey

dana gelmiyecektir. 

1·2 

K (K+1) tg 0 
m,,=--------

cosi (tg i - tg 0 1) 
(3) 

Öyleyse, yamaç stabilitesinin iyileştirilmesi ıçın 
kullanılacak kazıkiarın arası m den daha •küçük ol
malıdır . Öteyandan kazık ara cruzaklığı daha azaltı
lırsa kemerlenme daha etkili olur, hatta p negatif 
değer alabil ir. 

n bölgesinde çekme gerilmesi doğurmayacaK 
en küçük kazık aralığı mm ile gösterili rse (Etkii i 
kaz ı k aralığı), değeri 

K tg 0 
--------- (4) 
sini-cositg 0 1+ K 

ifadesinden hesaplanabilir. 

Kemerlenme bölgesinin genişliği ise şöyle bu
lunur: 

a 

2 K cosi tg 0 

m cosi sini-K cosi tg 0- m cos2i tg 0 1 

2 K cosi tg 0 

(5 a) 

(5 b) 

Killerde kemerlenme: Killer için (5) ifadesi 

p 2 c c1 K 
- =n (mcosisini- cosi + m - +- (6) 
yh yh yh 2 
olarak verilir. Kazık aralığına bağlı olarak kemer
lenme bölgesi, n0 ve kritik aralık , m,, aşağıdaki 
ifadelerden hesaplanır . 

K 

2( 2 ych cosi-m(;~ - cosi sini)) 

c 
2 - cosi 

y h 
mcr= c 

:osi sin i--1 

y h 

(7) 

(8) 

Örnek: Kum içinde, kesidi ve özellikleri Şe
kil 2'de verilen arazide, 0.60 m. çaplı kazıklarla 

teşkil edilecek istinat yapısına gelecek kuwetle
rin hesabı. 

Şimdi , m'nin çeşitli değerlerini göz onune ala
lım . Şekil : 3'te m'nin (veya B'nin) değişimi ile 
her kazığa zeminden gelen kuvvetin nasıl değiş

tiği görülmektedir. Burada kazık yükü iki terimin 
toplamı olarak hesaplanmaktadır : (1) Kemerlenme 
söz konusu değilken ·kazığa gelen sükünetteki top
rak basıncı , (2) kemerlenme yüzünden doğan ba
sınç. 
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DSi SENTETiK VE MOCKUS BiRiM HiDROGRAF 
METODLARININ RASAT EDiLMiŞ HiDROGRAFLARLA 

KAŞILAŞTIRILMASI 

Yazan: 

Neşet A YOURAK • 

ÖZET 

1442 No: lu DSl Aptal Deresi Irmaksırtı Akım-Rasat istasyonunda (16-18) 
Aralık 1966 ve(20-22) Kasım 1967 taşkın hidrografları analiz edilerek hesaplanan 
6 saatlik birim hidrograf, DSJ Sentetik ve Mockus üçgen metodlariyla aynı yer 
için elde edilen 6 saat süreli sentetik birim hidrograflarla karşılaştırılmiştır. 

GiR 1 Ş: 

Taşkınlar yağış alanlarına düşen sağanaklar ne
ticesinde aluşurlar. Taşkınların hesaplanmasında 

en geçerli yol, yağışlarla taşkın hidrograflarının 

karşılaştırılması suretiyle, taşkın hidrograflarından 

çıkartılacak birim akış yüksekliğine tekabül eden, 
birim hidrograflardan faydalanmaktır. 

1932'de L. K. Sherman (1), fiziksel karakteris
tikleri değişmeyen bir havzada birbirine benzeyen 
sağanakların benzer hidrograflar meydana getire
ceğini göstererek, birim hidrograf fikrini ilk defa 
ortaya atmıştır. Memleketimizde, müsait rasat şe

bekelerinin çok sınırlı olması sebebiyle rasatlar
dan faydalanılarak birim hidrograf elde edilmesi
ne her zaman gidilememektedir. 

Bu şartlara rağmen mevcut imkanları elden 
geldiği kadar değerlendirmeye çalışarak (1442) Ir
maksırtı Akım- Rasat istasyonu için birim hidrog
raf elde etmeyi deneyerek sonuçları DSi Sentetik 
ve Mockus birim hidrograf metodlarıyle karşılaş

tırılmaya çalışılmıştır . 

1. BiRiM HiDROGRAFlN RASAT EDiLMIŞ HiD
ROGRAFLARDAN ELDE EDiLMESi : 

1.1. Havzanın Seçim1: 

ilk önce havza seçilir. Seçilen havzada J.imnig
raflı Akım- Rasat ve pluviyograflı yağış istasyon
ları bulunması ve taşkında çalışır olması gerek
mektedir. 

• DSI VII. Bölge Müdürlüğü Mat. V. Müh. 
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(1442) No.'lu ırmaksırtı Akım- Rasat istasyo

nuna ait havza ve yağış istasyonları ve Thissen 

poligonu Şekil (1) de gösterilmiştir. 

1.2. Taşkın Hidrograflarının Seçilmesi : 

Birim hidrograf çalışmalarında taşkın hidrog
raflarının seçimi çok önemlidir. Bunların seçimine 
esas olan kriterler, M . M. Bernard (2) tarafından 

verilmiştir . Bunlar: 

a - Taşkını husule getiren sağnak, tüm hav

zaya düzgün bir şekilde dağılmış olmalı 

aynı zamanda bu durum havzanın yağışı

nı temsil eden istasyonların değerlerin

de görülmelidir. 

b - Sağanağa uygun olarak giden hidrografın 

şekli kar erimesinden dolayı bozulmama

lıdır. (Burada incelenen havza ortalama 

kotu 398 m. olduğundan kar erimesi dü

şünülemez.) 

c - incelediğimiz taşkın müstakil bir sağa. 

naktan meydana gelmiş olmalıdır. 

Bu kriteriere dayanarak DSi akım yıllığından 

(16-18) Aralık 1966 ve (20-22) Kasım 1967 taş

kınları seçilmiştir. Rasatçının hergün 08 ve 16.00 

da okuduğu seviyeler, anahtar eğrisiyle debiye dö

nüştürülerek; taşkın debi hidrografları elde edil

miştir. Bunlar sırayla Şekil : (2 ve 3) de görül

mektedir. 
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SE MAIL • 
KlZlLOT ..... ,..... 

ÖLCEK : 1/200.000 Thissan metodurıd.ı kuU.ınılın 
ıstuyontır 2 O 2 4 6 UKm 
Samsun 
c~$ımbl 
Ayv~cık 

Mulumo!)tu 

Şekil : 1 

1.3, Baz Akımların Ayrılması : 

Hidrografta baz akımı ayırmak için çeşitli usul
ler mevcuttur. Taşkın gelmeden önce yeraltı suyu 
akarsuyu beslemektedir. Taş·kın gelince (yani hid
rografın yükselme kısmı boyunca) bu akış istika
meti yön değiştirir. Bu durumda yeraltısuyu akar
suyu beslemez. Bu demektir ki hidrografın yüksel
me ·kolu altındaki yeraltı suyu debisi, yükselme 
başlangıcındakinden daha az olacaktır. Bu sebep
ten alçalma eğrisi hidrograf pikinin altına kadar 
uzatılıp bulunan nokta ile direk akımın bittiği nok
ta birleştirilerek baz akımı ayrılmış ve bu durum 
Şekil : (2 ve 3) de gösterilmiştir . 

1.4. Yağış Analizleri: 

Yağış alanını temsil eden ve Şekil : (1) de 
görülen Çarşamba (DM i), Ayvacık (DS i) yağış is-

tasyanlarının rasıt kayıtlarındaki malumatlarının 

tetkikinde (16-18) Aralık 1966 tarihli taşkını mey
dana getiren sağanakların sağanak süresince pülü
viyografı çalışan Samsun (DMi) ile uyuştuğu; Maz
lumoğlunun da kendi pülüviyograf değerleri kulla
nılmıştır. 

(20 - 22) Kasım 1967 tarihli 

getiren sağanakların Çarşamba 

(DSi) ·kayıtlarının gene Samsun 

taşkını meydana 

(DM i), Ayvacık 

(DMi) ile uyuş-

tuğu görülmüş; Mazlumoğlunun ise kendi pülüvi

yograf değerleri kullanılmıştır. 

( 16- 18) Aralık 1966 taşkın hidrografının oluş

turan fırtına yağışının süresi 16 Aralık saat 01 ve 

18 Aralık saat 07 arasında 30 saat ve bu sürede 

havzaya düşen ortalama yağış 45.5 mm. dir. (This

sen metoduyla bulunmuştur . ) 
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24 

(20- 22) Kasım taş·kın hidrografını o!uşturan 

fırtına yağışının süresi 20 Kasım 1967 saat 16 ve 
21 Kasım 1967 saat 15 arasında 24 saat ve bu sü
rede havzaya düşen ortalama yağış 80.8 mm. di r. 
(Thissen metoduyla bulunmuştur.) 

Yukarıdaki fırtına yağışların birer saatlik dağı
lımları, adı geçen pülüviyograflı istasyonların aynı 

tarihlerdeki dağılım yüzdelerine göre yapılmış son
ra buradan 6 şar saatlik yağışlar bulunmuştur. 6 

şar saatlik yağışlarla analize girmek daha kolay .JI

muştur. Bunlar Şekil : (2 ve 3) de gösterilmiştir . 

Yağışların analizinde daha fazla ayrıntılı doneler 

bulunamadığından bunlarla yetinilmiştir. 
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Şekil: 3 

1.5. Efektif Yağışın Belirlenmesi: 

Efektif yağış bütün kayıplar çıktıktan sonra 
geriye kalan miktardır. Efektif yağış hesaplanırken 
bu çalışmamızda (<!>) indeks metodu kullanılmış

tır . (<I>) indeks metodunda ewela yüzeysel taşkın 

hidrografının hacmine (mm) eşit akış yüksekliği 

bulunur. Sonra hidrografın hacmine (mm) eşit old
cak şekilde yağış bloklarından yatay bir doğru ge
çirilir . 

Yağış alanında (16 - 18) Aralık 1966 taşkın hid
rografının 6 saatlik akış yüksekliği 12.30 mm. he. 
saplanmıştır. (20- 22) Kasım 1967 taşkın hidrogra
fında ise 12 saatlik akış yüksekliği 9.55mm. he
saplanmıştır. 

1.6. Birim Hidrografların Hesaplanması : 

Sherman ' ın ortaya attığı birim hidrograf pren
siplerinden hareketle (16 -18) Aralık 1966 yüzet
sel taşkın hidrografının ordinatları 12.3'e bölünüp 
6 saatlik birim hidrograf elde edilmiş Şekil : (4) 
de gösterilmiştir. (20- 22) Kasım yüzeysel taşkın 
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Şekil: 4 

hidrografının ordinatlanda 9.55'e bölünerek 12 saat
lik birim hidrograf bulunmuş, Prof. Korkut Özal'ın 
(4) kitabında izah edilen S- eğrisi metoduna göre 
12 saatlik birim hidrografın S- eğris·i bulunup bun
dan hareketle 6 saatlik birim hidrograf hesaplan
mıştır. Şekil : (4) de görüldüğü gibi iki 6 şar saat
lik birim hidrograflar pik debileri üst üste gelecek 
şekilde çizilmiş, ordinatlarının ortalamaları alına

rak havzanın 6 saatlik ortalama birim hidrografı 

hesaplanmıştır. 

ll a - DSi SENTETiK METODUYLA 6 SAATLIK 
BiRiM HiDROGRAFlN TAViNi: 

a - Lüzumlu Doneler : 

A = 502.5 km2 

L = 67 km. 

Le = 39 km. 

s = 0.0074 

vs = 0.086 

b- Hesapların Vapılışı : 

LX Lc 67 X 39 
---=- = --=30384 
vS 0.086 
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Şekil : 5 

yararlanılan yayınlar (5) deki grafikten 

qP = 20 lt/sn/ km2jmm. bulunur. 

QP= A X qPX 10"3=502.5X10"3X 20 

QP = 10 m3/ sn/ mm. 

1 mm.'lik akış için hacim; 

saniye 

V = A x ha x 1Q6x 1Q·3= 502.5 x 1 x 106 
x 1 o-3 = 502500 m3. 

V 502500 
T = 3.65 =3.65X =183413 

Qp 10 

T = 50.9 saat 

tP = T/ 5= 50.9/5=10 saat 

QP = 10 m3jsn.jmm. 

tP = 10 saat. 

Sonra QP ve tP ler yardımıy~a ref. (5) deki bo

yutsuz hidrograf tablosu kullanılarak aynı havza
nın 2 saatlik birim hidrografının ordinatları bulunur. 

Ref. (4) de izah edilen motatla 2 saatlik bi
rim hidrograftan 6 saatlik birim hidrograf bulun
muş Şekil : (5) de rasatlardan hesaplanan birim 
hidrografla karşılaştırılması gösterilmiştir. 

17 
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ll b - MOCKUS ÜÇGEN METODUYLA BIRIM 
HiDROGRAFlN TAViNI: 

A '= 502.5 km2 

L = 67 km. 

s= 0.0074 

0.0032 X (67000) 0·77 

Tc = - - ----= 11.1 saat 
(0 .0074) 0·385 

D = 2 vT:" = 2 y'W = 6.7 saat etkili ya
ğış müddeti 

T = 0.5 D + 0.6 Tc buradan p 

TP = 10 saat bulunur. 

q 

q 

KX A 
-- Burada K- katsayısının tayini 

TP gerekmektedir. 

9.2 m3jsn j mm. kabul edilip K hesap
lanmıştır. 

K = 0.183 bulundu. 

lll - RASATLARDAN ELDE EDiLEN BiRiM HiD
ROGRAFLA DSI SENTETiK METOT VE 
MOCKUS ÜÇGEN BiRiM HiDROGRAF 
METOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI : 

DSi Sentetik Metot'ta grafikler 2 saat süren 
et~ili yağışa göre hazırlanmıştır. Burada seçilen 
yağış alanında taşkını oluşturan yağışların süresi
nin 6 saat olduğu rasat analizlerinden görülmek-

tedir. Şekil : (2 ve 3) Bu sebepten mukayeseyi iyi 
görebilmek için sentetik metotla bulunan 2 satlik 
birim hidrograftan 6 saatlik bi r.im hidrografa geçil
miştir. 

SONUÇ: 

Yukarıdaki çalışmadan elde edilen sonuçlara 
göre DSi Sentetik birim hidrograf metodu ·küçük 
yağış alanlarında güvenil·ir birim hidrograf vermek
tedir. Ancak bu ınetotda 2 saat sürel.i efektif ya
ğış kabulu her zaman doğru olmamaktadır . Esasen 
ülkemizde yağan yağışların süresi Bölgeden bölge
ye ve yağış alanı büyüklüğüne bağlı olarak çok 
değ işmektedir. 

Mockus birim hidrograf metodunda efektif ya
ğ ış süresini veren formül tatmin ed ici sonuç ver
miştir . 

DSi sentetik metotla hesaplanan birim hidrog
raf rasat edilmiş hidrografların analizinden bulu
nan birim hidrografla iyi bir şekilde uyuştuğu Şe

kil : (5) de görülmektedir. 

Buna göre 1442 Aptalderesi ırmaksırtı Akım· 

Rasat istasyonu yağış alanında ve benzer.i yağış 

alanlarında Mockus metodunun etkili yağışı veren 
bağıntı ·ile DSi sentetik metot güvenli bir şekilde 

kullanılabilir . Ayrıca Mockus metodundaki K - kat

sayısı literatürlerde verilen sınırlar arasında çık

mıştır . 

YARARLANILAN YAYlNLAR 

- L. K. Sherman : «Stream flow from Rainfall 
by the Unitgraph Method» Engineering News 
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2 - M. M. Bernad : ccAn Approach to Determina
te Stream Flow», Trans, ASCE, Vol. 100. 1935, 
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3 - Mustafa E. Ulugör, Ph. D. ccSu Mühendisliği» 
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4 - Assoc Prof. Korkut Özal ceKüçük Toprak Ba
rajlarn Ankara Ocak 1967. 
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URFA· CEYLANPINAR DEVLET ÜRETME ÇiFTLiGi 
ARAZiSi VE ÇEVRESiNDE YERALTISUYU 

VERiMLiLiGiNiN, HAVA FOTOGRAFLARINDA KlRlK 
iZLERi VE STATiK SU SEViYELERi iLE OLAN 

iLiŞKiLER i YÖNÜNDEN. SAPTANMASI 

1- G I R I Ş : 

Türkiye'nin yüzölçümünün ortalama % 20'sini 
kalkerler oluşturmaktadır. Bu kalkerlerde mevcut 
kırık izleri, taylar ve örtülü taylar yeraltısuyu ba
kımından büyük önem taşımaktadırlar. 

Kalkerlerdeki kırık izlerinin arazi ve jeofizik 
etütlerle tespiti genellikle çok zor olmakta veya 
çoğu kez mümkün olamamaktadır. 

Bu araştırmada , memleketimizdeki yera l tısuyu 

kaynaklarından tarımsal sulamada daha iyi fayda
lanmak için son yıllarda hava fotoğrafiarına veri
len önem dikkate alınarak , kalkerli alanlarda ye
raıtısuyu verimliliğinin hava fotoğraflarında kırık 

izleri ve statik su seviyeleri ile olan ilişkileri yö
nünden saptamaya çalışılmıştır . 

Bunun için, 1957 ile 1972 yılları arasında ça
lışmalar yapılmış olan Urfa· Ceylanpınar Devlet 
Üretme Çiftliği arazisi ve çevresi nde yer alan Ak· 
repli ve iki Cırcıp bölgeleri araştırma alanı ola
rak seçilmiştir. Bu alanda açılmış olan sondaj ku
yularından, yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar

dan faydalanılarak , kalkerli alanlardaki kırık izleri
nin ve kuyu statik su seviyelerinin; kuyu verimli 
likleri , dolayısıyla yeraltısuyu imkan ları ile ilişki 
leri araştırılmıştır . Bu suretle daha önceleri klasik 
yöntemlerle bulunan yeraltısuyu verimliliklerinin 
aranmasında daha isabetli sonuçlar verecek, mas
raftan tasarruf sağlayacak ve daha kısa bir zaman
da geniş bir alanın etüdünü temin edecek bir me
toda ihtiyaç duyulmuştur . Yapılan araştı rma l ar so
nucu , hava fotoğraflarının bu tip araştırmalarda kul
lanılmasının uygun olacağı saptanmıştır. 

• Dr. Hidrojeoloıı DSI Jeoteknlk Hizmetler ve 
Yeraltısul a rı Dal. 

Hazırlayan : 

Nihai ATUK • 

2- HAVA FOTOGRAFLARINDA KlRlK iZLERI
NiN iNCELENMESi VE SAPTANMASI : 

Hava fotoğ raflarında kırık izlerinin nasıl ve 
hangi yöntemler le sapta ndığını anlatmadan önce 
kalkerler içinde büyük mağara ve erime boşlukları 
ve bunla rı n ağı zl arını meydana getiren kırık izle
ri nin n a sıl gelişt i ğini kısaca açıklamakta fayda gö
rü lm üştür . 

Kalkerierin esasını meydana geti ren CaC03 
saf su ile temas ed ince, çok az bir erime gös
terir. Tabiattaki su içinde az da olsa eriyik halinde 
bulunan karbondioksit, su jle birleşerek karbonik 
asidi oluşturur. 

C02 + H20 ~ H2C03 

Hafif bir asit olan ·karbonik asit, kalker ler üze
rine etki yaparak, kalsiyum bikarbon atı meydana 
getirir. 

Kalsiyum bikarbonatın suda erime oranı olduk

ça yüksektir . Suyun iç jnde erimiş halde bulunan 

C02 mikta rı ; basınç, sıca klık ve pH ya bağlı olarak 

değişmektedir . Ayrıca zaman, biyolojik etkiler, su

ların durgun veya hareketli oluşları , içerlerindeki 

C02 m i ktarına ve bunun , H2C03 haline geçme ve 

kalkerleri eritme derecesine etki yapmaktadır . 

Öze ll ikl e üst toprak horizonları suyun serbest C02 

bakımından zeng j nleşmesine, bu da kalkerierin eri

mesine yardım etmektedir. Bu nedenlerle, kalker

Ierin yüzeylerindeki kırık ve erime boşluklarından 

sızan karbonik asidli sular kırık izlerini genişlet· 

mekte, kalkerler içinde büyük mağara ve erime 
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boşluklarını oluşturmaktadır. Böylece yüzeydeki kı · 

rık izleri ; kalkerler içjnde oluşan büyük mağara 

ve erime boşluklarının ağızlarını meydana getir· 
mektedirler (Şekil : 1) . 

Sular, bu kırık ve erime boşluklarında hareket 
ederler . Belli seviyelerdeki erime boşlukları ve 
kırıklar, yeraltısuyu için iyi bir rezervuar teşkil 
ederler. Bundan dolayı karst hidrojeolojisjnde ge· 
çirgenliğe sebep olan kırık ve erime boşluklarının 

oluşumu, bulunuşu , yayılışı, yönü, sıklığı ve boyut
ları büyük önem taşır. Ancak, yüzeydeki kırık iz
lerini meydana getiren mekanizma kesinli·kle bilin
memektedir. Bunun için bir çok teoriler jleri sü
rülmüştür. Örneğin, tektonik aktivite , kıvrılma sı 
rasında tabakaların açılıp •kapanması , iklim değişik
likleri , litolojik değişiklikler bunlardan bjrkaçıdır . 

Kırık izlerin in incelenmesi ve saptanmasında 

hava fotoğraflarının değerlendirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Stereoskopik görüşlü hava fotoğraf

larının stereoskoplarla incelenmesinde ; 

a) Arazi şekli, 

b) Renk ve ton, 

c) Drenaj, 

d) Bjtki örtüsü, 

e) Jeolojik yapı ve litolojik özellikler, 

f) Fotoğraf tip i, ölçeği , çekim tarihi ve tek
niği, önemli rol oynamaktadır. 

Ancak, değerlendirmelerde, değerlendirjc i nin 

mesleki bilgisinin yanısıra tecrübe ve kabiliyeti 
önemlidir. Kırık izlerinin saptanmasında rol oynu
yan faktörlerin kısaca açıklaması : 

a) Arazi Şekli : 

Fotoğraflar üzerinde tespit edilen örneğjn, vol 
kan konileri, kum tepeleri, buzul depozitleri, alüv
yon konilerinde rkırık izlerinin aranmaması ger·ek
mektedir. 

b) Renk ve Ton : 

Hava fotoğraflarında kırık izlerinin tespitjnde 
büyük önemi vardır. Genellikle çevreye nazaran 
farklı renk ve tonda değişik yön ve uzunlukta or
taya çıkan çizgisel çöküntüler kırık izlerini karşı

lamaktadır. 

c) Drenaj: 

Arazi jeolojik yapısı. formasyon litolojisi, ta
bakalanma durumu, topoğrafik röliyef, jklim ve 
erozyon şartları gibi hususlar farklı drenaj sistem
lerini oluştururlar. Örneğin damarsı (Dendritic) , 
kafes (Trellis) , paralel (Parallel) dikdörtgensel 

20 

Şc~<il : 1 - Karbonatlı kayaçiarda kırık izleri 
ile erime aktivitesi arasındaki ilişki 

(Rektangular) , köşel i (Angular gibi. Bunlardan dik
döı cgensel ve köşeli drenaj sistemlerindeki dre
naj hatları kırık jzleriyle genellikle çakışmakta, bu
da kırık izlerinin saptanmasını kolaylaştırmaktadır . 

d) Bitki Örtüsü : 

Mevsime ve bitki tipine bağlı olarak bazan 
kırıklar boyunca toprak ve nemin artması daha 
fazla bitki yetişmesine ortam hazırlamakta ve bu 
da kırık izlerinin hava fotoğraflarında kolaylıkla iz
lenmesinj sağl amaktadır. Bazanda yeni sürülmüş 
bir tarlada gel i şmiş yazlık bitkiler kırık izlerinin 
saptanmasını engellemektedirler. 

e) Jeolojik Yapı ve Formasyonların Litolojik 
Özellikleri : 

Jeolojik yapı ve formasyonların litolojik özel
lik leri, kırık jzlerinin oluşumunda ve tanınmasında 
önemli etkenlerdir. Örneğin , büyük tektonik olay
lara maruz •kalmış bir bölgede tektonik olaylar so
nucu büyük taylanmaların yanı sıra bir çok kırık 
izi , birbirini kesen çizgisel doğrular şeklinede olu
şur. Bu çizgisel doğruların hava fotoğraflarında gö
rünümünü mümkün kılan djğer bir nedende for
masyonların litolojik özellikleridir. Örneğin , ·kırık 
izlerinin kalker ve kumtaşlarında izlenmesi müm
kün iken kil ve marnlarcia tespiti hemen hemen 
mümkün değ i ldir . 

f) Fotoğraf Tipi, Ölçeği, Çekim Tarihi ve Tek· 
niği: 

Kızılötesi, renkli ve siyah beyaz pankromatik 
fotoğraflardan pankromatj k fotoğraflar kırık izle
rini tespite en uygun görüntüyü vermektedir. 

Kırık izleri ince şeritler halinde olduklarından , 

ortalama 1/ 16.000 ölçekli hava fotoğraflarında, da
ha küçük ölçekli hava fotoğraflarından daha iyi 



görülebilmektedir. Ayrıca iklim, bitki örtüsü ve hid· 
rojeolojik şartlara göre fotoğrafların çekim zamanı 
ve fotoğraf çekim tekniğinin mükemmelliği kırık 

izlerinin tanımında önemli rol oynamaktadır. 

3 - YERALTISUYU VERiMLiLIGiNiN KlRlK iZ
LERi VE STATiK SU SEViYELERI ILE iL· 
GISi: 

Topoğ rafya , jeolojik yapı , kayaç tipi, ana ka
yaç katmanının yatım ve doğrultusu , kırık izi ve 
statik su seviyesi, kuyuların verimiii iğine tesir 
eden önemli hidrojeolojik faktörlerdir. Araştırma 

alanında : 

a) Fazla engebeli olmayan bir topoğrafyanın 
varlığı, 

b) Değişik bir jeolojik yapının bulunmayışı, 

c) Yeraltısuyunun alındığı tek bir kayaç tipi
nin yani Eosen kalkerlerinin mevcudiyet!, 

d) Kuyuların açıldığı ana kayaç tabakasının, 
yani Eosen kalkerlerinin yatım ve doğrultularında 
büyük değişikliklerin olmayış nedenleri ile yukar
da belirtilen hidrojeolojik faktörler kuyu verimli· 
liğine önemli etkilerde bulunmamaktadırlar . 

3.1 - Kuyu Verimliliğinin Kırık izleri ile il
gjsi: 

1/ 16.000 ölçeki i hava fotoğraflarının tarımsal 

sulama amacıyla araştırma alanının Akrepli ve Iki 
Cırcıp bölgelerinde foto çekiminden önce açılan 

kuyuları kırık izleri ile beraber gayet bel irgin ola
rak göstermeleri, kırık izleri ile yeraltısuyu arasın· 

daki ilgiyi açıklamakta önemli rol oynamışlardır. 

iki Cırcıp bölgesinde 51 adet, Akrepli bölge
sinde 23 adet olmak üzere, değerlendirmeye tabi 
tutlan 74 adet sondaj kuyusu evvela aşağıdaki gibi 
kırık izlerine göre sınıflandırılmışlardır: 

a) iki kırık izinin kesişme noktasında veya 
yakınında açılmış kuyular, 

b) Tek kırık izi üzerinde veya yakınında açıl· 

mış kuyular, 

c) Kırık izleri arasında kalan bölgede açılmış 
kuyular. iki Cırcıp bölgesinde; iki kırık izinin ke
sişme noktasında veya yakınında 4 adet kuyunun, 
tek kırık izi üzerinde veya yakınında 18 kuyunun, 
kınk izleri arasında kalan bölgede 29 kuyunun mev
cut olduğu , Akrepli bölgesinde; iki kırık izinin ke· 
sişme noktasında veya yakınında 6 kuyunun, tek 
kırık izi üzerinde veya yakınında 8 kuyunun, kırık 

izleri arasında kalan bölgede 29 kuyunun mevcut 
olduğu görülmüştür. 
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Kırık izlerine göre sınıflandırılmış kuyular, ken· 
di aralarında en büyük verimlilik değerlerine göre 
sıra numarası almışlardır. Kuyuların sıra numara
larından faydalanılarak kırık izlerine göre sınıflan

dırılmış kuyuların verimlilik yüzdeleri hesaplanmış

tır (Tablo : 1 a, 1 b, 1 c· 2 a, 2 b) . Kuyu verimli· 
likleri (Tablo : 1 a, 1 b, 1 c -2 a, 2 b) numaralı tab· 
lolardan faydalanılarak, logaritmik olasılık kağıdı· 

nın ordinatına ve verimlilik yüzdeleri apsise yazı· 

larak (Grafik: 1, 2) elde edilmiştir. 

Kuyu verimlilik değerlerinin çok küçük olma
ları nedeni ile bunlar 103 gibi bir değerle çarpıl

mışlardır. 

iki Cırcıp ve Akrepli bölgeleri için hazırlanan 
1 ve 2 numaralı grafikler incelendiğinde: 

a) Kırık izleri arasında kalan bölgede açılan 

kuyuların verimliliklerinin, tek kırık izi veya yakı· 

nında açılan kuyular ile iki kırık izinin kesişme 

noktasında veya yakınında açılan kuyuların verim· 
Iiiikierinden daha az olduğu, 

b) iki kırık izinin kesişme noktasında veya 
yakınında açılan kuyuların verimliliklerinin, tek kı

rık izi üzerinde veya yakınında açılan kuyuların 

verimliliklerinden daha fazla olduğu, tespit edil· 
miştir. 

Araştırma alanında jeofizik kuyu ölçüleri alı· 

nan kuyulardan. Akrepli bölgesinde iki kırığın ke· 
slşme noktasında, tek kırık izi üzerinde ve kırıklar 

arasında kalan bölgede açılan kuyulara ait öz di· 
renç ve öz gerilim değerlerinden, geçilen erime 
boşlukları yönünde faydalanılmıştır (Şekil : 2) . 

3.2 - Kuyu Verimliliğinin Statik Su Seviyesi 
ile ilgisi: 

iki Cırcıp bölgesinde 51 adet, Akrepli bölge
sinde 23 adet ,kuyu, statik su seviyelerine göre 
iki Cırcıp ve Akrepli bölgelerinde ayrı ayrı grup· 
landırılmışlardır. 

3.2.1 - iki Cırcıp Bölgesindeki Kuyuların Sta· 
tik Su Seviyelerine Göre Gruplanması : 

a) Statik Su seviyeleri zemine göre 17.00 • 
53.80 metreler arasında değişen kuyular, 

b) Statik su seviyeleri zemine göre, 61 .60 • 
86.30 metreler arasında değişen kuyular, 

c) Statik su seviyeleri zemine göre, 86.60 • 
110.15 metreler arasında değişen kuyular. 

Statik seviyelerine göre 3 grupta toplanan ku· 
yular aralarında (Harita : 1) de görüldüğü gibi yak
laşık sınırlar geçirilerek 3 bölge elde edilmjştlr. 

2l 
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URFA · CEYLANPI NAR DEVLET ÜRETME CI FTLICI IKI CI RCIP ARASI YERALTI SUYU IŞLETME BÖLGESI Kl Rl K IZI HARITASI (Harita- 1l 

1, ll , lll numaralı bölgelerin her bir i iç in ayrı 

ayrı gül diyagramlar hazırlam ak için, her bölgeye 
düşen kırı k l a r batı - kuzey- doğu yönlerinde 180° lik 
a çı içinde 15° li k 12 grup halinde yönlendirilmiş

lerdjr. Vönlendrrilmiş her grupta bulunan kırıkların 

boyu metre cinsinden tespit edilerek (Harita : 1) 

de gösterilen 6 adet gül diyagram hazırlanmıştır. 

22.:.' 

IS A R E TL E R 

"""' .. -- .-.... 

f [IIIA ll l~'(IIIOWOIU'I'\A,. .... 
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3.2.2 - Akrepli Bölgesindeki Kuyuların Statik 
Su Seviyelerine Göre Gruplanması : 

a) Statik su seviyesi zemine göre 19.87-
33 .48 metreler arasında değişen kuyular, 

bl Statik su seviyesj zemine göre 36.58 · 
48.63 metreler arasında değişen kuyular. 



Harita: 
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2 - Urfa- Ceylanpınar devlet üretme çiftliği akrep! i yeraltısuyu işletme 

bölgesi kırık izi haritası (Harita : 2) 

----:::; r );: -~-- -ı;- - - -"- lt"" · -
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Statik seviyelerine göre 2 grupta toplanan ku
yular a rasında (Harita : 2) de görüldüğü gibi yak
laşık sınır geçirilerek 2 bölge elde edilmiştir. 

1 ve ll numa ra lı bölgelerin her biri için , ayrı 

ayr ı gül dlyagramlar ha zırl amak amacıyla, her böl
geye düşen kır ı klar batı - kuzey- doğu yönlerinde 

" Ji, , 

tl to.•-•..ıtcı~ıı._ ,., .,._. 

....... ~rıı.ı ..... 

180° lik açı içinde 15° lik 12 grup halinde yönlen

dirilmişlerd i r . Yönfendirilmiş her grupta bulunan 

kırı k ların adedi ve kırıkların boyu metre cinsinden 

t espit edilerek (Harita : 2) de gösterilen 4 adet 

gül diyagram hazırlanmıştır . 

. 23 



1'1:> 
~ 

TABLO: 1 a - URFA· CEYLANPINAR DEVLET ÜRETME ÇiFTLiGi VE ÇEVRESiNDE (iKi CIRCIP BÖLGESi) KALKERLERDE 
AÇlLMlŞ KUYULARlN VERiMLiLiGiNiN KlRlK iZLERi iLE iLGiSi 

o Pompaj Sta~ik j Özgül 
Sondajla geçilmlş Verimlilik 

:ız DSI Kuyu çapı su ile doygun Verimlilik 103 
YERLEŞIM süresi sev ı ye verim yüzdesi 

>-ıa Kuyu No. (metre) formasyon (lt/ sn/ m/ m) :ı .. (Saat) (metre) (lt/ sn/m) (pm) !:.:ci) • kalınlığı (m) 

1 7740 0.3112,0.1937 9 .0 17.00 . 45.7 53 .0 862.0 0.20 iki kırık izinin kesişme nokta-

2 15485-A 
0.3747,0.2191 ' 

8 .0 37.60 63 .6 212 .4 299 .4 0.40 sında veya yakınında açılmış 
0.1937 kuyu lar. 

3 4409 0.1937,0.1873 15.0 50.60 20 .0 109.4 182.8 0.60 

4 4408 
0.3810,0.31 12, 

11.0 73 .40 13.7 151 .5 90.7 0.80 0.2444,0.2159 

1 15475-A 
0.3810,0.2191 ' 

2.0 82.20 93 .0 167.7 554.4 0.05 Tek kırık izi üzerinde veya ya-0.1937 

2 15480 - A 
0.3810, 0.2191 ' 

61.60 66 .6 188.4 353.5 0.10 
kınında açılmış kuyular. 

0.1937 -
1 

3 12965-A 
0.3810, 0.2159, 

8.0 78.40 34.6 121.5 284.6 0.15 0.1937 ' 

4 13557- C 0.3747, 0.2191, 8.5 84.20 44.4 165.7 267.9 0.21 
1 0.1937 1 

5 15486-A 0.3810,0.2191' 8 .0 44.10 45 .0 205.8 218.6 0.26 ı 0.1937 

ı 0 .3747, 0.2191' 
1 ! 

6 13534 - A 6.0 91.10 31.4 158.8 197.6 0.31 ; i 0.1937 

ı ı 7 15474-A 0.3810, 0.2191 , 8.0 86.30 27 .1 163.7 165.5 0.36 
0.1937 ! 

8 13548 - A 0.3810, 0.2159, 5.0 102.30 22 .9 147.6 155.0 0.42 
i 

9 13547-A 
0.3747, 0.2159, 

3.0 100.30 19.7 149.6 131 .6 0.47 
0.1937 i 

. 10 13536-A 0.3747, 0.2191' 9.0 93.80 16.8 156.2 107.8 0.52 ı 

0.1937 ı 
' 11 13554 - A 0.3747 ' 0.2191' 2.0 92.10 

0.1937 
16.6 157.8 105.1 0.57 1 

12 16739 - A 0.3810,0.2191' 96.10 -0.1937 
19.0 203.9 93 .1 0.63 

1 

. 13 13367 - A 0.3747, 0.2159, 8.0 98.70 9.9 151.2 65.4 0.68 
ı 0.1937 

14 13558 - A 0.3747, 0.2191 ' 0.5 
0.1937 

86.60 9.1 163.4 55.6 0.73 

15 4406 0.1937 , 0.1751, 12.0 27.60 3.3 64.1 52.0 0.78 

16 15477 - C 0.4331 , 0.3810, 0.5 
0.2191 

79.00 4.6 122.0 37.7 0.84 

17 12967 - C 0.3810, 0.2159 , 12.5 
0.1937 

85.30 3.5 114.6 30.5 0.89 
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TABLO: 1 b - URFA- CEYLANPINAR DEVLET ÜRETME ÇiFTLiGi VE ÇEVRESiNDE (iKi CIRCIP BÖLGESi) KALKERLERDE 
AÇlLMlŞ KUYULARlN VERiMLiLiGiNiN KlRlK iZLERi iLE iLGiSi 

ci ci 
DS i Pompaj Statik J Özgül 

Sondajla geçilmlş Verimlilik 
zz Kuyu çapı su ile doygun Verimlilik 1()3 

süresi seviye verim yüzdesi YERLEŞiM ca ca Kuyu No. (metre) formasyon (lt/ sn/ m/ m) .. .. 
(Saat) (metre) Ot/sn/ m) (pm) ciicii kalınlığı (m) 

18. 13529-B 0.3747 ,0.2191 12 100.65 5.3 199.3 26 .7 0.94 

--
1 10890-A 

0.3810, 0.3112, 
5 96.00 11.6 154.0 75.3 0.03 Kırık izleri arasında •kalan 

0.2444, 0.2159, bölgede açılmış kuyular. 
0.3747, 0.2191 ' 

2 13365-A 0.1937 
25 .5 110.15 6.0 89.8 ı 67.2 0.06 

. 3 10891 
0.3810, 0.2444, 48 92 .00 0.2159 

10.6 158.0 ı 67.0 0.10 

4 13538 - A 
0.3810, 0.2159 , 4 101.07 6.7 148.9 44.9 0.13 

. ' 0.1937 

5 13527 - A 0.3620, 0.2159, 5 95 .70 6.6 154.3 42.7 0.1 6 
0.1937 

6 15484-A 
0.3810,0.2191 ' 8 53.80 4.9 131.0 37.4 0.20 

0.1937 

7 13533-A 
0.3810, 0.2191 

5 97.85 5.4 152.1 ı 35.4 0.23 
0.1937 

0.3810, 0.2191 , 
8 15476 - A 0.1937 6 80.10 6 ı 

169.9 35.3 0.26 

9 15481 - A 0.3747,0.1937 15 63.85 5.7 186.1 30.6 0.30 

10 13535 - C 
0.3810, 0.2191, 

8 

ı 
101 .40 4.1 148.6 27.5 0.33 0.1937 

11 13362 - B 0.3810 ,0.2191 6 100.8 3.5 149.2 23.4 ı 0.36 
0.1937 ı 

12 13545-B 0.3810,0.2159 8.4 
0.1937 

89.55 3.7 160.4 23.0 0.40 

13 13366 - A 0.3810,0.2159 7 
0.1937 

99.85 3.4 150.1 22.6 0.43 

14 13539 - A 0.3747,0.2191 - 104.34 4.0 195.6 20.4 0.46 
0.1937 

15 13555 - A 0.3747,0.2191 12 
96.70 ı 3.0 153.3 20.0 0.50 

0.1937 

16 13546-A 
0.3810,0.2159 3.15 99.85 3.0 150.1 19.9 0.53 

0.1937 

17 13549 - A 
0.3810,0.2159 1 93 .20 ı 3.5 207.6 16.8 0.56 

0.1937 

18 13556-A 
0.3810,0.2159 8 

0.1937 
98.50 2.5 151.5 16.5 0.60 

19 13543 - C 
0.3747,0.2191 1.5 89 .67 2.0 160.3 12.4 0.63 

0.1937 

20 13523 - A 
0.3810,0.2159 8 95.00 2.4 205.0 11.7 0.66 

0.1937 
-
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:TABLO: 1 c - URFA· CEYLANPINAR DEVLET ÜRETME ÇiFTLiGi VE ÇEVRESiNDE (iKi CIRCIP BÖLGESi) KALKERLERDE 

AÇlLMlŞ KUYULARlN VERiMLiLiGiNiN KlRlK iZLERi iLE iLGiSi 

=~ ~ Pompaj Statik Özgül Sondajla geçilmiş 
DS i Kuyu çapı Verimlilik 103 

süresi seviye verim su ile doygun 
>-ta = .. Kuyu No. (metre) (Saat) (metre) (lt/ sn/ m) formasyon (lt/ sn/ m/m) 
::ıı::üi 

kalınlığı (m) 
.. 

21 13541-A 0.3747, 0.2191 ' 9.1 
0.1937 

86.67 2.3 213.3 10.7 

22 13537_ A ı 0.3810, 0.2159, , 5 
1 2.0 196.8 10.1 

0.1937 103.20 ı 

23 13540_ A 0.3747, 0.2191 , 2.5 96.65 1.4 203.3 6.8 
0.1937 

24 13364-A 
0.3810, 0.2159, 15 98.85 1.0 201.1 4.9 

0.1937 

25 13550 - B 
0.3810, 0.2191 , - 92.40 0.9 207.6 4.3 

0.1937 

26 13528_ A ı 0.3747, 0.2191, 8 97.40 0.8 202.6 4.2 
0.1937 

27 13544- A 0.3810, 0.2191 , 1.5 96.25 0.5 169.7 2.9 

28 13542 - C 0.3747, 0.2191' 8 89.70 0.5 210.3 2.3 
0.1937 

29 13363 - B 0.3747, 0.2191 , ı 8 101.72 0.6 198.2 2.3 
0.1937 

NOT: 1 - Verimlilik değerleri nin çok küçü k olmaları nedeni ile 103 gibi bir değerle çarpıl mışla rdır. 

2 - Kuyularda çap (kuyu genişliği), zeminden derine inildikçe daralmıştır .. 

3 - Kuyularda çap değişikliği 2 veya 3 defa yapılmıştır . 

Verimlilik 
yüzdesi YERLEŞiM 

(pm) 

0.70 

0.73 

0.76 

0.80 

0.83 

0.86 

0.90 

0.93 

0.96 
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TABLO: 2 a- URFA· CEYLANPINAR DEVLET ÜRETME ÇiFTLiGi VE ÇEVRESiNDE (iKi CIRCIP BÖLGESi) KALKERLERDE 
AÇlLMlŞ KUYULARlN VERiMLiLiGiNiN KlRlK iZLERi iLE iLGiSi 

ö . Pompaj Statik Özgül Sondajla geçilmiş 
z~ D Si Kuyu çapı Verimlilik 1{)3 

süresi seviye verim su ile doygun 
:ı ftl (lt/ sn/m/ m) >- .. K!!yu No. (metre) (Saat) (metre) (lt/ sn/ m) formasyon 
:ı -
::ıı:VJ kalınlığı (m) 

1 8442 0.2444 1.5 31 .94 363.0 88 .0 4125 .0 

2 8440 0.2444 1.5 27.35 218 .0 92.6 2354 .2 

3 8446 0.2508 1.5 27.10 135.0 92.9 1453 .1 

4 8443 0.2508 2.0 32.37 118.9 87.6 1357.3 

5 8438 0.2444 2.0 31 .85 37.0 88.1 419 .9 

6 8445 0.2508 2.0 21 .36 25 .0 98 .6 253.5 

--
1 ı 8419 0.2444 3.0 48.63 4.8 71.3 673.2 

2 8422 0.2444 1.5 45.20 32.6 74 .8 435.8 

3 8439 0.2444 2.0 30.96 36.0 91.7 392.5 

4 8444 0.2444 2.0 32.50 31.8 89.5 355.3 

5 8435 0.2444 3.0 36.58 24.9 83.4 298.5 

6 8363 0.3112,0.2699 1.5 19.87 1 56.8 260.6 217 .9 

7 8420 0.2444 1.5 42.76 15.0 77.2 194.3 

8 9560 0.2444 1.5 19.50 16.9 100.5 168.1 

1 8421 0.24444,0 .2159 2.0 38.03 14.6 81.9 178.2 

2 8418 0.2508 3.0 45 .53 13.0 74 .4 174.7 

3 8423 0.2444 3.0 39.52 11.6 80.4 144.2 

4 8429 0.2444 2.5 39.07 11 .5 80 .9 142.1 

5 8449 0.2444 2.0 27.60 13.0 92 .4 140.6 

6 8425 0.2508 1.5 41 .25 10.6 78 .7 134.6 

7 8448 0.2508 2.0 31 .00 9.7 89 .0 108.9 

8 8436 0.2444 3.0 33.48 8.8 86.5 101 .7 

9 8432 0.2159 3.5 39.40 7.8 80 .6 96 .7 

NOT: 1 - Verimlilik değerle r inin çok küçük olmaları nedeniyle 103 gibi bir değerle çarpılmışlardır. 

2 - Kuyularda çap (kuyu genişli ğ i) zeminden derine inildikçe, sadece 2 kuyuda daralmıştır. 

Verimlilik 
yüzdesi YERLEŞiM 

(pm) 

0.14 iki kırık izinin kesişme nok-
0.28 tasında veya yakınında açılmış 
0.42 kuyu lar. 
0.57 
0.71 
0.85 

0.11 Tek kırık izi üzerinde veya 
0.22 yak ınında açılmış kuyular. 
0.33 
0.44 
0.55 
0.66 
0.77 
0.88 

0.10 Kırık izleri arasında kal an 
0.20 bölgede açılmış kuyul ar . 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0.70 
0.80 
0.90 

~ Diğer kuyularda çap değişi kliği yapılmamıştır. 
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TABLO: 3 a - URFA· CEYLANPINAR DEVLET ÜRETME ÇiFT LiGi VE ÇEVRESiNDE (iKi 
CIRCIP BÖLGESi) KALKERLERDE AÇlLMlŞ KUYULARlN VERiMLiLiKLERiNiN STATiK 

SEViYE iLE iLGiLERi 

Sıra Kuyu Statik Verimlilik 1()3 

No. No. seviye 
lt/ sn/ m/m) 

(m) 

1 7740 ı 17.00 862.0 
2 15485- A 37.60 299.4 
3 15486- A ı 44.15 218.6 
4 4409 50.60 182.8 
5 441)6 27.60 52.0 
6 15484 • A 53.80 37.4 

1 15475 · A 82.27 554.4 
2 15480- A 61.60 353.5 
3 12965- A 78.45 284.6 
4 15557 . c 84.27 267.9 
5 15474 - A 86.30 165.5 
6 4408 73.47 90.7 
7 15477 . c 79.00 37.7 
8 15476 · A 80.10 35.3 
9 15481- A ı 63.81 30.6 

10 12967. c 85.32 30.5 

1 13534 - A ı 91 .15 197.6 
2 13548- A 102.32 155.0 
3 13547- A 100.33 131 .6 
4 13536- A 93.80 107.8 
5 13554 • A 92.12 

ı 
105.1 

6 12739- A 96.10 93.1 
7 ı 10890 • A ı 96.00 75.3 

8 13365- A 110.15 
ı 

67.2 
9 10891 92.00 67.0 

10 13367 • A 98.75 

ı 
65.4 

11 13558 • A 86.60 55.6 
12 13538- A 101 .07 44.9 

Iki Cırcıp ve Akrepli bölgelerinde statik su 
seviyelerine göre guruplandırılmış kuyu lar kendi 
aralarında en büyük verimlilik değerlerine göre 
sıra numarası almışlardır . Kuyuların sıra numara
l a rından faydalanılarak statik su sev.iyelerine göre 
gruplandırılmış kuyuların verimlilik yüzdeleri he
saplanmıştır. (Tablo : 3 a, 3 b- 4 a). Kuyu verimli · 

28 

Verimliklik 
yüzdesi D ü ş ü NCELER 

(Pm.) 

0.14 1. B ö L G E 
0.28 
0.42 

Statik seviyesi zemine göre 17.00-53.80 

0.57 
metreler arasında değ i şe n kuyular. 

0.71 
0.85 

0.09 ll. B ö L G E 
0.18 
0.27 Statik seviyesi zemine göre 61.60-86.30 

0.36 metreler arasında değ işen kuyular. 

0.45 
0.54 
0.63 
0.72 
0.81 
0.90 

0.02 lll. B Ö L G E 
0.05 
0.08 Statik seviyesi zemine göre 86-60-110.15 

0.11 metreler arasında .değ işen kuyular. 

0.13 
0.16 
0.19 
0.22 
0.26 
0.27 
0.30 
0.33 

liklerj (3 a, 3 b· 4 a) numaralı tablolardan fayda-

Iki Cırcıp ve Akrepl i bölgelerinde statik su 
seviyeleri ne göre gruplandırılmış kuyular, kendi 
lanılarak , logaritmik olasılık kağıdının ordinatma 

ve verimlilik yüzdeleri apsise yazılarak (Grafik : 

3,4) elde edilmiştir . 
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TABLO: 3 b - URFA· CEYLANPINAR DEVLET ÜRETME ÇiFTLiGi VE ÇEVRESiNDE 
(iKi CIRCIP BÖLGESi) KALKERLERDE AÇlLMlŞ KUYULARlN VERiMLiLiKLERiNiN STATiK 

SEViYE iLE iLGiLERi 

Sıra Kuyu Statik Verimlilik 103 Verimliklik 

No. No. seviye lt/ sn/ m/ m) yüzdesi D ü ş ü NCELER 
(m) (Pm.) 

13 13527- A 95.70 42 .7 0.36 
14 13533- A 97.85 35.4 0.39 
15 13535- c 101 .40 27.5 0.41 
16 13529- B 100.65 26.7 0.44 
17 13362- B 100.80 23 .4 0.47 
18 13545- B 89.55 23 .0 0.50 
19 13366- A 99.85 22.6 0.52 
20 13539- A 104.34 20 .4 0.55 
21 13555- A 96.70• 20 0.58 
22 13546- A 99.85 19.9 0.61 
23 13549 -A 93.20 16.8 0.63 
24 13556 - A 98.50 16.5 0.66 
25 13543- c 89.67 12.4 0.69 
26 13523 -A 95.00 11.7 0.72 
27 13541- A 86.67 10.7 0.75 
28 13537- A 103.20 10.1 0.77 
29 13540-A 96.65 6.8 0.80 
30 13364- A 98.85 4.9 0.83 
31 13350- B 92.40 4.3 0.86 
32 13528- A 97.40 4.2 0.89 
33 13544 - A 96.25 2.9 0.91 
34 13542 - c 89.70 2.3 0.94 
35 13363- B 101.72 2.3 0.97 

Not: 1 - Verimlilik değerinin çok küçük olmaları nedeni ile 1()3 gibi bir 

değerle çarpılmışlardır. 

2 - Sra No. Kuyu sıra numarası olan (m) 

a) iki Cırcıp ve Akrepli 'de statik su seviye
lerine göre ayrılan her bölge için hazırlanan gül 
diyagramlarda; statik su seviyesinin zemine göre 
düşük olduğu kesimlerde kırık izlerinin boy ve sa
yıca az olduğu, 

Statik su sev.iyesinin zemine göre yüksek ol
duğu kesimlerde kırık ·izlerinin boy ve sayıca da
ha fazla olduğu görülmüştür. 

karşılar . 

bl ik i Cırcıp ve Akrepli'de statik su sevi

yelerine göre ayrılan her bölge için hazırlanan 3 

ve 4 numaralı grafjkler incelendiğinde : 

Statik su seviyelerinin yüzeye en yakın olduğu 

alanlarda, kuyu verimliliklerinin daha fazla olduğu 

saptanmıştır. 
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Grafik : 1 - Urfa· Ceylanpınar devlet üretme çiftliği ve çevresinde (iki cırcıp 
Bölgesi) kalkerlerde açılmış kuyuların verimliliğinin kırı!-: izlerine 
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Grafik : 2 - Urfa Ceylanpınar devlet üretme çiftliği ve çevresinde (akrepli bölgesi) 
kalkerlerde açılmış kuyuların verimliliğinin kırık izlerine bağlı olarak değişimi 
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TABLO: 4 a - URFA- CEYLANPINAR DEVLET ÜRETME ÇiFTLiGi VE ÇEVRESiNDE 
(AKREPLi BÖLGESi) KALKERLERDE AÇlLMlŞ KUYULARlN VERiMLiLiKLERiNiN STATiK 

SEViYE iLE iLGiLERi 

Sıra Kuyu Statik Verimlilik 1()3 Verimliklik 

No. No. seviye 
lt/ sn/ m/m) yüzdesi D ü ş ü NCELER 

(m) (Pm.) 

1 8442 31.94 4125.0 0.07 Statik seviyesi zemine göre 19.50-33.48 
2 8440 27.35 2354.2 0.14 metreler arasında değişen kuyular. 
3 8446 27.10 1453.1 0.21 
4 8443 32.37 1357.3 0.28 
5 8438 31.85 419.9 0.35 
6 8439 30.96 392.5 0.42 
7 8444 32.50 355.3 0.50 
8 8445 21.36 253.5 0.57 
9 8363 19.87 1218.5 0.64 

10 9560 19.50 168.1 0.71 
11 8449 27.60 140.6 0.78 
12 8448 31.00 109.9 0.86 
13 8436 33.48 101.7 0.92 

1 8419 48.63 673.2 0.9 Stakik seviyesi zemine göre 36.58-48.63 
2 8422 45 .20 435.8 0.18 metreler arasında değişen kuyular. 
3 8435 36.58 298.5 0.27 
4 8420 42.76 194.3 0.36 
5 8421 38.03 178.2 0.45 
6 8418 45.53 174.7 0.54 
7 8423 39.52 144.2 0;63 
8 8429 39.07 142.1 0.72 
9 8425 41 .25 134.6 0.81 

10 8432 39.40 96.7 0.90 
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Grafik : 3 - Urfa- Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği ve çevresinde (iki cırcıp 
bölgesi) kalkerlerde açılmış kuyuların verimliliğinin statik seviyeye bağlı 

olarak de(iisimi. 
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Grafik : 4 - Urfa· Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği ve çevresinde (akrepli 
bölgesi) kalkerlerde açılmış kuyuların verimliliğinin statik seviyeye 
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YERALTISUYU ÜRETiM KUYULARININ 
PROJELENDiRME ESASLARI 

Yazan: 

Ahmet Kaya • 

ÖZ ET 

Uygun şekilde hazırlanan kuyu projesi yeraltısuyunun ekonomik ve gereken 
miktarda üretimini sağlar. Kuyu projesi hazırlamada aşağıda belirtilen iiç temel 
dayanak nokta itibare alınmalıdır. 

1 - Kuyu hidroliği kurallarının en iyi şekilde uygulanması 

2 - Son.daj tekniği yönünden jeolojik ve hidrojeolojik koşulların en avan
tajlı şekilde kullanılması. 

3 - Elverişli malzemenin seçimi 

Derin sondaj kuyusunu donatımı yönünden muhafaza boruları ve filtreler olmak 
ikiye ayırmak mümkündür. 

Projelendirme çalışmalarında kuyu çapı, kuyu çapı ile verim arasındaki mü
nasebet, kuyu derinliği, akifer tipine uygun donatım esaslarına yer vermek gereklidir. 

1 -Kuyu: 

Kuyu bir hidrolik yapıdır. Iyi bir şekilde pro
jelendirildiği zaman yeraltısuyunun ekonomik ve 
gereken miktarda üretimini gerçekleştirir. 

iyi bir kuyu projesi yapabilmenin başlıca üç 
temel dayanak noktası vardır : 

1 - Kuyu hidroliği kurallarının en iyi şekil

de uygulanması. 

2 - Kuyu yapımı ve bununla ilgili olarak, özel
likle sondaj tekniği yönünden jeolojik ve hidroje
oiojik koşulların en avantajlı bir şekilde kullanıl

ması . 

3 - Ekonomik ve uzun süre kullanılmaya el
verişli malzemenin seçimi. 

Kuyu projelerini hazırlayanların ve kuyuyu In
şa edenlerin, yukarıdaki esaslar nedeniyle, kuyu 
hidroliğinin temel prensiplerini maliyet ve ·kalite 
özellikleri ile ·kullanılacak malzemeleri iyi tanıma

ları gerekmektedir. Kaldıki yukarda sözü edilen 
esasların (özellikle birinci ve ikinci sıradaki) sa-

• DSI Jeoteknik Hizmetler ve Y.A.S. Dalresi 
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dece biri kuyu yapımındaki analitik çözümleri ba
zen çıkmaza sokabilir. 

Kuyu projelerinin hazırlanması, aslında kuyu 
yapısı ile ilgili boyutların ve malzemelerin seçi
minden oluşmuştur. Amacı ise kuyunun en iyi şe

kilde ve uzun süre çalışabilmesi yanında maliye· 
tinin de düşük olmasıdır. Proje mühendisinin gö-

revi bu üç koşulu birbirine en uygun olacak bi

çimde kaynaştırabilmektir. 

Taneli malzemeden oluşan aklterlerde (yumu

şak) inşa edilen kuyular ile sert kayaçiarda inşa 

edilen kuyuların projelendirilmesinde temel pren

sipler aynıdır . Ancak sert formasyonlarda açılacak 

kuyularda daha ayrıntılı projelendirme çalışmala

rının gerekli olabileceğide hatırda tutulmalıdır. 

Kuyu projelerinin hazırlanmasında mali ve tek

nik faktörler dikkatle incelenmelidir. 20 lt./San. 

debili bir kuyu ihtiyacı karşılayabilecek ·iken 60 

lt/ sn. debili bir kuyu açmak yersizdir. Kuyu muha

faza boruları (Casing) ve filtre ölçüleri uygun ol

malı , maliyetin düşük olması için yetersiz malze-



me kullanılmamalıd ı r . Bu durum kuyu sahiplerine 
çekici gelebilir. Ancak ilerde, kuyunun çalışmaları 

aksar ömrü kısa lır , dolayısı ile bu durum daha yük
sek mali yüklere neden olur. 

Bu makalede özellikle endüstri ve sulama ih
tiyaçlarını karşılamak amacı ile açılan derin son
daj kuyuları gözönüne alınacaktır. Bu çeşit kuyu
lar amaca uygun debi ile özgül kapasiteleri en 
yüksek değerde ça lışabilir olması gereken kuyu
lardır . Çünkü bu faktörler işletme masrafiarına 

doğrudan doğruya etki eder. 

Diğer taraftan büyük bir yeraltısuyu sulama 
ünitesinde veya büyük bir sanayi yatırımı içerisin
de yer alan kuyularda meydana gelebilecek olan 
bir arızadan önemli ekonomik kayıplar doğabile

cektir. 

Derin sondaj kuyusunu donatımı bakımından 

iki kısma ayırmak mümkündür. 

Al Muhafaza boruları kısmı 

Bl Filtreler. 

Birinci bölümde sözü edilen muhafaza boru
ları; kuyu donatımını korumak, olabilecek yıkıntı

ları ve kuyuya istenilmeyen su girişlerini önle
mek; f iltreler ise; kuyuya su girişini özellikle bu 
girişin yavaş ve serbest olarak gerçekleşmesini 

sağlamak, kum tanelerini süzerek formasyon ka
yıplarını önlemek yönünden önemlidir. 

Çökme yıkılma v.s. gibi tehlikenin söz konusu 
olmadığı durumlarda (genellikle sert formasyon
larda) muhafaza boruları ile filtrelerin kullanılma

sına gerek duyulmadığı haller olabilir. 

Kuyu projesi çalışmalarında, gerek muhafaza 
ve gerekse filtre borularının boyutlarının ve uzun
luklarının seçimi , kuyuya yerleştirilmeleri, ayrı bir 
önem taşımaktadır . 

Yukarda söz edildiği üzere bugünün modern 
kuyu yapı m, yöntemleri • istenilen suyu uygun eko
nomik koşullar içerisinde elde etmek esasına da
yanmaktadır . Şüphesiz şunuda gözden uzak tutma

mak gerekir ki yeraltısuyu hidrolik kanunlarının 
her yere uygulanılabilinir bir durumu yoktur. Bir 
çok lokasyonda, belirli başlangıç koşullarına göre 
davranmak bir takım ön kabuller içerisinde hare
ket etmek zorunluluğu doğabilir. 

Ancak iyi bir ·kuyu projesinin hazırlanmasın

da, başlangıçta belirtilen esasların bilinmesi şart
tır. ·Özellikle akiferin cinsi (serbest veya basınçlı), 
yapısı (Homojen veya heterojen) ve kalınlığı bi
linmelidir. Daha önceleri çevrede yapılmış sondaj
lardan, açılacak pilot kuyulardan, jeofizik ve jeolo-
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jik çal ı ş malardan bu bilgileri sağlamak mümkün
dür. 

Bu makalede, sözü geçen gerekli kuyu hidro
liği bilgilerinin bilindiği kabul edilerek projelendir
me esasları anlatılacaktır. 

1.1 - Kuyu Çapının Seçimi : 

Kuyu çapının seçimi, maliyeti etkilediği için 
önemlidir. Kuyu çapı aynı kuyuda değişebilir . (Te· 
leskopik kuyu lar). Bu tip kuyularda sondaja devam 
edebilmek ve böylece istenilen derinliklere erişe

bilmek için başlangıçtakine göre kuyuyu daha kü
çük çaplı borularla tamamlamak gerekebilir. 

Kuyu çapları aşağıdaki koşullara uygun seçil
melidir : 

Kuyu çapları, kuyular üzerine kurulacak porn
pa ile uyumlu olmalı ve verimli çalışabilecek bir 
biçimde bulunmalıdır. 

Bilindiği gibi kapalı boruların seçimi genel
likle istenilen kuyu debisine göre yapılır. Kapalı 

boru çapları eldeki pompanın çanak grubu çapın

deki pompanın çanak çapından bir boy büyük stan
dart boru çapı kadar olmalıdır. Hiç bir zaman, el
delki pompanın çanak çapından bir boy büyük stan
dart boru çapından daha az olmamalıdır. 

Aşağıda tablo l'de çeşitli debilere göre, porn
pa ve kapalı boru çaplarının seçimi görülmekte
dir. Tablonun hazırlanmasında önce istenilen debi 
ile çalışabilecek en iyi pompa çanak çapı saptan
mış ve ayrıca bu çanak çapından iki boy büyük 
kapalı boru (Casing) çapı alınmıştır. Kuyu çapı 

seçiminde, su hızı ve yük kayıplarıda göz önünde 
bulundurulacak etkenlerdir. Ancak tabloda verilen 
değerlere bağlı olarak kayıpların önemi yoktur. 

0-5 
5-10 

10.25 
25-40 
40.55 
55 ·BO 
75-110 

100. 190 

4 
5 
6 
8 

10 
12 
14 
16 

TABLO: 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
20 
24 

5 
6 

8 
10 
12 
14 
16 
20 

37 



DSI TEKNIK BÜLTENI MART 1976 SAYI 37 

Görüldüğü üzere bir kuyu inşaa projesinde 
kuyu çapını saptayan ana etken, kullanılacak porn
panın çanak grubu çapıdır . Kuyu çapı ile kuyu ve
rimi arasında şüphesiz bir ilgi vardır. Ancak kuyu 
çapı artışı verim artışına çok az etki eder. Bu ise 
proje ekonomisini etkileyici bir faktördür. 

Kuyu çapları ile verimlerdeki bağıl artışları 

Tablo : ll'de verilmiştir. 

(TABLO: ll) 

Kuyu Çapları 

6" 12" 18" 24" 36" 48" 

100 111 119 125 135 143 

Bağıl 100 107 112 121 128 

verimler 100 105 111 120 
100 108 110 

100 106 

Muhafaza borusu ile pompa çanak gurubu 
arasında, çanak grubunun derinliğine ve borula
rın düzgünlüğüne bağlı olarak gözönüne alınması 

gerekli noktalar da söz konusudur. Şöyleki ör
neğin 8" lik tulumbalarla 12" muhafaza, 10" lik 
tulumbalarla 20 m. ye kadar <Jian derinliklerde 
12", daha derinlerde 15" lik boruların kullanılma

sı pratikte uygun olmaktadır . 

Diğer taraftan ise kuyu çapının daima mu
hafaza borusu (Casing) çapından 4- 5 inç daha 
geniş olması gerekir. 

Kuyu çapı ile debi arasındaki ilişkiyi bir ör
nek ile açıklayalım: 

Özellikle artezyen akiferlerde : 

o 
s 

K 
---- ilişkisi mevcuttur. 

R 
log

r 

Burada: R tesir yarıçapıdır. r ise kuyunun yarı

çapıdır. O debi, S ise düşümü ifade eder. 

l-r=1 birim 

ll - r = 2 birim K=1 olsun 

R = 5000 birim olsun 

Bu şekilde 2 kuyu açalım: 

38 

o o 
ı-- = ----- olup -s = 0,27 

s 5000 
log 

o 
11-- =-----

s 
log 

5000 

2 

o 
den - = 0,29 olup : s 

% artma değeri. 

0.29. 0.27 

0,27 
100= % 10 

Görüldüğü gibi kuyu yarıçapları 2 misli arttı~ı 

halde özgül debi % 1 O artmaktadır. 

1.2 - Kuyu Derinliği : 

Kuyu derinlikleri, genellikle deney kuyuları ile 
sahada evvelce açılmış kuyu logları gözönüne alı

narak saptanır. Kuyu verimleri, kuyu derinliğine et
ki eden önemli bir diğer faktördür. Kuyu derin
liklerinin akifer alt tabanına kadar uzatılması, ku
yu hidroliği yönünden oldukça faydalıdır. (Tam pe
netrasyon hali) . Bunun aşağıda belirti ılen yönleri 
ile olumlu etkileri görülür. 

1 - Akifer kalınlığının büyük bir kısmı kul
lanılmış ve özgül kapasite arttırılmış olur. 

2 - Daha büyük düşümlere olanak sağlaması 
nedeniyle debi arttırılabilir. 

Derinlik seçiminde kısıtlayıcı faktörlerde bu
lunabilir. 

Örneğin artezyen akif.erlerde var olan filtre 
boyunun yetersiz kalması halinde filtrenin daha 
etkili çalışması amacı ile akifer ortasına yerleş

tirilmesi, ayrıca akifer tabanındaki suyun kötü ni
teli kte olması halinde ancak iyi nitelikte su alı

nabilecek derinliklere kadar inme zmunlulu_ğ.u do
ğabilir. Şüphesiz ki kötü nitelikli akifer zonları kat
edilmez. Böyle bir durum olduğu taktirde bu su
yun kuyuya girişi önlenir. Bunun için geçirimsiz 
malzemeler ile bu kesimi tıkamak v.s. gibi tedbir
ler alınır. 

1.3 - Kuyu Donatımı : 

Kuyu donatımı, kuyu yapım projesinde en 
önemli kısmı oluşturur. Kuyu yapım projesi belli 
bir verime göre gerçekleştiri· lir. Kuyu donatımı da 
bu verime uygun olacak biçimde hesap yolu ile 
bulunur. Ancak istenilen verimi elde etmek için 
sııptanacak olan filtre çapı tipi ve uzunluğu geçi
len akiferin cinsine ve özelliklerine göre belli sı

nırlar içerisinde ·kalmalıdır. 

Kuyu donatımında akifer durumu nedeniyle 
aşağıdaki noktalar gözönüne alınmalıdır. 

1.3.1 - Homojen Olmayan (Hetorojen) Akifer
ler: 

Hetorojen akiferlerde donatım ve filtreleme, 
permeabilitesi en yüksek tabakalara dayandırılacak 



biçimde yapılmalıdır . Permeabilitesi en yüksek ta
bakalar aşağıdaki yöntemler ile saptanabilir. 

1 - Her tabakadan alınan numuneler üzerin
de laboratuvarda geçirgenlik testleri yapılır. Bu 
testlerde örnekler üzerinden su geçirilir ve akım 

hızı ve buna karşı gelen yük kayıpları saptanır . El
ele edilen doneler hesaplamalar için gerekli bil
gileri verir. 

2 - Elek analizleri : Yine her tabakadan alı

nan örnekler elek analizlerine tabi tutulur. Tane 
çapları eğrilerinin birbiri ile karşılaştırılması so
nucu geçirgenliği en fazla olan tabaka saptanır. 

Eğer eğri eğimlerinin yaklaşık aynı olması durumu 
varsa, o zaman etken tane çaplarının karelerinin 
karşılaştırılması yapılır. Buna göre etken çapı 

0,008" olan kum, etken çapı 0,004" olan kumdan 
dört misli daha faz.la geçirgenliğe sahip olacaktır . 

Etken tane çapı, granülometre grafiğinde, gra
nülometre eğrisinin % 90'ına karşılık olan tane ça
pıdır. Granülometre grafiğinden etken çap kolay
ca bulunabilir. Şekil : (4). deki örnekte etken çap 
0,002" den biraz fazla olmaktadır. 

Söz edildiği gibi granülometre eğrilerinin eğim
lerinin birbirine çok yakın olması halinde eğimi 

en fazla olan eğri geçirgenliği en fazla olan taba
kaya aittir. Eğimi dik olan eğriler tane çaplarının 

üniform olduğunu gösterir. Üniformluk arttıkça ge
çirgenlik de artar. 

3 - Jeofizik ölçümlerden istifade edilir. 
Önemli derecede istifade sağlayan ölçümlerdir. 
Kuyu inşaası esnasında geçilen formasyonların fi
zik karakterlerinden istifade ile tariflenmesi , de
rinlik ve kal ınlıkl arını n belirlenmesini sağlar . Bu 
gaye ile Rezistivite ve SP (Potansiyel Spontene) 
ölçümleri çok kullanılmaktadır. 

Diğer taraftan az kalı nlıkta münavebeli olarak 
sıralanmış değişik özellik ve yapıdaki formasyon
ların teçhizinde, parozite tayininde Gamma-R, 
Boşluk ve çatlakların tespitinde Kaliper log, kuyu 
yıkıntılarının tespitinde Mikrolog, su ile ilgili tes
pitlerde nötron logu , temparator log istifade edi
len jeofizik ölçümlerdir. 

Keza bu ölçümler ile Koroıyon ve tuzluluk 
problemlerinin de incelenmesi ·söz konusu olmak
tadır. 

4 - Şahsi tecrübelerle tabakalardan alınan nu
munelerin karşılaştırılması. 

Yukarıda sözü geçen noktalar sırasıyla, en 
pahalı fakat en güvenilir yöntemlere göre sıralan

mıştır. Ekonomik koşulların uygunluğu oranında 

seçilecek biri ile akiferin en iyi kısımlarını sapta-
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mak mümkündür . Şehir suyu , endüstriyel amaçlı 

su ve sulama amacı ile doğan ihtiyaçlara en azın

dan elek analizi çalışmaları gereklidir. 

Ş i mdi akifer verimliliğinin tabakalara göre 
dağıtım ının , yapılan elek analizi ile nasıl değerlen

dirdiğimizi bir örnek ile açıklayalım . 100 m. kalın

lığında bir akifer geçtiğimizi kabul edelim ve elek 
analizi neticelerine göre ilk 20 m. lik kısımda (Al 
efektif çap 0,10 mm. ikinci 30 m. lik kısımda (Bl 
efektif çap 0,1 5 mm. üçüncü 30 m . lik kısımda (C) 

efektif çap 0,20 mm. ve son 20 m. lik kısımda (D) 
efektif çap 0,06 mm. olsun. Bunu liste halinde ve
rirsek. 

Et çap 

Kalınlık (::·) Bağıl 

Tabaka (m) (Ef. Çap)2 iletkenlik 

A 20 10 100 2000 
B 30 15 225 6750 
c 40 20 400 16.000 
D 10 6 36 360 

25110 

Bu durumda akiferin verimliliği tabakalara göre 
şöyledir . 

Tabaka 

A 
B 
c 
D 

A+D 
B + C 

Kalınlık 

20 
30 
40 
10 

30 
70 

(%) 
Verimlilik 

(% 

8 
27 
64 

9 
91 

Bu duruma göre böyle bir akiferde A ve D 
tabakalarını teçhiz etmekle % 30 fazla filtreleme 
ücreti ödenmesine karşılık ancak % 9 fazla verim 
elde edi li yor. Bu % 9 fazla suyun alınması ek mas
rafa rağmen bazı durumlarda mutlak gerekli ve 
hatta ekonomik de olabilir. Ancak genellikle ho
mojen olmayan aklterlerde verimlilik yüzdesinin, 
kalı nlı k yüzdesinin yarısından daha küçük ol·duğu 
tabakalar filtrelenmez. 

1.3.2 - Homojen Akiferler : 

Doğada tam anlamı ile homojen aklteriere 
rastlamak zordur. ÖzelliMe alüvyonlarda bu tip 
akiferle re pek rastlanmaz. Böyle durumlarda do
natım işleminde bir kolaylık olmak üzere efektif 
çap üniformluk katsayısı ve benzerlik •katsayıla

rından ikisi % 25 fark içinde olanlar, homojen ka
bul edilebilirler. Örneğin iki elek analizinde efek
tif çaplar 0,20-0, 25 mm. U-2-2,5, S

0
= 1-1,25 

iseler formasyon homojen kabul edilebilir. 
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1.3.2.1 - Homojen Serbest Akiferler: 

Serbest aklterierin donatımında ilk olarak şu 

kural ı hatırda tutmak gerekmektedir. · Serbest akl
terl erde dinamik seviye, filtrenin üst noktasından 

daha aşağıda olmalı dır . Bunun amacı üretim yapıl

mayan bir sahaya bir üretim aracı olan filtrenin 
sebepsiz yerleş tiri lmemesidir . Bunun diğer sakın · 

cas ı ise filtrenin çabuk çürümesinden dolayıdır . 

Böylece dinamik seviye üzerinde f i ltre bulunması 

kuyu mahiyetini arttınrken ömrünüde azaltmış ol
maktadır. Buna göre serbest aldterlerde donatım 

esasları şöylece verilebilir . 

Basit bir kural olarak bir kuyudan alınan ve-
rimi, 

O, Özgül debix Düşüm , olarak ifade edersek 
aşağıdaki şekil üzerinde şu açıklamayı yapabiliriz. 
(Şekil: 1) . 

(a) halinde az filtrelerneden dolayı özgül de
bi küçük, buna mukabil düşüm olanağı fazladır. (bl 
halinde ise tam tersine özgül debi büyük fakat dü
şüm olanağı azdır. Bu iki durumun bir graf:k çö
zümü yapıldığında % 30-50 f.iltrelemenin optimum 
verimi sağladığı görülmüştür. 

Teorik ve pratik olarak bu çeş·it aklterlerde 
tabandan, itibaren akiferin 1 / 3'1ük kısmını filtrele
rnek en uygun olma ktadır. Çünkü serbest aklter
lerde akiferin etki konisi yarıçapı içindeki kısmı, 

pompajla drene olmuştur. Bu da 0 / s özgül debisi
ne etki eder. 

(ol 

Bazı kuyularda özgül rkapasitenin arttırılması 

amacı ile tabandan itibaren aklterin yarısı filtrele
nebilir. Bu tip aklterlerde filtre uzunluklarının se
çi mi, iki zıt koşul gözönüne alınarak yapılır. Filtre 
boyu arttıkça özgül kapasite artar. Zira bu durum, 
akım ın laminer olmasını sağlar ve hızı azaltır . Filt
re boyu azaldıkça daha büyük düşümler elde edi
lir. 

Uygun düşüm birçok faktörlere bağ l ı olmakla 
beraber statik su seviyesi ile filtrenin üst kısmı 

arasındaki mesafe kadardır. Zira serbest aklterler
de pompaj, su seviyesi filtrenin biraz üzerinde ola
cak şekilde yapılır . (Şekil : 2'de) görüleceği üzere 
yukarıdaki lfadelerin doğruluğu anlaşılmaktadır. 

Şöyleki burada Max. ·düşümün % 65 'i ne eri
şiidiğinde mümkün max. debinin % BB'i elde edi
lebilmektedir. Eğer düşüm % 95 olacak şekilde 
arttırılırsa debi % 99'a yükselecektir. Buna göre 
% 46'1ık artışa karşılık debide sadece % 11'1ik bir 
artış olmaktadır. 

Homojen olmayan serbest aklterlerde kuyu pro
jeleri homojen olmayan basınçlı akiferlerdeki gibi 
yapılır. Prensip aynıdır. tek değişiklik, bu tip akl
terlerde filtrelerin , geçirgenliği en fazla olan taba
kaların alt kısımlarına •konmasıdır. 

1.3.2.2 - Homojen Basınçlı Aklterler : 

Basınçlı akiferlerde donatım serbest akifer do
natımındaki prensipiere uyar. Ancak buradaki pren
sip şudur : 

(b) 

(Şekil: 1) 
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Basınçlı akiferlerde dinamik seviye hiçbir za
man akifer tavanından daha aşağıda olmamalıdır . 

Bunun birçok sebepleri vardır: 

Şöyleki: 

a) Basınçlı akifere göre yapılan hidrolik he
saplar bu durumdan sonra sonuç vermez. 

b) Akiferin yanısı bozulabilir. 

ı'l' 
ı: ı: T'T ı 

!Om ı ı'ı ı ı ı ı 
lı i ı ı,ı, 

ı ı ı ı 
ı,ı, 
ı ı 

(o) (b) 

em 
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c) Bu durumdan sonrak i düşüme karşılık, alı

nan su artışı çok azdır . 

Basınçlı akiferle rde söz edi lmesi gereken di
ğe r bir prensipde ş ud ur . 

Yap ılan birçok deneyler gösterm işti r ki basınçlı 

ık iterlerde filtreleme yüzdesi, serbest aklterlerde 
ı l duğu gibi özgül debi yüzdesi ile aynı değildir . 

1 aşka bir ifade ile bir serbest akiferin, % 100'ü 
i iltrelense, kuyunun özgül verimi, akiferi % 50 filt
relenen serbest akiferin 2 misli olur, Basınçlı aki
ferle % 100 filtreleme % 100 özgül d eb iyi gene 
verir. Ancak % 50 filtrel ernede elde edilecek debi, 
% 100 filtre li hali n yarısından çok fazla olup % 73 
dür . Bunu bir liste hal inde vermek mümkündür. 

Bu duruma göre basınç lı ak iferi % 70-80 filt
relemek akifer suyunun % 90'ını almaya yeterli ol
duğundan, artan % 10 fazla su için % 25-30 fazla 
filtreleme genel olarak rantabl olmamaktadır. Bu 
prensipten hareketle % 75 filtreleme en uygun ol
duğuna göre filtre yeri üzerinde de durmak yararlı 
ol acaktır. (Şekil : 3) . 

Akifer Tabanı (c) Akifer Tabanı 

(a) (b) 

(a) durumda akiferin % 80'i filtrelenmiştir . 

Bağıl özgül debisi % 92 dir. Bu durumun sakıncası 
akifer tavanının hemen üzerindeki formasyonun, 
kuyuya olan akışla sınır oluşturması, bazı isten
meyen olaylara neden olabilir. 

(b) Durumunda da filtrelenme yüzdesi % 80 
dir. Bağıl özgül debi % 92 dir. Bu durumun sakın

cası yoktur. 

Akifer Tavanı 

ı ılı 
ı ı 

lı lı 
4m 

Cı 

ı,ı, 
ı,ı, 4m c2 
ı ı 

• (c) Akıfer Tabanı 

Şekil: 3 
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(c) Burada akiferi 2 kısımda incelersek, her 
biri % 80 filtrelenmiş olmasına karşılık akifer ka
lınlığı azaldığı için özgül debileri (a) ve (b) du
rumlarına oranla daha fazla olacaktır. Gerçekten 
toplam bağıl özgül debi % 97 olmuştur . Sonuç ola
rak (c) durumundaki bir donatımda , aynı oranda 
filtre kullanılmasına , karşılık % 5 fazla su alına

bilecektir. 

Bir akiferin boydan boya filtrelenmesine karşı

lık ardaş ı k olarak bir kapalı , bir filtre şeklindeki 

donatırnın avantaj aynı şekilde açıklanabilir. 

1.4 - Filtreler 

Filtreler , bir kuyu projesinde önemli yer kaplar. 
Filtrelerin uygun ol arak seçilmesi ve yerleştirilme

si, kuyu verimini doğrudan doğruya etkiler. Filtre 
boylarının hesabından yazı metninde söz edilmiş

t ir. Ancak filtre açıklıklarının saptanması , bunun 
formasyana uydurulması, filtrelerin yerleştirilme

si , filtre malzemelerinin seçimi ile ilgil i olarak 
aşağıdak i hususları bel irtmek yararlı olacaktır . 

Filtre aralıkları , su taşıyan formasyonlardan 
alınan numunelerin elek analizi sonuçlarına göre 
saptanır. Alınan her numüne için bir elek analizi 
eğrisi çizilir. ince taneli üniform bir formasyonda 
filtre aralıkları , malzemenin % 40 ile % 50 'sini tu
tabil ecek şekilde saptanmalıdır. (4 mm. lik taneler 
genellikle 1 mm. lik taneyi tutar.) 

Bu durum elek analizleri grafiğinden şöyle el
de edilir. % 40 veya % 50'ye karşılık gelen yatay 
doğrunun eğriyi ·kestiği nokta bulunur. Bu noktaya 
karşı gelen yatay doğrunun eğriyi kestiği nokta 
bulunur. Bu noktaya ·karşı gelen tane .çapı, yatay 
eksen üzerinde bulunur. (Şekil : 4) Şekilde, ince 
taneli üniform bir Formasyon gösterilmektedir. 

Burada filtre aralıkl a rı % 40 için 0,008", % 50 için 
0,006"dir. % 40 lık durum, yeraltısuyu fazla aşındı 

rıcı olmadığı ve alınan numunelere güvenildiği 

(1) Filtreleme % si 

100 
(1) 

100 

100 

20 30 

Tane Ça;ıı . (Sinde ii .c olortıll) 

Şekil: 4 

takdirde kullanılır . % 50 'lik durum bu halin dışında 
t arcih edilir. Su aşındırıcı ise filtre aralıkları daha 
az ol acak şekilde açılmalıdır . Çünkü 0,001-0,002 
li k aş ındırma olursa , kuyuya (malzeme) kum girişi 

olur. 

Kaba kum ve çakıldan oluşuk homojen for
masyonl arda, filtre aralıkları seçimi daha emniyet
li ve ko l aydır . Bu tip akiferlerin elek analiz eğrile

ri biraz daha yataydır. Filtre aralıklarının binde 
birkaç inç değişmesi, kuyuya giren maddelerin 
miktarında fazla değişiklik yapmaz. Bundan dolayı 

filtre aralıkl a rı, % 30 % 50'ye karşı gelen tane 
çaplarına göre saptanır . Eğer filtre aralıkları %30'a 
göre seçilirse, kuyu geliştirilmesi esnasında titre· 
ye giren madde miktarı fazla olacağından gelişti

rilmenin gecikmesine neden olur. Gecikme sebe
biyle ortaya çıkacak olan extra maliyetler kuyuda 
sağlanan avantajlarla karşılanır . Su, kabuk bağla

yıcı nitelikte ise, kuyunun tıkanması geç olacağın

dan kuyu daha ucuz çalışabilir . 

Filtre a ralıklarının büyük olması, kuyu (filtre) 
etrafında ciaha kaba bir zon oluşmasına neden olur. 

Mümkün Azami Özgül Debiye Göre Yüzde 
(lll 

90 . .... ... ... .. .. . .... . ... ......... ...... .... .. . .. ... .... . . 97 .. .. .... .................... ... ........... . ... . .... . .... . 
100 
98 

80 92 · ·· · ················ ·· ··· ···· ·· ·· ··· ·· ··· ······ ··· ·· ····· 97 
70 .. ... .... .... ... . .. .. .. ... ... .. . ... ..... ... ... .. ... . . .. .. 87 94 
60 ..... . ....... .. .. ... .. ..... .. .................. . .. ....... 81 .... . .. . .... .. . ... . . .. ..... ... .... . ..... . .. . ............ . 89 
50 . ... ... ... ....... ... ........ .. ....... .. ..... .... .. .... .. . 73 . .... ... ....... .. .... ... . .. . .... ... ........ . ........ .... . 77 
40 . .. ... .. .. .. ....... ... ... . ... .. ....... ..... ...... . .. . .. . . 63 ... . .. ......... . ..... ....... .... . .. ...... .. ... ... ... ... .. 73 
30 ...... .... . ... .. . .. . ........... ...... . .. . ........ . ....... 52 ...... . . .. .. ... .... ... ...... . ... .. .. ....... . .. . ... .. .. . .. 62 
20 .. ....... .. ... .... .. .. . ... . .. ........ . .. . ... .... ... ...... 39 . .... .. .. ... ........ .. ...... . .. .. .. ..... . .. . .. . .. ... ... . . 48 
10 .. ............... ... .. ... ... .... . .... ....... .. . ..... ... .. 24 .. ........ . ... .. ..... . ..... . . .. . .... ... ..... ... . . . .. . .. .. 30 

"lOT : (1) 10 m. akifer kalınlığı 
5 m. akifer kalınlığı (ll) 
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Bu genellikle özgül kapaslteyi ve kuyu verimini 
arttırır. Söz edildiği gibi, numunelerin güvenilir 
olmaması, akiferin ince olması, akifer üzerindeki 
tabakanın ince taneli kum kapsaması ya da geliş
tirme için gerekli zamanın kısıtlanması gibi du
rumlarda , filtre aralıkları daha emniyeti! bir şekil 

de saptanmalı ve bu taktir·de mutlaka % 40-% 
50'ye karşı gelen aralıklar ·seçilmelidir. 

Homojen olmayan (Tabakalaşmış) aklteriere 
doğada daha çok rastlanır. Bu tip aklterlerde filtre 
aralıkları, her tabakanın içerdiği malzerneye göre 
seçilir. 

Filtrenin kuyu donatımı içerisinde yerleştiril
mesi ·de verimi etkilernesi yönünden önemlidir. 
Burada dikkat edilmesi gerekli noktalar aşağıda 
gösterilmiştir. 

1 - Ince taneli tabaka kaba taneli bir tabaka 
üzerinde ise ince taneli tabakaya •konulan filtre, 
kaba taneli tabakada da asgari 0,60 m. ilerlemeli
dir. 

2 - ince taneli tabaka, kaba taneli bir tabaka 
üzerinde ise, kaba taneli tabakaya konulacak filt
renin aralıkları ince taneli tabakaya konulacak filt
renin aralıklarının iki katından daha fazla olma
malıdır. 

Bu iki kural, tabakaların sınırları tam olarak 
bilinmediği taktirde, kuyunun malzeme çekmesi ih
timalini önler. 

Sun'i çakıllamada saptanan granülometrik eğ

rinin % 40'1ık yatay doğruya kestiği noktadan 4- 6 
misli öteye kaydırma yapılır . 

Bu şekilde oluşan yeni granülometrik eğrinin 
% 90'1ık yatay doğruyu kestiği noktanın apsisi, 
filtre açıklığı olarak seçilir. (Bak. Şekil : 5) . 

d40 
- =U 
d90 

U = 2,5 olarak yaklaşık paralel bir eğridir. 

(ll. Nolu eğri) 

Şekil: 5 

-Elek oçOI IıOJ 
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Filtre malzemelerinin seçiminde göz önünde 
bulundurulacak 3 nokta vardır. 

a) Suyun kimyasal bileşimi 

b) Bakteriler, Bakteri artıkları 

c) Filtrenin dayanıklığı, 

Suyun kimyasal bileş·imi, aşındırıcı, •kabuk bağ

layıcı veya her iki durumun varlığını belirtebilir. 
Aşındırıcı suları şöylece tanımlamak mümkündür. 

1 - PH 7.0 (Asit su) 

2 - Çözülmüş oksijen miktarı 2 ppm. den faz
la (Genellikle sığ serbest aklterlerde rastlanır.) 

Çözülmüş oksijen miktarını tam olarak bulmak zor
dur. 

3 - Hidrojen sülfür 1 ppm.'den az dahi olsa 
bile su, şiddetli aşındırmaya sebep olur. 

4 - Toplam çözeltiler miktarı 1000 ppm. den 
fazla ise ciddi elektrolitik aşınmalara sebep olur. 
Buna göre filtreler aşınmaya dayanıklı tek bir filt
reden yapılmalıdır . 

5 - co2 > 50 ppm. ise 

6 - Klorid miktarı 500 ppm.'i aşarsa su aşın

dırıcıdır . 

Kabuk Bağlayıcı Sular : 

Bu tip sulak filtre yüzeyinde mineral blriktirir, 
kabuk yapar, Ayrıca formasyon boşluklarını dol
durur. Bu durumda filtre ve formasyon açıklıkları 

tıkanır . Bu tip suların özellikleri; 

1 -PH > 7,5 

2 - Suyun sertliği; karbonat mi ·ktarı 300 ppm. 
den fazla ise (CaC03'ın çökmesi nedeniyle). 

3 - Demir miktarı > 2.0 ppm. ·ise 

4 - Manganez > 1.0 ppm. ve su oksijen kap
sarsa, kabuk bağlama yüksek PH değeri ile iki kat 
artar. 

Mineral çökeltilerl kuwetli asitlerle (Hol v.s .) 
çözeltildikieri için filtreler bu tip as·itlere daya
nıklı olmalıdır. 

Evedur ve 304 Stalnless Steel filtreleri buna 
uygundur. 

Bakteriler (Umumiyetle Demir Bakterileri) ba
zen yeraltısuyunda bulunur. Canlı sağlığı bakımın

dan fazlaca zararlı olmamakla beraber bu tip bak
teriler formasyon ve filtre açıklıklarının tıkanma

sına sebep olurlar. Bakteriler, yapışkan ve peltern
si bir madde çıkarırlar. Demir ve manganez! oksit-
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leyerek çökeltirler. 3 aydan bir yıla kadarki bu za
man süresince kuyu verimi % 75 azalabilir. 

Bunu önlemek için daha kuvvetli bir eriyik , 
klorin, bakterileri yakmak için kullanılır . HCl) de 
Fe ve Manganezi çözmek için kullanılır . 

Filtre seç iminde dayanıklılık da önemlidir. Filt· 
reye etki eden kuvvetlerden biri boruların kendi 
ağırlığı , diğeri ise toprak sıkıştırmasından doğan 

basınçtır. Birinci faktör, özellikle, kuyu derin oldu· 

ğu zaman önemlidir. 

Filtren in bu iki etkene karşı dayanımı yapı!· 

dığı malzemenin elast ikiyetine bağlıdır . Bundan do

layı Stainless Steel (E· 30 .106psi) filtreleri bakır 

al aşıınından yapılmış (E = 15.1 06poundipsiper square 

inç) filtrelerden iki kat dayanıklıdır. 

Dayanıklılık ön planda ise, Evedur Bronze den 

ziyade stainless steel filtreleri kullanılmalıdır. 

Filtreler çeşitli malzemelerden yapılabilir. Aşa

ğıdaki tabloda maliyet faktörü ve özellikleri ile 

birlikte verilmiştir . 

A tipi 6" filtrede açıklık yüzdesi 8 olarak ka· 

bul edilirse açık l ık : 

578 
- - . 0=400 cm2 olur. Bu filtre kullanılır Ise : 

11 ,5 

1.4.1 - Filtre Uzunluğunun Saptanması : 

Bir kuyuda filtre uzunluğu , akiferin kalınlığına, 

doğabilecek düşüm değerlerine, akifer şekline ve 
en önemlisi de verime göre saptanır . 

Yu karıd a verilen prensipierin ışığı altında, is· 
tenilen verim için kulanılacak filtre hesabında şu 
nokta l a rı gözönüne almak gereklidir. 

a) Bir kuyudan elde ed ilecek verim, özgül 
debi ve düşümle ilgili olup : 

O= Düşüm X özgül ver im 

b) Özgül debiyi ; transmissibilite efektif çap, 
nkifer kalınlığı, filtre yüzdesi ve filtre kaybı sınır

lar. 

c) Düşüm serbest akiferlerde azami 2/3 aki· 

f er boyu, basınçlı akiferlerde akifer tavanına kadar 

olma lı d ı r. 

Buna göre bir kuyu projesinde filtre boyu he

sabı şöyle yapılır . 

Metal veya Alaşım Bileşim 
Maliyet 

Özellikler 
faktörü 

M ON EL % 70 Nikel 1,5 Yüksek sodyum Klorit ç-özülmüş ok· 

% 30 Bakır sijenli deniz suyunda kullanılır. Yer-

altısuyu için gerekli değildir . 

STiNLESS STEEL % 74 Çelik 1,0 Hidrojen sülfitli, çözülmüş oksijen 
% 18 Krom ihtiva eden sularda co2 de Demir 
% 8 Nikel bakterilerine karşı mukavemeti iyidir. 

EVERDUR % 96 Bakır 1 ,O Yüksek sertlikte sularda sodyum klorit 
% 3 Silikon ve çözülmüş oksijen yüksek demirli 
% 1 Manganez sularda asitlerneye uygun. 

SiLiCON RED BRAS~ % 83 Bakır 0,9 Bazı şartlarda Everdur gibi kullranılır. 

% 16 Çinko Ancak onun özelliklerine sahip değil · 

% 1 Silikon dir ve mukavemetli değildir . inaktif 
sularda , kullanılır . 

AR MCO IR ON % 99.84 Demir 0,6 Korozyona uygun değildir . Nötr sularda, 
(Galvenizli) sulama ma'ksatlı kuyularda kullanılır . 

S TE EL % 99,35 Demir 0,09 0,15 0,5 Korozyona uygun değildir. 

ka~bon 0,20 · 0,50 Manganez 
(Galvanizli) 
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al Herhangi bir filtre seçilerek, filtre açıklığı 

bulunur. 

b) ab= V.S formülünden 

a = Verim (cm3fsan.) 

V = Filtreye giren su hızı (cm/ san.) 

S = Filtredeki açık alan (cm2) 

Burada bütün hesaplarda V= 3 cm/ san. (max) 
esas olarak alınır . 

S ise herhangi bir filtrenin 1 m. sindeki de
lik yüzeylerinin toplamıdır . 

DSİ Teşkilatınca kullanılan filtrelerde aç ıklık 
yüzdesi şöyledir : 

cl Istenilen a, bulunan ab ye bölünerek, kaç 
metre filtre gerektiği bulunur. 

A - KÖPRÜ TiPi FiLTRELI BORULAR: 

DS I TEKNI K BÜLTENI MART 1976 SAYI " :J7 

d) Kullanılan filtreye göre muhtemel düşüm 

bulunur. 

e) Filtre boyunun ve düşümün yukarda belir

tilen prensipiere uyup uymadığı kontml 

edilir. Uymuyorsa başka tip filtre seçile

rek aynı hesaplar yapılır . 

f) Tulumba seçimi yapılarak kapalı boru çap

l a rı ve kuyu çapları tayin edilir ve kuyu 

projesi çizilir . 

1.4.2 - Filtre Çajının Saptanması : 

Tıpkı filtre boyundaki seçim gibidir. Filtre uzun

luğ u nun prens ipiere uymadığı durumlarda daha ge

niş filtre ile .aynı hesaplar yapılır . 

1) 6 5/ 8" Köprü aralığı 0,8 mm. iken açık l ık % si 7. 

6 5/ 8" .Köprü aralığı 1,5 mm. iken açıklık % si 13,7 

2) 8 5/ 8" Köprü aralığı 0,8 mm. ·iken açıklık % si 6 

8 5/ 8" Köprü aralığı 1,5 mm. iken açıklık % si 11,6 

3) 10 3/ 4" Köprü aralığı 0,0 mm. iken açıklık % si 6 

10 3/ 4" Köprü aralığı 1,5 mm. iken açıklık %si 11 ,6 

4) 12 3/ 4" Köprü aralığı 0,8 mm. iken açıklık % si 6 

12 3/4" Köprü aralığı 1,5 mm. iken açıklık % si 11 ,6 

B - DÜZ TiP FILTRELI BORULAR: 

1) 6 5/ 8" Düz filtre açıklık % si 28 (Ya rı k aç ıklığı 3,5 mm.) 

2) 8 5/ 8" Düz filtre açıklık % si 31 (Ya rık açıklığı 4,5 mm.) 

3) 10 3/ 4" Düz filtre açıklık %si 31 (Ya r ık açıklığı 4,5 mm.) 

4) 12 3/ 4" Düz filtre açıklık % si 32 (Yarık açıklığı 4,5 mm.) 

C - SlK TiP FiLTRELi BORULAR (DSI IMALi) 

1) 6 5/ 8" Sık tip filtre açıklık % si 23.8 24 (Yarı k açıklığı 3 mm.) 

2) 8 5/ 8" Sık tip filtre açıklığı %si 23.8 24 (Yarık açıklığı 3 mm.) 

3) 10 3/4" Sık tip filtre açıklık % si 23.8 24 (Yarık açıklığı 3 mm.) 

4) 12 3/ 4" Sık tip filtre açıklık % si 23.8 24 (Yarık açıklığı 3 mm.) 
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FILTRASVON 

DoQr.udan doğruya veya kimyasal madde ilave. 
sinden sonra durulmada, suda mevcut çözünmeyen 
maddelerin tamamının temizlenmesi imkansızdır. 

Suyun çok ince taneli organik ve bilhassa bayar 
maddelerden temizlenebilmesi için süzülmesi gere
kir. 

Tabii süzme olayında yeryuzu suyu toprağın 

kum ve çakıl tabakalarından geçerek yatay doğrul

tuda süzülür. Bu cins filtrasyondan bazı sanai mem. 
leketleri istifade ederek suni olarak yeraltı suyu 
elde edip kullanmaktadır. 

Süzmede su, gözenekli maddelerden geçirilir. 
Bu madde suya üç şekilde tesir eder. 

a) Suda pıhtılaşma yapan diyastas havi mik
roorganizmaları, genellikle su yosunlarını, tutar. 

b) Sudaki kolloidal maddeleri emer. 

c) Sudaki katı maddeleri mekaniki olarak tu 
tar. 

Su çok yavaş, gözenekli maddeden geçirilirse 
ileride meydana gelecek biyolojik pıhtılaşma önle
nir. f;iltrelerin ana gayesi emme ile suda mevcut 
süspansiyon halindeki katı maddelerin tutulması

dır. Bu, gözenekli maddenin çeperlerinde yavaş 

yavaş ilerleyen bir tıkanmaya sebep olur. 

Tıkama hızı : 

- Suyun tabiatına, su ne kadar çok rüsuplu 
ise bu hız o kadar fazladır . 

• Kimya Y. Müh. DSI Araştırma Dalresi BaşkanlıOı 

Yazan : 

Emel GAMsız• 

- Birim filtre yüzeyinin debisine veya süzül
me hızına, bu hıza bağlı olarak artar. 

- Filtre malzemesinin tane büyüklüğüne, kul
lanılan malzeme ne kadar ince yapılı ise filtre o 
kadar çabuk tıkarıır. 

Filtrasyonda gözenekli maddede meydana gelen 
tıkanmanın ham suyun giriş yüzeyinden başlayıp 
yavaş yavaş ilerleyerek derinlere nüfuz ettiği gö
rülür. 

Iyi bir filtrasyon için, kum tabakasını meydana 
getiren taneler aynı büyüklükte olmalı ve süzülen 
suyun hızı ve kum tabakası üzerindek'i yüksekliği 

pek fazla olmamalıdır. Bundan başka gözenek hac
mi ve kurnun suyun geçmesine karşı gösterdiği di
renç etken faktörler arasında sayılır . 

Filtre tiplerine geçmeden evvel bazı kavram
ları inceleyelim : 

Gözenek hacmi (Filtrede kullanılan kum ta-
neleri arasındaki boşluk) Bütün filtre hacminin yüz
desi ile ifade edilir. 1 - 1.5 mm çapındaki filtre ku
munun gözenek hacmi % 35, ceviz iriliğindeki 
fif.tre kumunun ise % 43 dür. 

Su alma kabiliyeti : Su ile dolmuş bir filtre
nin boşa,ldıktan sonra alabileceği su miktarıdır. Bu, 
filtre çamurlanmağa başladığı zaman önce artar ve 
gözenekler katı maddelerle kısmen dolduktan sonra 
düşer. 

Filtre kapasitesi 

lan su miktarıdır. 

Boşaltılan bir filtrede ka-
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iyi bir filtrenin su alma kabiliyeti % 15-20 ol. 
malıdır. 

Filtre malzemesinin seç imine geçmeden efek
tif çap ve düzgünlük katsayısını da kısaca ta nımla

yalım . 

Efektif çap : Elendiği zaman kurnun % 90 nını 

üstünde bırakıp % 10 unu altına geçiren eleğin de
lik açı k lığıdır. 

Düzgünlük Katsayısı : Kurnun % 40 ını üze· 
rinde tutup % 60 ını geçiren e l eğin deli k açıklı ğ ının 
efektif çapa oranına eştir (Şe kil : 1) . 

iyi bir filtre maddesinin efektif çapının 0,3 
mm ve düzgünlük katsayısını n 2 - 5 olması arzu 
edilir. Bir kum ne kadar ince ise o derece mikrop
suz su verir. Çünkü, ince taneli ~umun yüzeyinde 
zar teşekkülü iril cre nispeten daha çabuktur. Başka 
bir deyimle aynı işi görmek için ince taneli kumdan 
elde ed ilecek ince bir tabaka iri taneli kalın lbir 
tabakanın gördüğü işi görür. Yalnız Ince taneli kum
da süzme hızı çok çabuk düşer. Temizlenme iri ta
neli kurnda daha kolaydır . Bu sebeple genellikle 
bulanık su iri, berrak su ise ince kumdan süzülmeli
dir. Kum filtrel erinde , yıkam a neticesi ince kurnun 
bir kısmı kaybolacağında n bunu arasıra kum ilave· 
siyle telafi etmek gerekir. 

Filtre malzemesinin seçimi 

Genellikle kullanılan granülometrik değerler 
şunlardır : 

Efektif çap 0,3- 0,5 mm : Saatte 25 m. ye ka
dar bir hızla çok hızlı filtrasyonlarda, bulanıklığı 200 
Silis biriminden düşük olan ham sul a rın filtrede çö
keltme yapmadan pı htılaşma ile beraber süzülme· 
sinde, az bulanı k s ul a rın ise doğrudan doğruya sü
zülmesinde kulla nılır . Filtre tıkanmasında yük kayb. 
1.5 Kg. ma ulaşabilir . Sözü geçen kum yalnız su dö
nüşü i le yıkama yapılan f i ltre l e~in en üst tabakasın
da kullanılır . Yı kama suyunun debisi mı başına 
saatte 30 mJ mertebes inde olma lıdır . Aynı zaman
da gözenekli beton taş l a rı kullanarak yıkama hava 
akımında da yapıl ab i lir . 

Efektif çap 0,6 - 0,8 mm : Saatte 15 m ye ka
dar hızlı süzmelerde süzme, ön çökeitme ve filtre 
yüzeyinde pıhtılaşma, muvakkat istasyon ve havuz
larda, az kirli ve bulanı kl ığı 50 silis bir iminin altın. 
da olan sularda doğrudan doğruya yapılır. Bu kum 
bütün filtre tiplerinde zeminde homogen bir tabaka 
teşkil edecek şekilde kullanılabilirse de bunun al
tında granülometrisi 4-6 mm olan bir destek taba
kasının kullanılması tercih edi li r. Bu t akdirde yıka

ma takriben mı ye saatte 60 mJ debili su a kımı ile 
yapılır. Yük kaybı 600 gr. olduğu zaman filtre tıka
nır. Yük kaybının bu değer i n üstünde olduğu haller
de süzülen suyun kalitesi bozulur. 
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Efektif çap 0,9 1,0 mm Bu granülonıetri iyi 
bir çökeitmeden sonraki süzmeler içindir. Bu kum 
bütün filtre tiplerinde zeminde homogen bir tabaka 
teş kil edecek şekilde kullanılabilir . Özellikle yıka
manır su a kımı ve basınçlı hava ile yapılması ye
rinde olur. (m2 ye saatte 15- 20 mJ su ve m2 ye 
saatte 60 mJ basınçlı hava) kullanılır . Yük kaybı 400 
gr. mı geçmemel•idir. Bu takdirde filtre tıkanır. 

Efektif çap 1,3- 1,5 mm : Ham suyun kaba 
f i ltrasyonunda, pıhtılaşma ve çökeitme işlemlerin

den geçirilmiş suyun süzülmesinde kullanılır. Yük 
kaybı 150 gr. mı geçmemelidir. Filtre tıkanır. Aynı 

şa rıtlarda endüstri sularının süzülme işleri yük kay
bı 200 gr. mı geçmeyecek şekilde yapılabilir. 

Efektif çap 2,0- 2,5 mm : Endüstri sularında 

yük kaybı 200 gr. mı geçmeyecek şekilde pıhtılaş

manın yapılmadığı kaba filtrelerde kullanılır. 

Efektif çap 3,5 mm üstünde 10 • 25 mm arası 
Yalnız destek tabakası olarak kullanılır. 



Kum ve Çakılın Kalitesi : Genellikle en az 
% 98 silisli, yıkama esnasında sürtünmelerden 
doğacak aşınmaiara dayanıklı sert yapılı taneler 
kullanılır. Bu gaye için ya nehir veya yuvarlak yü
zeyli deniz kumu veya kırma malzemeden elde 
edilen köşeli taneler kullanılır. 

Çok ince yapılı köşeli taneciklerin kullanılması 

halinde bu tanecikler, yuvarlak yapılı olanlara nis
beten, daha kolaylıkla üst üste yığılabildiklerinden 

geniş bir yüzey hasıl ederler. 

Filtre malzemesi olarak 

- Sert antrasit (özel kaliteli) 

- Mermer 

- Dolomit 

- lımpara tozu 

kullanılabilir. 

Kazan sularının termik tasfiyesinde destek ta
bakasında silisin yerini reçine maddeleri alır. 

Süzülme kurnun üst tabakalarında olur. Bu ta
bakanın kalınlığı kurnun ·inceliğine göre değişir. 

Neticede kirlenmenin bir fonksiyonu olarak yük 
kaybına karşı kurnun granülometrisi ve homogen 
tabakanın kalınlığı ayarlanır. 

Eğer üst üste konmuş farklı granülometri ve 
yoğunlukta muhtelif süzücü tabakalar kullanılmışsa 

yıkamada hava kullanılmamalıdır. Çünkü bu takdirde 
yıkama esnasına tabakalar birbirine karışır. 

Ince filtre malzemesinin temizlenmesinde 
% 20 - 25 hacim a rtmasını sağlayacak şekilde su 
kullanarak yıkama yapılabil1 ir. Kullanılan suyun debi
si tane büyüklüğüne, yoğunluğa, aynı zamanda akış

kanlığa tesir eden sıcaklığa bağlıdır. 

Her yıkamada yukarıdaki hususlar dikkate alın

malı; tane büyüklüğünün 0,7 mm nin üstünde olma
sı halinde suyun debisi sınırlanmalıdır . 

Filtrede kullanılan kum tabakasının kalınlığı 

Daimi berrak bir süzüntü elde etmek için yük 
kaybının, tutulan safsızlıkların bünye ve miktarları

na, filtrasyon hızına bağlı olarak iki limit arasında 
kalması lazımdır . 

Alt limitte kum iri taneli olduğu nispette kalın 

bir tabaka kullanmak suretiyle berrak ve tevzi edile
bilir su elde edilir. 

Üst limitlerde, su basıncıyla filtre yüzeyinde 
toplanan safsızlıkların süzüntüye geçmemesini te
min edebilecek bir kalınlık tatbik olunur ki bu limit 
değer kum ne kadar ince yapılıysa o kadar yüksek
tir. 
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Genel kaide olarak denilebilir ki kum ne ka· 
dar ince yapılıysa kalın filtre tabakası o kadar 
tesirsiz aynı zamanda ortalama yük kaybı o kadar 
fazla olacaktır. Buna karşılık kum ne kadar iri yapı
lıysa filtre tabakası kalın olacak fakat ortalama yük 
kaybı az olacaktır. 

Bu son hal işletme bakımından daha ekonomik
tir. Çünkü kirlenme durumunu gösteren parabalik 
eğride muvaffakiyetli iki yıkama periyodunda kali
teli su elde edilir. 

Her defasında filtre maliye1:i ve filtre yüksekli
ğine bağlı olarak yıkama suyunda kum yüksekliği 

için pratik bir limit mevcuttur. 

YIKAMA: 

Bu çok mühim ameliyedir. Çünkü fena yıkama
larda daimi tıkanıklıkların olduğu mıntıkalar kalarak 
suyun tam süzülmemasine sebep olur. Yük kaybı 

artar ve süzmenin tesiri azalır. 

Kumu yıkamak için aşağıdan yukarıya doğru 

pislikleri sürükleyecek, aynı zamanda kurnun su 
·içinde hareketini sağlayacak şekilde su akımı ve
rilmelidir. 

Bu gaye için 2 metod uygulanabilir. 

1 - Kurnun hacmi minimum % 10 artacak şe

kilde kati derecede yüksek bir debi seçilir. Bu ka
rarsız tabakada konveksiyon akımıyla alt kısımlar

daki kum, daha yukarı tabakalara oturur. Yüzeyde 
kum tabakasıyla kesit çamurdan meydana gelen 
kabuk iç kısırnlara sürüklenir ve teşekkül eden gir
daplarla sert hacimli parçalar hasıl eder. 

Dönen veya sabit borulardan yüksek basınçlı 

yüzey yıkayıcılarla su gönderilerak yüzeydeki çamur 
kabukları kırılır. 

Bu tip yıkamalarda ihtiyat tedbiri olarak ku
mun hacim artışının dikkatlice tesbiti gerekir. Bu 
da otomatik yıkamay ı zorlaştırır. 

2 - Bugün Avrupa ve Amerika'da tatbik edilen 
bu yıkama sisteminde kurnun hacim artışı zayıf 

debili su akımı ve fakat basınçlı hava ile sağlanır. 
Kum hareket ettirilmez yüzeydeki kabuk basınçlı 

hava ile tamamen tahrip edilir. 

Yıkama suyunun deb:si geniş oranlarda, saatte 
m2 ye 6 m3 ün altında olmayacak şekilde. değiştiri
lebıilir. 

Hem yıkama suyu hemde basınçlı havanın kul
lanıldığı metod makbul bir metod değildir. Çünkü 
bu halde hava veril irken pisl ikl erin f i ltrenin taba
nına doğru inişini tahrik eden aşağıya doğru akım

lar meydana gelir. 
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Pislikler kurnun üzerindeki suda toplandığından 
bu çamurlu su temiz su ile tekrar yıkanmalıdır. 

Bu ameliye için aşağıdaki metodlardan bi~inden 
istifade edilir. 

a) Basınçlı hava akımını keserek su akımını , 

su berraklaşıncaya kadar devam ettirmek. Bu peri
yot suyun debisi yüksek, kurnun üstündeki su taba
kası az olduğu müddetçe kısadır. (Suyun debisi 1 O 
mj saat'den fazla olmalı). 

b) Ameliye yukardaki şekilde yapılır fakat su
yun debisi 20 m/saat olarak ayarlanır. 

c) Kurnun üzerinde toplanan çamurlu su bo
şaltılır . Ham su ile süpürülür. 

Yıkama suyunun kullanılışı : Filtre yüzeyinde 
biriken pisliklerin temizlenmesinde 1 m2 lik bir yü
zey için maksimum 1 mJ suya ihtiyaç vardır . Bunun
la beraber filtre temizliği bu değerden fazla suya 
ihtiyaç gösterir. Çünkü kirli suyun tekrar temiz su 
ile yıkanması lüzumludur. 
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Kumdan geçirilecek su akımı . 

- Suyun kalınlığı ne kadar fazlaysa 

YAVAŞ FiLTRE KESiTi 
Şekil: 2 

- Suyun debisi nekadar azsa 

- Çamur tabakası ne kadar yoğunsa 

- Boşaltılacak çamur miktarı ne kadar fazlaysa 

O kadar kuvvetli olmalıdır. Su veya su ve hava 
basıncı ile filtrelerin yıkanmasında kullanılan su 
miktarları hemen hemen aynıdır. 

1 m2 lik filtre yüzeyine 3- 3,5 mJ su kullanılır. 

Bu miktar yüzeyden yıkamalı sistemlerde 2-2,5 m3 

e düşürülebilir . 

Filtreleri aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz. 

- Yavaş filtreler 

a) Açık tip 

b) Kapalı tip 

2 - Hızlı filtreler 

3 - Aşırı hızlı filtreler 

4 - Diyatomat filtreler 

1 - Yavaş Filtreler : Üzeri açık veya kapalı 
büyük zemin drenajlı havuzl ardır . Zemin drenajının 
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etrafından kurnun muhafazası için yukardan aşağıya 
gittikçe, büyüyen çakıl ve nihayet iri taşlar bulu
nur. Bu tip filtreler münavebeli çalıştırılır. Şöyleki; 

bir kısım filtrede süzme yapılırken, diğer bir kısım 
temizlenerek süzmeye hazırlanır. Bu filtrelerde süz
me daha ziyade, biyoloj-ik faaliyetler yardımıyla kum 
tabakasının üstündeki 2-3 cm. kalınlığındaki kirli 
deri rtabir edilen ince bir tabakacia meydana gelir. 
Bu tabaka teşekkül ettikten sonra delikleri gayet 
küçüktür, kolloidal taneleri kolaylıkla tutabilir. Bu 
sebeple yavaş filtrelere girecek ham suyu pıhtılaş

tırmaya lüzum yoktur. Hızlı fıiltrelere kıyasla en 
önemli fark budur. Filtrenin temizlenmesi yıkama 

bahsinde anlatılan 2 nci şekilde yapılır. 

Yavaş filtrelerin kullanılmasında bazen yosun 
teşekkülü neticesi bir tıkanma olur. CuS04 ilavesiy
le bu hal giderilebilir. 

Şekil : 2 de bu tip bir filtrenin yapısı görül
mekrtedir. 

Drenaj büzleri tabana Şekil 3 de görüldüğü şe
kilde yerleştirilir. 

Drenaj boruları pişmiş kil boru (künk) olmalı

dır. Bu borular ana koliektör ve ona bağlanan kol

lar şeklinde tertiplenir. Boru içindeki su hızı hiç bir 

zaman 0,22 m/sn. yi geçmemelidir. 
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DRENAJ BÜZ ŞEMASI 
Şekil: 3 
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Derinlik : 2,15-3,30 m. kadar olmalıdır. En, 
boy arsaya ve maliyet faktörüne bağlı olarak seçi-
1 ir. 

Yük kaybı : 1,2- 1,8 Kg. a eri ş ince filtre te
mizlenmelidir. Normal şartlarda 2-3 ayda bir 2- 3 
cm. kum kazınmak suretiyle. 

Süzme Hızı : 2-5 m/gün civarında seçilme
lidir. 

Kullanılan Kum : Efektif çapı 0,2- 0,4 mm düz
günlük katsayısı 1,7- 3,0 mm arasında saf kuvars 
olmalıdır. 

Yavaş filtrelere verilecek suyun bulanıklığı : 
Su fazla bulanık olmamalıdır. Fazla bulanık sular 
bir ön çökeltıneye ve hatta hızlı, kaba süzmeye ta
bi tutulmalıdır. Bulanıklık 30- 50 birimi geçmemeli
dir. Aksi halde üstteki süzücü tabaka hemen ça
murla tıkanır ve sık sık temizlenmesi icabederki bu 
da ekonomik değildir. 

Yavaş filtrelerden alınan sonuçlar : Bu tip filt
reler pıhtılaşmayı icabettirmediğinden işletmesi 

nisbeten basit olan filtrelerdir. Fakat süzülecek su

yun çok az bulanık olması şarttır (30- 50 birim). 

Böyle sular büyük göllerde uzun zaman dinlenmiş 

sulardır. Fakat bu kadar duru suyu bulmak her za

man kolayca mümkün değildir. Tesis maliyet bedeli 

yüksektir. 

Netice olarak bu tip filtreler suda, 

a) Bakterileri % 98- 99 oranında giderir 

b) Süspansiyon maddelerini giderir 

c) Koku ve tadı giderir 

d) Kısmen rengi giderir 

e) Kollaidal ince zerreleri pek fazla gidermez. 

2 - Hızlı filtreler: Hızlı filtrelerin yavaşlara 

nazaran üstünlükleri; 

a) Az yer işgal ederler. Yavaş filtrelere nazaran 

1/50-1/100 kadar daha az. 

b) Temizlernede amele, kumla temas etmez. 

c) Filtre tıkandığı zaman, mevcut tertibat va

sıtası ile kuma yıkama suyu gönderilerek temizle

nir. 

d) Temizlenmesi kolay olduğundan filtreleri 

fazla çalıştırmak mümkün ve dolayısıyla verimleri 

yüksektir. (Yavaş filtrelerden 70 defa çabuk çalı

şır. 

e) Salgın hastalık halinde bütün filtrenin ste

riilzasyonu kabildir. 
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f) Bu filtreler suy,u pıhtılaşma ıçın ilave edi
len maddelerden teşekkül eden kısımlardan da ayı

rabilirler. 

Çabuk filtreler açık ve kapalı olmak üzere iki
ye ayrılır. Birincilere emme tesirli diğerine de bas
kılı filtre ismi verilir. Açıklarda çalı şma anında umu
miyetle kum tabakası üzerindeki su yüksekliği de
ğişmez ve temiz suyun akma borusuna bir hız ayar
cısı konur. Kapaklar, içerisinden sabit bir su mikta
rı geçen boru tesisatma bağlanır. Bunlar bu suret
le baskı altında bulundurul.ur. Fakat bu hal her 
filtrede olmayıp açıklar gibi işleyenleri de vardır. 

Kapalılar silindirik şekilde ve döğme demir veya 
çelikten yapılır. 

a) Açık Tip : Yavaş filtreler gibi kum tabaka
sının üzerindeki yalnız ince bir tabakada süzme 
yapmaz. Süzme işlemi kum tabakasının bütün derin
liği boyunca olur. Ham su içindeki kolloidal madde
lerin önceden çökeitme havuzunda, kimyasal mad
deler yardımıyla pıhtılaştırılıp yumaklaştırılmış ol
ması hemen daima zaruridir. Aksi halde kum tane
leri arasından geçerler ve su iyi arıtılamaz. Bu filt
reler çok fazla su süzdüklerinden sık sık aşağıdan 

su veya su ve basınçlı hava verilerek yıkanırlar . 

Üzerieri açık bir kutu şekl 1inde olduklarından 

bunlara açık tip denmektedir. Bu tipin avantajı ku

mun yıkanma durumunu gözle kontrol edebilmek-

JIAN .SU 

tir. Büyük şehir tesisleri ekseri açık tipte yapılır. 

Şekil 4 hızlı kum filtresine ait genel bir şemayı 

göstermektedir. 

ÖZELLiKLERi 

Süzme hızı: 5-6 m/ saattir. Bu hız bazı hal
lerde 10 m/ saate çıkarılabilir . 

Kullanılan kum : Efektif çapı 0,4- 0,7 ının 

düzgünlUk katyayısı 1 ,3- 1 ,6 olan saf kuvars olma· 
i ıdır . 

Yük kaybı : Yıkamad an hemen sonra 1 O- 15 
gr. müsaade edilen orta lama yük kaybı 2,5-3,0 

Kg. 

Bu filtrelerin yıkanması yıkama bahsinde anla
tılan birinci metoda göre yapılır . 

Ankara su süzgecindeki filtre havuzları çift 
havuz olarak projelendirilmiştir . 

Süzülecek su her çift havuza ortadaki bir ka
naldan gelmektedir. Her çift havuzun alanı 54 m~ 
dir. Havuzların içinde tabandan itibaren 1,5 m. ka· 

lınlığında kum tabakası va rd ı r. Kum kuvars olup 

1,2- 1,8 mm iriliğindedir. 

H avuzların dış yanlarında mevcut kanallarla yı

kama esnasındaki pis su boşaltılmaktadır. Döşeme-
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nin beher mı sinde 90 adet bakır buji bulunmakta
dır. Şekil 5 de bu bujilerden birinin yapısı görül
mektedir. 

Bujiler baş ve gövde olarak iki kısımdır. Uçtan 
uca uzun luğu 28,5 cm . dir. Baş 2,5 cm yüksekl,iğin

de, 5 cm çapında silindir şeklindedir. Başın üstü 
kapalı , etrafındaki yüzeyde boyu 7 mm ve aralıkları 

0,5 mm olan her sırada 50 şerden 100 yarık vardır. 

Bu yarıkiarın toplam yüzeyi 350 mm2 dir. Baş dö
şemenin üstünde oturtulur, döşemeye iyice sıkıştı

rılır . Başın altındaki gövde 26 cm uzunluğunda 16 
mm çapında uç kısım bir taraftan 6,5 cm yarılmış 
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SÜZGEÇTE KULLANILAN BAKlR BUJILER 
Şekil : 5 
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borudur. Bu borunun 11 ,5 cm. i döşeme betonu 
içinde kalır. 14,5 cm döşemeden aşağı sarkar. Uçtakl 
yarığın üst ucu ile döşeme arasında 8 cm lik bir 
mesafe vardır . 

Filtre döşemesinin altında ve bakır bujiterin 
sarktığı boşluğun tabanında üstü beton plaklarla 
ö~tülü bir kanal vardır. Bu kanalı örten beton plak
ların üstünde, dik ucu plağı kat eden ve üstte iki 
yanı 16 mm çapında delıiği olan bronzdan yapılmış 

(T) şekl i nde parçalar bulunmaktadır . Bunlardan ha
vuzun her m2 sinde 8 adet olup havuzdaki toplam 
sayıları 80 dir. 

Bakır bujilerden gelen süzülmüş su (T) parça
larından alt kanala geçer. Bu (T) parçaları belli bir 
miktar suyun geçmesini sağlamaktadır. Bu suretle 
plakların üstündeki su kütlesinin boşalmayarak ay
nen kalmasını ve böylece süzgeç havuzlarında ku
mun üstündeki su basıncının temiz su deposuna 
kadar devamlılığını sağlar . 

Ayrıca bu kanalı örten plakların üstüne filtre
nin temizlenmesi için kullanıla basınçlı hava boru
ları yerleştirilmiştir. Bu borular 175 mm çapında 

fla11şlı font borulardır. 

Filtrede hız regülatörlerle tanzim edilmektedir. 
Filtreterin çalışma hızları saatte m2 için 6 m3 dür. 
Venturi tip olan bu regülatörlerle hızın 9 m ye ka
dar çıkarılması mümkündür. Filtreler temizken ba
sınç kaybı 0,5 m civarında olup kirlendikleri za
man bu değer 2,5 m ye kadar çıkmaktadır. 

Filtrenin kapasitesi : ilk filtre tesisatma ait 

3 kampartıman 162 m2, yeni ilave edilen 4 kampartı

man ise 216 m2 dir. Normal hız her m2 için saatte 

6 m3 olduğuna göre; birinci kısım filtre günde 

162 x 6 x 24 = 23.328 m3 ve ilave edilen yeni kı

sımda 216 X 6 X 24 = 31 .104 m3 suyu süzebilmek

tedir. Eğer Nitreterin hız regülatörleri ayarlanarak 

hız 9 metreye çıkarılırsa verim 81 .648 m3 e yüksel

tilebilir. 

1965 de süzgeçe ilave edilen yeni iki kampartı

manın yüzeyi 108 m2 ve süzdüğü su miktarı ise gün

de 108 x 6 x 24 = 15.552 tondur. Bu suretle süz

geçin yeni ilavelerle birlikte normal hızla çalışarak 

vereceği toplam su miktarı günde 70.552 m3 dür. 

Hız 9 m ye ayarlandığı takdirde verim 105.828 m3 e 
yükselebilece~ir. 

Ankara su süzgeci bundan 36 sene evvel tesis 

edilmiş olmasına rağmen çok modern bir tesistir. 

Sistem itibariyle süzgecin kunuluş tarihlerinde 

Almanya'da Wabag firması tarafından patent olarak 



DSI TEKN IK BÜLTENI MART 1976 SAYI 37 

ilk defa tatbik edilmiş kum tabakası tamamen ho
mogen ve özel döşeme tertibatına haiz mükemmel 
bir filtredir. Bu gün bu tip fil treler mükemmelliği 

dolayısiyle dünyada yeni yapılan tasf iye tesislerin
de aynen tatbik edilmektedir. 

Tesise ·ilave edilen dekantörlerle suyun bula
nıklığını da düşürmek suretiyle filtreler daha mü· 
kemmel çalışabilir hale getirilmişlerdir . 

b) Kapalı TiP. : 

1 - Dik filtre sistemleri : Bu tip filtrel er 
silindir şeklinde olup üst ve alt kısıml a rı yuvarl ak 
kubbe şeklindedir . Genellikle endüstri sııı~rında 

kullanılır. 

Karakteristikleri 

- Filtrasyon hızı m2 ye 4 - 12 mJ/Saat 

- Kullanılan kumun granülometrisi 0,9- 1,0 mm 

- Yıkama suyunun hızı m2 ye 50-20 mJ/Saat 

- Yıkamada kullanılan havanın debisi m2 ye 
50 mJ/Saat 

- Yük kaybı 50-300 gr. dır . 

Çok ince yapılı çakıl - kum kullanıldığında yı

kama hava akımında yapılmamalı ve çakıl - kuma uy

gun bir destek tabakası kullanılmalıdır . 

Suyla yapılan yıkamalarda zemin iri kum- ça'k ı! 
havi bir toplayıcıya tesbit edilir. Süzücü tabaka 

granülometrisi aşağıdan yukarıya doğru azalan te

sir çapı 0,5-0,6 mm arasındaki tabakadan teşkil 

edilir. Şekil 5 de Kayaş ba.yındır barajı tasfiye tesi

satındaki kapalı filtre görülmektedir. 

2 - Yatay filtreler : Kapa lı filtreler hava ve 

su ile yıkanabilen, silindir şek linde ve yatay tesbit 

edilecek şekilde de inşa edilebilir. Büyük süzme 

yüzeyleri istendiğinde sadece sil•indi rin çapı değ iş

tirilmeden boyu uzatılarak istenilen yüzey sağlana

bileceğinden daha ekonomiktir. Karakteristikleri dü

şey filtrelerin aynıdır. Filtrelerin yıkanması basınçlı 

hava ve su ile yapılır. Kayaşta mevcut derinkuyu ve 

pompaj tesislerinin bulunduğu sahada Bayındır ba

rajından alınan ham suyun süzülmesi için yukardaki 

kapalı tip filtre tesisatı kurulmuş ve Ağustos 1966 

da işletmeye sokulmuştur. 

Bu filtreler 4 üniteden ibaret olup her bir ünite 

4 m çapında ve 5 m yüksekliğinde olup 8 mm lik 

saçtan ve ekieri elekt~ik kaynak l ı olarak sular ida

resinin atelyesinde yapılmıştır. 
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Filetrenin döşemesi 125 x 180 mm ebadında 
(T) demirlerinden meydana gelmektedir. (T) demir
leri 1,5 cm aralıkla tesbit olunmuş1:ur . Bu demirler 
ebad itibariyle 4 m açı·klıkta üstündeki yükleri em
niyetle taşıyabilmektedir. 

Ortada 4 m olan açıklık kenarlara doğru gittik
çe küçülmekte ve bu bakımdan döşeme faziasiyie 
üstteki yükleri taş ıyabilecek mukavemettedir. 

Döşemenin altında bir aşırı (T) profilinin alt 
kısmına iç ebadı 80 X 80 mm olan 4 mm et kalınlı
ğ ında dört köşe çelik profiller tesbit edilmiştir . Bu 
profillerin üst kısmının yanlarına ve üstten 3 cm 
aşağıda 5 mm çapında ve aralarında 10 cm mesafe 
olmak üzere hava delikleri açılmıştır. 

Bu dört köşe profillerin alt yüzeyinde ise, yarı
s ı hava bo rula r ının geçmesine ve yarısıda gelen 
h ava nın itti ii i suyu çıkarmaya yarayan çapları 30 
mm ve aralıkları 20 cm olmak üzere delikler vardır . 

Döşemeyi teşkil eden (T) profilleri arasına 

20-30 mm büyüklüğünde 30 cm kalınlığında kuvarz 
taşından çakıllar konulmuş ve bunun üzerine 10-20 
mm ebadında 15 cm kalınlığında diğer bir çakıl ta

bakası ve daha üstte 5- 6 mm lik 20 cm kalınlığın

da bir ça kıl taba kası ve onun üstüne tekrar 10-20 

mm çapında 15 cm kalınlığında bir çakıl tabakası 

en üstte de 1 -10 m kalınlığında 1,2- 1,8 mm bü

yüklüğünde kuvars kumundan kalın bir kum tabaka

sı konulmuştur . 

Bu filtrenin avantajları aşağıdaki şekilde özet

lenebilir. 

1 - Silindirik olan filtre teçhizatı basittir. 

Döşemen i n profillerden oluşu montajı kolaylaştır

maktadır . 

2 - Kullanılan malzeme miktarı az ve ucuzdur. 

3 - Hava besleme borula rı doğrudan doğruya 

kumlarla temas etmediklerinden havayı rahatca ve 

bir karşı basınç olmadan filtreye verilebilmekte

dir. 

4 - Yıkama randımanlıdır ve temizleme zama

nı kısadır. 

5 - Hava filtrenin her tarafına eşit olarak da

ğılmaktadır. 

6 - Temizlı;meden sonra başka bir operasyo

na lüzum kalmadan f iltre derhal servise girmektedir. 

7 - Temizleme ve süzme esnasında basınç 

kayıpları azdır . 



8 - Mütehassıs elemana Ihtiyaç kalmadan 

filtrenin imal ve mo11tajı yapılabilmektedir. 

Filtrenin Verimi : Filtre tesisatını teşkil eden 
3 üniteden herbirinin süzdüğü su miktarı saatte 260 

mJ tür. Bu sebeple her filtre 24 saatte 6240 m3 su 
süzmektedir. iki ünite ile günde 12480 ve dört ünite 
ile 24960 mJ suyun süzülmesi mümkündür. Bu tip 
filtrelerden başka bazı firmalar küçük mikyasta kul
lanılmak üzere filtreler imal etmişlerdir. Örneğin 
hususi bir filtre maddesini havi çerçeveli filtreler 
yahut gözenekli maddelerden imal edilen ultra-filtre
ler gibi. 

DSi TEI<NiK BÜLTENI MART 1976 SAYI 37 

Küçük Filtreler : Merkezi su tesisatından 

uzak bulunan yerlerde, fabnika v.s. içmesuyu, civa
rında bulunan küçük ve temiz bir menbadan kafi 
derecede veya hiç temin edilemezse bu tip filtre
lerden faydalanılır. Bir fabrikanın kullandığı suyu, 
ihtiyacı olmadan, içme suyu derecesine kadar tasfiye
ye kalkması çok masraflı olur. Bu taktirde içme su
yunu küçük filtrelerle temin eder. Bunlar çok dikkatli 
kullanılmalıdır. Aksi halde faydadan "Çok zararlı 

olurlar. Bu filtrelerden kum yerine gözelekli fittre 

taşları kullanıld ığından kontrolu muntazam yapılmaz 

ve sık temizlenmezse gözeneklere giren çamurumsu 
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maddeler mikropların bütün filtre içerisinde üreme
lerine imkan verir. Dolayısıyle süzgeci geçen su 
mikroplu olur. Bir küçük filtrenin suyu sıhhat ba
kımından iyi süzmes·i için aşağıdaki şartlar yerine 
getirilmelidir 

1 - Filtre malzemesi mümkün olduğu kadar 
aynı büyüklükte olmalı ve gözenekleri fazla büyük 
olmamalıdır. 

2 - Suyun basıncı 1 - 2 atmosferi geçmemeli 
ve ani basınç farkları göstermemelidir. Bu ta~irde 
mikroplar filtre içerisine nüfuz edebi!lir. 

3 - Su ne kadar kirli ise filtre o kadar çabuk 

tıkanac<ğından yıkama periyodu daraltılmalıdır. 
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AŞIRI HlZLI FiLTRE 

SE KiL- 7 

DiATOMAT FiLTRE 
SEKiL-8 

iyi bir filtrenin temizlenmesi, sterilizasyonu ve 
filtre maddesinin değiştirilmesi kolay olmalıdır. 

3 - Aşırı Hızlı Filtreler : 

Bu tip filtreler genellikle çok temiz ve bol su 
temini gereken tesislerde kulla nılır . 

Filtrenin yapısı Şekil 7 de gösterilmiştir . Kul
lanılan ham suyun bulanıklığı 30 birimi geçmemeli
dir. Bu filtreden geçirilen suyun bulanıklığı çok 
düşürülür . Tesiste pıhtılaşma, çökeitme ve filtras
yon aynı zamanda yapılır. 

4 - Diyatomat Filtreler : 

Mikroplan ve hatta Şistleri bile tutabilme 
özelliğine sahiptir. Özel tesislerde kullanılan saatte 
1 m2 'lik yüzeyde yaklaşık 5- 7 ml suyu süzebilir. 
Yıkama suyla yapılır 

Şekil : 8 de bir diyatomet filtrenin yapısı gös

terilmektedir. 

NOT: 

- Kg. ve gr. cinsinden yük kaybı tabanı 1 cm2 

olan su sütununun ağırlığını ifade etmektedir. 

- Yıkama suyunun debisi ml/ h/ m2 = m/ h olarak 
alınmıştır. 

KEK YAPIŞTIRlGI 

( Diatomat toprağı, asbest, 
aktif karbon, selülloz vs .) 

HAM SU 



YERALTI SUlARINDA KALiTE DEGiŞiMI 

Yeraltı sularında en önemli problemlerden biri 
gittikçe artan tuzlanmadır. Tuzlanmanın başlıca ne
deni suyun dikkatsizce kullanılarak geride çözünmüş 
tuz bırakmasıdır. Tarım, suyun en önemli bir b.uhar
laştırma yoludur, fakat bazı yerlerde soğutma kuleleri 
ve diğer endüstriyel kullanımlar da buharlaşmada 
başlıca faktörlerd ir. 

Buharlaşma ile tuzlanma olayı suda bulunan 
bütün tuzların buharlaşma sonucu suda birikmesidir. 
Kalan su hacmi ile tuz konsantrasyonu ters orantı
lıdır. 

Su havzasında tuz- denge hesapları için genellik
le bir model kullanılır. Buharlaşan kısı m azsa model 
iyi neticeler verir, diğer hallerde büyük hatalara 
yol açabilir. 

Modelde ilk önce katı fazın çökme tesirieri 
düşünülür. Çökme reaksiyonlarının önceden yakla· 
şık bir tahmini yapılabilir . Bu maksatla şeki l 1 de 
görüldüğü gibi suyun iyonik bileşimi grafikle gös
terilir . Her üç sudaki iyonlar su buharlaştığı zaman 
birleşme sırasına göre dizilmiştir. 

Şekil 1 de, (Al suyunda ka lsiyum ve bikarbo
nat, CaC03 meydana getirir. Bu reaksiyon bütün 
bikarbonat bitene kadar devam edebilir. Daha fazla 
buharlaşma jips çökmesiııe sebep olur. Suyun bile
şimine göre, jipsle doygunluk ancak suyun % 95 i 
ve daha fazlası buharla ştığı zaman meydana geleb i
lir. Sulamada, toprak yüzeyinde kuruluk derecesin
de buharlaşma olabilir. Bu şekilde Kalifomiya'da 
lmperial Valley'de k-ullanılan suyun % 70 i buhar
laşarak vadi de y ılda 360 000 ton kalsiyum sülfat bi
rikmiştir. Bu vadiye gelen sülfatın % 18 dir. Geri 
kalanı drenajla taşınır . Zamanla bazı yerlerde jips 

• Bu yazı journal American Water Works Association, Volume 
66, March 1974 ten çevrilmiştir. 

-• Kimya Yük. Müh . DSI Araştırma Dalresi 

Yazan : 

Richard O_ POMERQV• 

Çeviren: 

Güner AGACIK*·' 

çökmesi ve tekrar çözünme bi rbirine eşit sev.iyeye 
ulaşacaktır. Jips az çözünnıe nedeniyle bir problem 
yaratmaz. 

Buharlaşma, tüm kalsiyum ortamdan ayrılana 

kadar devam ederse, çok çözünen tuzların karışımı 

ka lacaktır. Bunlar geri kalan tuzluluğu gösteren 
sü lfatlar, klorürler, mağnezyum nitrat, sodyum ve 
potasyumdur. Düşük sodyumlu sularda tuzluluğu 

mağnezyum ve kıılsiyum kloıürleri meydana getirir. 
Şekil 1 de göster ılıniyen diğer bir reaks iyon si li ka 
(siloisyum dioksit) çökmesidir. Arnort veya opal 
f.: eklinde silikanın çözünürlüğü 11 0 mg/ 1 dir. Fa
kat dengeye ulaşması çok yavaştır. Buharlaştınc ı 

soğutucularda silika konsantrasyonu çökmeden ön
ce 150- 200 mg/1 ye ulaşır. l<aliforniya'da kuyu su
larında sil i ka konsantrasyonu 15- 20 mg/1 arasın

dadır. Tarımsal topraklarda silika çökmesinin zaıar

lı olduğu gösterilmemiştir. 

Şekil 1 de B suyu A suyundan iki yönden fark
lıdır. Fosfat burada HPQ-24 olarak gösterilmiştir, 

fakat pH 7 nin altında ise H2 P0-4 şeklindedir. 

Gösterildiği gibi mineral apatit ve başlıca hidroksi 
apatit meydana getirir. Apatit çökerken bi r kısım 

bikarbonat çökmesi de o!ur. Pis sulaı ve atıklar bu 
bileşikle doygundur. Hidroksi apatit çözeltiden ayrı

lır . fa k:ıt reaksiyon katı yüzeylerde katallz lenir. 
Eğer atık toprağa verilirse, fosfat konsantrasyonu 
bir kaç haftada 1 mg/1 nin altına düşeı. Birkaç ay 
içinde konsantrasyon akiferler için normal düzeye 
erişir. 

Fosfatsız su B yi düşüııürsek , kalsiyumun bü
tününü, bikarbonat kullanı lmadan önce kaybedecek
t ir. Ondan sonra bikarbonat bitene kadar mağnez
yum karbonat çökecektir. 

C suyunda bikarbonat, kalsiyum ve mağnezyum 
toplamından fazladır, geri kalan çözeltide bikarbo-
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nat kalır. Devamlı buharlaşma ile karbondioksit 
kaybı olur ve pH yükselir. Eğer bu olay toprakta 
olursa bitki köklerine zararlı tesirler gösterir. Top
rak yüzeyinde humik asitin ekstrakte olmasıyla si
yahlıklar meydana gelir. Tarımda asitler veya asit 
meydana getiren sülfür gibi maddeler toprağa al
kaliniteyi nötralleştirmek için ilave edilmelidir. 

Bu katı fazların çökmesi tam olarak birbirinden 
ayrı basamaklarda olm ıyabilir . Kalsiyum karbonat 
çökmesi, bütün fosfat çökmesi bitmeden baş l a r 

veya mağnezyumun bir kısmı da kalsiyum karbo
natla çöker. 

Diğer reaksiyonlar : 

Veraltı suyunun kalitesinde etken diğer reak
siyonlar kalsiyum karbonatın çözülmesi, alkali ve 
toprak alkali metallerin feldispatlardan ve mikadan 
ekstraksiyonu, iyon değişimi, organik maddelerin 
oksidasyonu, amonyumun oksidasyonu, anaerobik 
redükleme reaksiyonları, gübre ve endüstriyel atık 

ve ev atıkları şeklinde karışmadır . Bütün bu değiş

melerin tartışması bu makalede yapılamaz. Fakat 
yalnız amonyum oksidasyonu incelemesinin yapıl
ması gerekir. Iyice oksitlenmiş pis su artıklarında 
amonyum iyonları genellikle 20-40 mg/ 1 arasında
dır. Toprağı aerobik dolaşımı sırasında amonyum 
iyonları nitrata oks itlenir. Eğer toprakta kalsiyum 
karbonat veya diğer alkali maddeler yoksa, asit 
çOzelti meydana gelir. Eğer kalsiyum karbonat varsa , 
asi tl iği nötralize edecek kadarı çözülecektir. Reak
siyon şu şekilde yazılabilir . 

(1) 

28 mg amonyak azotu suya 400 mg sertlik ka
tar veya buharlaştırma kalıntısı 464 mg artar. Fakat 
bütün lağım sularında amonyum tamamiyle nitrata 
yüksetgenmiyebilir . 

Su kal-itesinde başlıca bileşenlerin ölçümü : 

Safsızlıkların çoğu suyun kalitesini bozarlar. 
Fakat uygun miktarlarda oksiıen, florür ve diğer 

bazı bileşikl er faydalıdır veya en azından zararsız

dır. Diğer çözünnıüş safsızlıklar ise suyun kalite 
ölçümüdür. Numunenin kuruluğa kadar buharlaştı

rılması ve kalıntının tartılması bu bak ınıdan su kali
tesini gösteren başlıca deneylerden biridir. Netice 
toplam çözü nmüş madde (Total Dissolved Solids) 
TDS yi verir. Bununla beraber bu kaliteyi kabaca 
gösteren bir ölçünıdür, çünkü çeşitli safsızlıkların 
çeşitli tesirlerini belirlenıez . Standard yapımında 
su kalitesi için kriter olarak kullanılamaz. Litrede 
miliekivalent olarak toplam çözünmüş madde suyun 
kalitesini daha iyi belirliyen bir ölçümdür. Anıonyum 
tuzları bu deneyin içindediı. Fakat silika ve iyonize 

olmıyan organik maddeler buna girmez. Deney al

ka liniteyi titre ederek ve sonra katyonik değiştirici

den geçirip meydana gelen asidin titrasyonu şek

linde yapılır . Diğe r bir yol tam bir analiz vaoarak 

toplam tuzların bulunnıasıdır . Öz iletkenliğin ölçü

müyle de kaba bir ölçüm yapılabilir. Bundan toplam 

tuz hesaplanabilir. Suyun tam analizi tam bir kalite 

değerlendirmesi için gereklidir, bu şekilde özel te

sirli eser bileşenler bulunur. 

ca.ıııco; - - 'Ca •3 H P04+ 4 >1C~ - Co+ 2HC0 3 -+ 

CaCOif HzO+C0 2 
N~ + 2 HC03 _,. 
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Buharlaşmanın suyun iyonik bileşimine tesiri 
A - Kalsiyum ve bikarbonat CaC03 meydana 

getirir 
B - Fosfat apat'it meydana getirir 
C - Bikarbonat kalsiyum ve mağnezyum top

lamını aşar, toprakta «siyah alkali» deni
len kalıntı bırakır. 

Başlıca karakteristik bileşenler : Ev ve endüstri 
kullanımları için su kalitesini gösteren çok önemli 
bir özellik sertliktir. Tarımsal amaçlarda ise yüzde 
sodyum önemlidir; sodyum ve potasyum topl amı 

nın topl am katyaniara oranıdır. Zeolit killi toprak
lar tek değerli iyonları tutmaya yatkındırlar ve bu 
şekilde geçirimsiz bir hal alırlar. Aksine iki de
ğerli iyonlar ıkilin topaklanıp daha geçirici olma
sına sebep olurlar. Toprak suyunda ise sodyum 
oranı sulama suyu ile ayn ı değildir . Şekil 1 de 
A suyunda ıbaşlangıç sodyum yüzdesi 36 dır . Kal
siyum karbonat çökmesi tamamlanınca sodyum 
yüzdes i 50 dir. Jips çökmesi ile kalsiyumun tü
mü bitince sodyum yüzdesi 60 dır. 

Şekil 1 de su B de başlangıç sodyum yüzdesi 
32 dir. Karbonat çökmesi tamamlanınca yüzde 80 

dir. Su C de sodyum yüzdesi 36 dan 100 e yükselir . 
Calif. , Riverside US tuzluluk laboratuvarı mo

novalent (tek değeıli) katyonların divalent (iki de
ğerl·i) katyaniara oranını killerde sodyum adsorp
sipon oranı (SAR) şeklinde ifade etmi şti r 

SAR = Na+ (2) 

[ Ca2+ : Mg2+ 11/2 
Bu oran karbonat çökmesi ile değişir. Ayrıca SAR 
konsantrasyonla veya suyun seyrelmesi ile de de
ğişir. Sulama suyunun çökmeden sonraki kalitesini 
saptamak için diğer bir parametre •alkali f aktör» 
dür. Alkali faktöı monovalent katyonl arın kalıcı an
yonlara (permanent) oranı şeklinde tarif edilebilir . 
Kalıcı anyonlar çözünen tuz meydana getirenlerdir. 
Sülfat bazı şartlarda jips çökmesi yapmasına rağ

men kalıcı anyon olarak sınıflandırılmı ştır. Böylece 
alkali faktör aşağıdaki gibi ifade edilebilir : 

Na+ + K+ (3) 

(S0-24 + cı- + N0-3) 

Konsantrasyonlar litrede milieqivalenttir. Amonyum 
iyonları varsa , onun tesirleri ayrıca düşünülmelidir. 

Eğer alkali faktörü birden küçükse sodyumun, 
toplam katyaniara oranına eşittir. B:irden büyükse 
son çözelti karbonatlıdır. 

Sertlik, toplı::m çözünmüş tuzlar ve alka li fak
törü yeıaltı suyunun kalitesini oldukça tam olarak 
gösterirler. Suyun kullanış yerine göre değerlen

dirme farklıdır . Evlerde kullanılacak suyun sertl i ği 

düşük yani alkali faktörü yüksek olmal ıdır . Bunun 
aksine sulamada yüksek sertlik ve düşük alkali fak
tör gereklidir. Yeraltı suyu hem tarımsal ve hem de 
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belediyelerce k ull an ılacaksa alkali faktörü 0.70 · 0.75 
olabilir. 

Eser bileşenlerin öl çümü : 

Yeraltı sularında eser bileşenlerin toprakta na
sı l bir etki yaptığı tam olarak bilinmemektedir. 
Fosfat ve amonyum yera ltı sularında az bulunur. 
Fakat ev artı kları nda fazlaca va.rd ır . Bor ve florürün 
de toprakta uğradığı değişim hakkı ndaki bilgi tam 
değildir. Üç ve dört değerlikil metallerin oksitleri 
birkaç ı müstesna az çözünürdür ve yeraltı suyunda 
bunun için tayin edilemezler. Bununla beraber iki 
değerlikil şeklinde demir ve mangan çözünür şekil
dedir ve problemlere sebep olur. Oksidasyon basa
mağına göıe yera ltı suyunda bu metaller bulunur. 
Oksitleyici olmıyan ortamda da bulunurlar, fakat su
da sülfür varsa , çözeltide demir miktarı çok azdır. 
Çünkü demir sülfürün çözünürlüğü çok azdır. Oksi
jen taş ıyan akiferlerde demir ve mangan yoktur. 
Ancak toprakta bu elementler yaygın olduğu ıçın 

topraktan süzülme sıras ında demir ve mangan alır

lar. 
Krom en yüksek oksidasyon basamağında çö

zünürlüğü fazla olduğundan yeraltı suyunda kromat 
kirlenmesi meydana getirir. 

Eğer krom üç değerli ğe indirgenirse, çözünür
lüğü azdır. Bu şekli kaya ve topraklarda çok yaygın
dır . 

Doğada elementlerin bazıları çok bulunur. Fi
lizler bunların ufak bir kısmıdır. Çok azı yeraltı su
l a rında vardır. Bunun nedeni toprak minerallerinde 
çözünmiven bileşik l eri nin bulunuşudur. Yeraltı su
yunun kalitesin i koıumak için zararlı elementlerin 
reaksiyon kinetiklerinin ve denge hallerinin araştı

rılması gerekir. 

SONUÇ 

1 - Toplam çozunmüş katı maddeler, suyun 
buharl aşmasında n sonra geride kalan toplam çö
zünmüş maddeyi gösterir, kalitesi için kaba bir in
di katördür. 

2 - Miliekivalent/litre olarak toplam çozun
müş tuzlar toplam çözünmüş katı maddeden daha 
iyi suyun kalitesini bel irler. Elektriksel iletkenl ik 
ise daha elverişlidir. 

3 - Su tarımsal sulamada kullanılacaksa [3) 
eşitliğinde verilen «alkali faktör • suyun önemli bir 
karakteristiğidir. Bu faktör toprak kili üzerinde su
yun büyük bir kısmı buharlaştığı zaman ki tesiri 
gösterir. 

4 - Sertlik, alkali faktör ve toplam çözünmüş 
tuzlar (miliekivalent/ litre) veya elektriksel iletken
lik suyun ka litesini tarif edebilir. Bununla beraber 
suyun kalitesi kullanış amacına göre belirlenme
lidir. 

5 - Eser elementlerin su topraktan geçerken 
nasıl bir değişime uğradıkları hakkında çok az şey 
bilinmektedir. Daha çok bilgi gerekmektedir. 



TARiliSEL BiR BELGE 
140 YIL ÖNCE iSTANBUL'UN iÇME SUYU SORUNU 

iSTANBUl'UN SU iLETiM HATLARI 

Çevirenin önsözü 

Helmut von MOLTKE 1800 · 1891 yılları arasın

da yaşamış olan Prusyalı bir Feldmareşal 'dir . Moltke 
30 yıl süre ile Prusya ordusunun baş ında bulunmuş 
olup, 19. yüzyılın ikinci yarısının en büyük stratejis
tidir. Kopenhag'da askeri öğrenimini tamamladıktan 

sonra önce Danimarka ordusunda görev aldı. Daha 
sonra Prusya ordusuna katıldı ve son otuz yıllık 

hizmet süresini Genelkurmay Başka nı olarak geçir
di. 

Güney Almanya ve :<uzey ita lya'daki seyahat
lerinden sonra, yüzbaş ılık rütbesini almadan önce 
1835 yılında Güneydoğu .A.vrup2'da a ltı aylık bir 
seyahate çıktı. istanbul'daki ·kısa ikametinden son
ra Türkiye'de uzman olarak devlet hizmeti·ne girdi. 
iki yılını istanbul'da geç irdi, bu s ırad a türkçeyi öğ
rendi ve Sultan ll . Mahmut'un emri üzerine istan
bul, Boğaziçi ve Çanakka le Boğaz ını n ha ritalarını 
çıkardı. Padişahın maiyetinde Bulgaristan ve Ru
meliyi dolaştı. Boğazların her iki yanında uzanan 
geniş Osmanlı ülkesini gezdi. 1838 de Mısır'da ki 

Mehmet Ali Paşa'ya karşı yap ı l a n harekette Osman
lı Ordusunda danı şman olarak görev a ldı. Anadolu'
da binlerce kilometrelik uzun yolculuklar ve Fırat 

Nehri boyunca bugünkü Keban Barajı yerinden de 
geçerek maceralı bir kelek gezisi yaptı. Dolaştığı 

yörelerin haritasını çıkardı. Sultan Mahmut'un ölü
münden sonra 1839 Aralığında Berlin'e döndü. 

Vurdundan uzak bulunduğu yıllarda annesine 
ve kızkardeşine sürekli ve düzenli olarak mektuplar 
yazdı. Bu mektuplar ·1835 -1839 Y ı lları Arasında 

• Doç. Dr. Müh . DSI Araştırma ve Gel i ştirme Dalresi 
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Yazan: 

Helmut von MOL TKE 

Çeviren: 

Şahap AKSOY* 

Türkiye'deki Durum ve Koşullar Üzerine Mektup
lar • adı ile yayınlanmıştır . Bu eser, o günlerdeki 
Osmanlı yaşantısı ve Osmanlı imparatorluğunun 
karakteri hakkındaki gözlemleri yansıtan aynı zaman
da edebi n ite liği bulunan değerli bir belgedir. 

Molt ke'nin mektupianndan bazıları zaman za
man dilimize çevrilmiş ve son olarak ta tümü Hay
rullah Örs tarafından türkçeleştirilmiştir (Türkiye 
Mektupları, Remzi Kitabevi 1969). 

Mektuplar arasında, o devirdeki bazı teknik 
sorunlara ve bun la rın çözümüne ait o günlerin mü
hendislik yöntemlerine değinenleri de vardır . Bun
lardan bir rtanesi de • istanbul'un Su iletim Hatları" 
isimli alanıdır . Bu mektup da, Sayın Hayrullah Örs 
tarafından edebi bir dille türkçeleştirilmiştir. Bu
nunla birlikte bazı hidrolik kavramlarını mühendislik 
dilinde daha anlaş ılır bir biçime dönüştürmek ama
cıyla söz konusu mektubu bir defa da ben türkçeye 
çevirdim. 

Mektupta, istanbul 'un su ihtiyacını karşılamak 

amacıyla eski devirlerden başlamak üzere öngörü

len t edbirler a nılmakta ve 1836 yılındaki durum 

açıklanmaktadır. Mektuptan anlaşılacağı gibi , Istan

bul'un suyunun sağlanması günümüzde olduğu ka

dar geçmişte de çözümü zor ve önemli bir sorun 

olarak yöneticileri uğraştırınıştır. Bir barajın yapımı 

için gerekli olan koşullar , su ölçümü ve dağıtımı, 

sifonlar , kapa lı borularda basınç kırmak için kullanı

lan su terazileri ve su iletim ve dağıtım şebekesi

nin nivelmanı konularında 140 yıl önceki uygulama 

ve hidrolik bilgileri yansıtması yönünden mektup 

ilginç bir belgedir . 



iSTANBUL'UN SU iLETiM HATLARI 

Büyükdere, 20 Ekim 1836 

Bizde şaraptan anlayan bir kimse tı:od ına baka
rak şarabın hangı i bağa ait olduğunu ve yılını sapta
yabilirse bir Türk de bir içimlik sudan bunun hangi 
beğenilen pınardan geldiğini, Çamlıca veya Asya'
daki Bulgurlu suyu mu, Büyükdere'nin Kestane su
yu mu, yoksa Beykoz'un Sultanpınarı suyu mu ol
duğunu an lar. Bizim herşeyden evvel öngördüği.imüz, 
suyun duru ve berrak olması özelliği, Türkler için 
pek te önemli değildir. Fırat'ın meşhur suyu kutsal 
Nil 'in suyu kadar bulanı ktır . Buna rağmen Peygam
ber bu suyun da tıpkı Hacer'in ayakları altından 

kaynayan ve susuzluktan kıvranan oğluna içird iğ i 

Mekke'deki Zenızem Suyu gibi dünyanın en iyi su
larından biri olduğunu söylemiştir. Fakat Türk ler 
için en kötü hatta sağlığa zararlı ve tadı bakımından 
hemen hemen hiç içilemez su kuyu suyudur. 

Istanbul, etrafı deniz ile çevrili kayalık bir yi.ik
selti üzerine kurulmuştur. Burada açılan kuy.uların 

hepsinin suları az ve acıdır. Sudan başka birşey iç
meyen yarım milyondan fazla insanın içme suyu· 
nun, sayısız hamamlar ile cami ierin suyunun ve 
dinin her müslümana emrettiği günde beş defa y ı

kanmak için gerekli olan suyun şehir dışından ge
tirilmesi zorunlu olmuştur. 

Bulutl arın kışın ve ilkbaharda gerek kar ve ge
rekse yağmur şeklinde önemli miktarda su bıraktı
ğı, şehrin üç mil kuzeyinde bulunan Belgrat Or
manlarından su sağlanmasında yararlanılmıştır. Bu
radaki sular, bir vadi içine enlemesine inşa oll!nmuş 
kalın bir duvar arkasında oluşan yapay bir göl içinde 
toplanır. Böyle bir rezervuara ·bent• ismi verilir 
Bu sözcük farsçadan gelmekte olup aslında duvarı 
veya bağ l amay ı ifade eder ve almancadaki "Band 
= bağ. anlamına gelir. 

Bir bendin inşa edileb-ilmesi için ; su derinliği ·· 

nin fazla ve buharlaşma yüzeyinin az olması isten
diğinden vadi yamaçlarının yeteri kadar yüksek , 
duvarın çok uzun ve pahalıya mal olmaması için 
vadinin oldukça dik ve dar, kabaran suyun gerilere 
kadar yayılabilmesi için vadi taban meylinin küçük , 
ve sonuncu olarak çok miktarda suyun toplanabil
mesi amacıyla duvarın arkasında vadinin pek çok 
uzun kollarının bulunması ve suyun kolayca akışını 
sağlayabilmek amacıyla genellikle arazinin yüksek 
konuma sahip olması koşulları gereklidir. 

Böylesine büyük bir su kütlesini arkasında 

tutacak ol·an bu duvarlar : 80 hatta 120 ayak boyun· 
da, 30-40 ayak yüksekliğinde ve 25- 30 ayak ka
lınlığındadır. Duvarların dış kısmı kesme taştan ya
pılmış olup ·içi kireç harcı ve moloz taş ile doldurul
muş ve ekseriya dış yüzeyleri mermer ile kapla
narak kitabeler ve köşklerle süslenmiştir. 
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ilkbaharda bent dolmuş ise, hala gelmekte o
lan fazla sular bağlamanı n üst kısmındaki bir savak
tan boşaltılır ve taş kapl amalı bir kanal yardımı iie 
tabii vadi tabanı na bırakılır. Alt tarafta duva rın 

ortasında ise «taksim• olarak isimlendirilen bi r to· 
noz vardır. Taksimin içindeki belirli sayıda ve 1 ·ı / 2 
parmak çapınd aki borular (Lül .:ı veya Ölçek) iletim 
hattını beslemek üzere istenen miktardaki suyu 
gölden akıtır. Lüleleri n sayısı doğal olarak, elde 
mevcut su miktarına ve bunun 8 -9 aylık bir süre 
boyunca yetmesine bağlidır. Şuna da değinmek 

gereki r ki; ayn ı bir lüleden, ilkbahardaki dolu bend
den belirli bir süre içinde akan su, düşe n su yi.ik
sekliğinin eksiittiği basınç nedeniyle sonbaharda
ki ne oranla daha azdır. Su taksimden çıktı ktan 

sonra. öğütülmüş tuğla tozu ve kireçten yapılan 

bir harç ile sıvanmış üzeri kemerle örtülü bir ka
naldan vadi boyunca akar. 

Su iletim yapısı, sıvının çabuk hareket edebi
leceği, bazı yerlerde birikintilerle taşmalara yol 
açmayacak biçimde dik ve sabit meyilli olmalıdır. 

Diğer taraftan da meyil, suyu yaklaşık olarak 1 O 
parmaklık karesel bir kesit içinde bulundurarak be
lirlenmiş yerlere getirebilecek ve şehrin bütün alt 
kısımlarına dağıtılabilecek kadar küçük tutulmalı 

dır. 

Bir su iletim hatt ı , geçkisi boyunca d oğru ltusu

nu dikey kesen bir vadiye ulaşırsa, eskiler suyu 
vadinin diğer yamacına vadi üzerinden bir köprü ile 
geçirmekten başka çara bilmezlerdi. Bu durum, bu
gün dahi italya'da, ispanya'da, Yunanistan'da ve 
Asya'da rastlanan dev su kemerlerinin yapılmasına 

neden olmuştur. Fakat Araplar bileşik borulardaki 
suların aynı düzeyde bulunduklarını biliyor ve buna 
dayanarak suyu bir ku rşun boru kullanarak vadinin 
bir yanından aşağıya ve diğer yanından tekrar yu
karıya ileten daha basit ve daha ucuz bir yöntem 
kullanıyorlardı. Su hakikaten karşı tarafa geliyordu , 
fakat sürtünme nedeniyle çok yavaş akıyor ve be
lirli zaman aral ığında pek az bir su kütlesi iletilebi
liyordu. Yalnız , tecrübelerimiz borulara ara ara açı

lacak delikierin sürtünmeyi* önemli ölçüde azalt
tığını öğretmiştir. Suyun hemen hemen aynı düzey
deki dağ yamaçlarında ve alçak engebelerin altında 
aktıö ı durumlarda ·huni biçiminde• ki bu hava de
liği kuyularının açı lma sı kolay idi. Genellikle suyun 
derin vadilerin tabanında binlerce adımlık mesafeyi 
kaoalı borular içinde qeçmesi durumunda doğal ola
rak söz konusu del ikler açılamaz. Çünkü bu halde 
su, delikierin bulunduğ.u yerden dışarıya akacaktır. 

Bu nedenle kuyuların tersi olan. tepeleri genel su 

Çevirenln Notu : Moltke"nin önerisi hidrolik kurallarına 

aykırı düşmektedir . Kanımca Moltke sürtünme lle basınç 

kavramlarını biribirine karıştırmıştır. Buradaki sürtünme 
(Reibung) sözcüğü, basınç (Druck) ile değiştirilmelidir. 
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düzeyine kadar erişecek biçimde ve •su terazisi• 
olarak isimlendirilen piramitler yapılmıştır. Bu pi
ramit ·içinde yukarıya yönelik yerleştirilen boru pi
~amit tepesindeki bir hazneye bağlanır ve su bura
da dengelendikten sonra pirarnitin diğer tarafından 

aşağıya yönelik bir boru ile düşürülür. Suyun düş
mesi sırasında sonradan tekrar yükselmesi için 
gerekli olandan daha fazla kuvvet kazanamayacağı 

ve böylece hız artışının beklenemeyeceği açıktır. 

Su terazisi, sürtünmenin azaltılması için, iletim ka
nalındakl su düzeyine kadar yükse ltilmiş olan bir 
delikten başka birşey değildir . Genellikle, su il e· 
tim borusu boyunca hidrolik nedenlerle, su terazi 
sinin tepesinin giderek daha fazla alçalacağı kendi
liği nden anlaşılır. 

istabul 'un kuzeyinde olduğu gibi vad iler!e ke
silen bir arazide ilk su iletim hattının nivelmanı 

muhakkak ki kolay bir iş değildi. Değişik düzeyde 
bulunan birçok bendden suyun topl an ılması zorun
luluğu, bu işi daha da güçleştirmiştir . Böylesine ba
şarılı bir uygulama, çoktan geride kalmış olan bu 
devri şereflendiren bir nedendir. 

Türkler, Romalıların su kemerlerini de, Arapla
rın suterazilerini de hazır buldular. Fakat kend ilerin
ce inşa olunan su iletim yapıla rı nda bunların her 
ikisini de kullandılar ve hatta ilk türü mutlaka gös
teriş heveslerinden dolayı tercih ettiler. 

istanbul'un su iletim yapılarının en önemli ve 
eskisi imparator Konstantin tarafında n başlanıp da
ha sonraki imparatorlar ve Sultanlar tarafından ge
nişletilenidir. Bu iletim yapısının suyu, Belgrat Kö
yü yörensinde bulunan beş büyük bent gölünden 
sağlanmıştır. Bunların en büyüğü olan ·Büyük 
Bent•, Bulgarların oturduğu Belgrat Köyünün hemen 
aşağı tarafındadır. Bu köylülerin büyük dedeleri bir 
zamanlar harp esiri olarak Tuna kenarındaki Bel
graftan getirilerek buraya yerleştirilmiş ve anava
tanlarının adını yeni yurtlarına vermişlerdir. Dolu 
olduğu zaman bu bendin boyu 1000 adımdan daha 
fazla olup kendibaşına B -10 milyon ayakküplük bir 
suyu tutabilir ve eksildikçe suyunu Belgrat Köyünün 
hemen yukarısında bulunan ikinci bir bendin gö
lünden tamamlar. Su iletim hattı önce, gövde du
varının yüksekliği ve ormanlık yamaçlarının güzel
liği lle anılan ·Eski Sultan Bendi· nin ve daha son
ra da bir su kemeri yardımı ile yarım saatlik mesa
fede bulunan ·Paşa Bendi· nin sularını alır . Birle
şen sular, geniş • Tatlı Sular• vadisini (Eski 
Barbyses) Prygos'un (Yunanca Burgas = Kale) bir 
çeyrek saatlik aşağısında bulunan muazzam bir su 
kemeri ile geçer. Bu su kemeri doğrusal olmayıp 
bir açı ile kırılır ve benim kanımca diğer su kemer
leri içinde mimari güzellik yönünden başta geHr. 
Vadinin öbür yanında, ·Baş Havuz• da, ıssız bir or
mantık bağazda romantik olarak Inşa olunmuş •AY· 
vaz Bendi• nin suları da eklenerek su miktarı ar-
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tar. Bu sular, Surgaz'ın yarım saatlik yukarısındaki 
bir yerde, 1000 adım uzunluğundaki fakat pek dü
zensiz olarak inşa edilmiş olan Süleyman Sukeme
ri 'nin üzerinden Barbyses vadisini geçer. Bu ana kol
ların dışında , «Aiibey Köyü Suyu .. Vadisine (Eskile
rin Kydaris dedi kle ri) doğru basık tepeler üzerinden 
ilerlerken su iletim hattı na bir sürü küçük kaynak 
sularıda katılır . Alibey Köyü Vadisi Justinian'ın adını 
taşıyan bir su •kemeri ile geçilir. Bu su kemeri en 
uzunu olmamakla birli kte diğerlerinin hepsinden da
ha yüksektir ve o kadar dayanıklı inşa olunmuştur 

ki, vadi tabanından 90-100 ayaklık bir yükseklikte 
su iletilebilen iki ka tlı geniş kemerlerini bin yıllık 

bir süre dahi sarsamam ıştır. Baş ı dönmeyenler, üzeri 
tonoz ile örtülü kanalın yanından rahatlıkla yürü
yebilir. Bu ıssız ve imar girm emiş yö rı:: ııin ortasında 

böylesine azarnet örneği bir anıtı ve üzerinden de
virler geçmiş insanlık sevgisini seyretmenin do
kunaklı bir etkisi oluyor. Su iletim hattı •Cebeci 
Köy • yanındaki pek önemli bir su kemerini de geç
tikten sonra birçok küçük vadileri aşarak düzlük 
bir çevredeki engebelerin arasından kıvrılarak ·Fil 
Köprü• nün hemen arkasından ve ·Eyüp» semtin
den devam ederek • Eğri Kapı .. da şehre ulaşır . 

Bizans imparatorları istanbul 'u, surlar içinde 
hiçbir zaman önemli miktardaki bir su yedeğinden 
yoksun etmemişlerdir. Bu amaçla, bir kısmının 

üzeri açık ve bir kısmının üzeri de yüzlerce granit 
ve mermer kolon lara oturan tonozlarla kapatılmış 

büyük sc.rnıçlar yaptırmı şlardır . Halen üzeri kapalı 

sarnıçlar ipek ipliği kıvıranlar için yazın serin bir 
çalışma yeri olarak hizmet görmekte olup, açık 

olan rezervuarlar ise •Çukur Bostan• bahçe ve ev
lerle dolmuştur. Su gibi, insanlar için vazgeçileme
yen böylesine gerekli bir 'ihtiyaç maddesi gereğin

ce önemsenmemektedir. Beş millik su iletim hattı

nın herhangi bir kısmını kesecek olan bir düşmana 
karşı istanbul sekiz gün bile dayanamazdı. Fatih 
Sultan Mehmet ve Muhteşem Sülayman'ın başşe

hirlerinin böylelikle kuşatılabileceği kuşkusuz akıl

Ian na gelmemiştir. Bugün ise durum değişmiştir, 

fakat reze rvuarların başka biçimde kullanılmalarına 

rağmen hala en azından mevcut oluşları bir şanstır. 

Halkın pek büyük bir kısmı su ihtiyacını, is
tanbul'un bat ı tarafındaki pınarları bol olan dağlık 

yöreden kısa ve yetersiz su iletim hatları ile kar
şılar. Bunlardan en önemlisi ·Kalfa Köy. den ge
lir, şehir içindeki muazzam bir su kemerinden ge
çer ve şehrin yüksek kısımlarına, Ayasofya ve Pa
dişahın Sarayındaki çeşmelere su sağlar. lmparator 
Valens tarafından yaptınldığı söylenen bu kemer 
· Bozdoğan Kemeri• tuğla ve yonu taşından inşa 

olunmuş fakat çok harap durumda olup zarar gör
müştür. Üst kemerlerinden bir kısmı, Muhteşem 

Süleyman tarafından inşa ettirilen •Şehzade Camisi• 

nin görüşünü kapatması nedeniyle anlamsız ola-
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rak yıktırılmıştır. Valens'in su kemeri evlerin ve 
camilerin, caddelerin ve çeşmelerin üstünde şeh

rin ortasında 1000 adımlık nefıis bir gezinti yeridir. 
Bu su kemeri, istanbul'.un planın ı çı kar ırken benim 
çok işime yaramıştır. Kemerin her iki ucunu kesin 
olarak saptadıktan sonra, buradan yüzlerce cami ve 
kulenin konumunu rahatsız ol unmaksızı n çıkarabil

dim. Şehir bir harita gibi önüme serilmi ş duruyor 
ve güçlük sadece objelerin sonsuz çokluğu idi. 

Sonuncu olarak; Pera ve Ga latayı, Tophaneyi, 
Kasımpaşa'yı ve k ı saca Halicin kuzey yanında bulu
nan bütün semtleri besleyen büyük su iletim hattı

na da değineceğim . Bu iletim hattmın depolarını 

oluşturan Valide ve Yeni Mahmut bentleri de 
daha önce belirttiğilll ormanlık bölgede, Balıçeköy 

yakınlarında bulunmaktadır. Mahmut Bendi şimdiki 

Padişah tarafından inşa ettirilmiştir. Su, uzun fakat 
yüksek olmay·an bir kemerden sonra Bahçeköy ve 
Büyükdere vadileri aras ındaki bir sırtı ve sonuncu 
vadinin yamaçlarından •Kul luk· veya Nöbetyeri Va
disini aşar ve ·Yalnız Suterazisi• yardımıyla da dar 
bir vadiden geçer. Sıralanmış bir sürü su terazisi 
suy.u, • M aslak• (Büyük cad de üzerinde bir Kahve
hane) önündeki geniş bir çukurluktan geçi rdikten 
sonra üç millik iletim hattı Perada'ki güzel Taks im'
de sona erer. Su buradan şehrin çok sayıdaki çeş
melerine dağıtılır. 

Halicin kuzeyindeki semtleı· o kadar genişle
miştir ki, bu çok önemli iletim hattının suyu artık 
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ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu yılın büyük kurak
lığı (1836) su kıtlığını büsbütün hassas bir duruma 
soktu ve Padişalı bana, alınacak tedbiiler için öne
riier yapmamı ve gerekli olan yeni bir bendin 
yerini saptamam ı emretti. Böyle bir yer bulundu, 
fakat yeni bir bendin yapılmasından daha çok mev
cut olan pahalı bentlerin kapasitelerinin arttırılma

sı bana daha uygun göründü. Bana eşlik eden ve 
Padişahın binalarının baş denetçisi olan Bina Emini 
bu konuda hiç de yadırganamayacak • Valide Ben
dinin duvar yüksekliğini yaklaşık dört arşın arttır

makla oldukça fazla bir su kütlesinin sağlanab-ile

ceği» teklifinde bulundu. Efendiye, bu r.edenle du
varın yaklaş ık üç katı bir basınca dayanması gere
keceğini hesaplamak cüretinde bulundum. Bunun 
üzerine ben de; önce istanbul 'da mevcut bulunan 
sarnıçların başlangıçta düşünülen amaçl a rına uygun 
biçimde kullanılmasını, ikinci olarak su iletim yapı
ıcırının esaslı bir şekilde onarılınasını ve sonuncu 
olarak ta bent duvarları arkasının kazılarak denin
l eştirilmesini ve genişletilmesini tekliF ettim. En 
azından, duvarların kalınlaştıı-ılmasına gerek kal
maksızın, 1000 kulaçküp su kazanılabilecektir. Fa
kat böylesine gösterişsiz bir şey Türkler'in zevkle
rine uygun değildir. Onların Padişahlarına göstere
cek bir şeyleri olmalı, açılış töreni için mutlaka 
yeni bir köşk ve bir şen lik yapılmalıdır. Muhteme
len, yarım milyon taler'e (Taler bi r Alman parası bi
rimi olup 3 Mark'a eşittir.) mal olabilecek yeni bir 
hendin yapılması tercih olunacaktır . 
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