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SiLiFKE-AKGÖL VE PARADENiZi DALYANI VE 
DENiZE ÇlKlŞ YAPISI 

Yazanlar : 
Sıtkı BURSALI (• ) 
Vedat BAŞAK (" *) 

6ZET: 

Drenaj kanallarmın denize bağlandığı kıyı ovalarında yapılan sulamalarda 
genellikle karşılaşılan problemlerden birisi de drenaj sularının sürekli olarak 
denize boşaltılmasıdır. Taban suyunun aşırı miktarda yükselmesini önlemek ve 
arazinin tarını bakımından zarar görmemesini sağlamak için özel bazı tedbirler 
almak gerekir. Silifke ovası sulaması yukarıda sözü geçen sulamalara bir örnek 
teşkil eder. Ayrıca taltliye kanallarının bir kısmı, denize bağlantısı olan iki lagün 
gölüne boşalnıaktadır. Paradenizi ve Akgöl adını alan bu göllerde bir dalyan 
işletmesi mevcuttur. Bu nedenle Silifke sulanıası drenaj kanallarının boşaltun 

problemi ile birlıkte göllerde balık yaşamı bakımından uygun bir ortam sağlan
nıası konusunun da ele alınması zorunlu olmaktadır. 

Bu makalede konunun inceleme yöntemleri, yararlanılan veriler, yapılan öl· 
çümler ve bunlara dayanarak elde edilen sonuçlar açıklanma ktadır. 

1.- KONU 

Silifke Ovası Sulaması drenaj kanallarından 

Bozloğan Drenaj Kanalı Akgöl 'e, Sağ 01 ise Para
denizine bağlanmak suretiyle boşaltımlarının sağ

lanması düşünülmüştür. Şekil : 1 de görüldüğü gibi 
Sağ D1'in aynı zamanda Akgölle bağlantısı mev
cuttur. 

Akgöl ve Paradenizi lagün karakterinde ve 
tuzlulukları Akdeniz'inkinden farklı olan göllerdir. 
Akdenizde meydana g<:ılen gel- git olayı Paradenizi
ni ve buna bir kanalla bağlı olan Akgölü, değişik 

ölçülerde etkilemektedir. 

Paradenizi ve özellikle Akgöl, Dalyan Işletmesi 
Için uygun bir ortam teşkil etmektedir. Halen böl
gede mevcut dalyanın verimli olarak çalışahilmesi 

Için balık yaşamı ile ilgili bazı koşulların sağlanma

sı gerekmektedir. Akdenizden dalyana balık girişi, 

Paradenizinin Akdenize bağlandığı ağız ile mümkün 
olm~:<tad ır . Bu bağlantı yukarıda söz konusu edilen 
sistemin denize tek çıkış ağzıdır. 

Sulama alanındaki drenaj kanallarının denize 
boşalımının sağlanması ile birlikte Akgöl ve Para
denizinde dalyan işletmesi yönünden mevcut du
rumun ıslahı arzu edilmektedir. Bu ikinci problem, 
Akgöl ve Paradenizinde balık hayatı Için uygun olan 
tuz konsantrasyonlarının sağlanması ve Paradenizi 
çıkış ağzının istenilen kotta hemen daima açık kal
masını temin edecek bir denize çıkış yapısının 

(*) Dr. V. Müh. DSI Araştırma ve Gellsti•,..,~ DRi resl 
ı··ı V. Müh . DSI Araştırma ve Geliştirme Dalresi 

projelendirilmesi şeklinde ele alınacaktır. Bu çıkış 

yapısı, aynı zı:manda, Akgöl ve Paradenizine bağla

lanan drenaj kanallarının Akdenize boşalmasını sağ
lıyacaktır. 

Silifke ovası sulamasında derin drenaj proble
mi de olduğundan sağ 0 1 ve Bozloğan kanalları göl
lere yerçekimi lle boşaltım yapamamaktadır . Plan
Inma çalışmalarında boşaltımın pompajla yapılması 

ön görülmüştür. Bu nedenle drenaj yönünden çözül
mesi gereken problem, drenaj sularının pompaj
la göle boşaltıldıktan sonra sürekli olarak denize 
akıtılmasını sağlayacak bir denize çıkış yapısının 

projelendirilmesidir. 

1.1. - Balık Yaşamı Için Gerekli Koşullar: 

Balıkçılık yönünden problem daha karışık bir 
görünümdedir. Balık yaşamı ve dalyan Işletmesi 
bakımından sağlanması istenen koşullar aşağıda 
sıralanmıştır: 

1.1.1 -Ilgililerden alınan bilgiye göre, balıklar 

deniz ağzından Paradenizine girerek bağlantı kana
lından Akgöle geçer ve bir süre burada beslendik
ten sonra gelişmiş olarak aynı yolla denize çıkar
ken Dalyanda yakalanır. Balıkların Iligün göllerinde 
kaldığı sürece bu göllerde balık yaşamı için uygun 
olan tuzluluk konsantrasyonlarının aşağıdaki sınır

lar arasında bulunması gereklidir. 

al Paradenizi 
bl Akgöl 

: %o 39 ·%o 20 
: %o 20 ·%o 5 

Akdenizin tuzluluğu ise %o 39- 40 civarındadır. 
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1.1.2.- Balıkların denizden lagün göllerine gl
rebilmesi ve çıkabilmesi için deniz ağzı bağlantı ka
nalının kotu, su derinliği minimum 0,50- 1.00 m 
olacak şekilde saptanmalıdır. Genişlik en az 10.00 
m olmalıdır ve deniz ağzı sürekli olarak açık kal
malıdır. 

1.1.3.- Paradenizi· ve Akgöl bağlantı kanalı, bu 
günkü genişlik ve derinlikte tutulabilir; iki göl ara
sında bağlantı sürekli olarak sağlanmalıdır. 

1.2. - Drer.aj ve Balık Yaşamı Konularının 

Birleştirilmesi : 

Gerek drenaJ kanallarının boşalımı, gerekse 
balıkçılık yönünden gerçekleştirilmesi istenilen ko
şullar bir arada düşünülürse özet olarak aşağıdaki 
problemierin çözümlenmesi gerektiği sonucuna va
rılmaktadır. 

1.2.1.- Paradenizi ağzının drenaj ve balıkçılık 

yönünden sürekli olarak açık kalması

nı sağlayaca k tedbirin alınması 

1.2.2.- Paradenizi ve Akgöl bağlantı kanalının 

sürekli olarak çaıışabilmesi 

1.2.3.- Göllerde balık yaşamı için gerekli tuz
luluk konsantrasyonlarının temini 

Yukarıda sıralanan üç madde, özellikle göller
deki tuz konsantrasyonları bakımından, birbirinden 
bağımsız değildir. Tuzluluğa etkiyen faktörler şun
lardır: 

- Uigün göllerinin yüzeyinden meydana gelen 
buharlaşma kaybı 

- Paradenizi- Akdeniz, Paradenizi -Akgöl bağ

lantı kanalları yolu ile ve gel- git etkisi ile 
Akdenizden göllere giren ve çıkan deniz suyu 

- Lagün göllerini besleyen tatlı sular (yağış

lar, drenaj kanallarından gelen tahliye suları, 
yeraltısuyu ve Göksu taşkınlarının göllere 
intikali) 

Tuz konsantrasyonlarının belirli sınırlar arasin
da tutulması en önemli problemlerden biri olduğu
na göre göllerin su bilançosu yapılmalı , deniz ağzı 

kanalı, göllerin bağlantı kanalı ve drenaj kanalları

nın kapasiteleri, su bilançosunun vereceği sonuç
lara göre tayin edilmelidir. 

2. - KONUNUN INCELENMESINDE IZLENEN 
YÖNTEM: 

Yukarıda açıklanan hususlar gozonune alınırsa 

konunun teorik yoldan Incelenmesinin çok güç ol
duğu sonucuna varılmaktadır. Örneğin bir matema
tik model yapılması halinde, gayet sığ olan göller-
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de (maks. derinlik 1.60 m) dispersiyon olayının 

matematik Ifadesi gerekecektir. Halbuki tatlı su 
bağlantı noktalarının konumuna göre, göllerde dai
ma merkezi akımlar (central current) teşekkül ede
rek ölü bölgeler meydana geleceğinden, tam karı

şım olmayacak ve dispersiyon olayı yeteri kadar 
doğrulukla ifade edilemiyecektir. 

Bu nedenle göllerde konsantrasyon değişimi

nin, karışım hakkında bir fikir verecek noktasal öl
çümlerle izlenmesi şeklinde deneysel bir yola baş
vurulması uygun görülmüştür. Buna göre, Akdeniz, 
Paradenizi ve Akgölde tuz konsantrasyonlarının öl
çümü için 31 nokta tedbit edilmiş ve noktalar Şe

kil : 1 de gösterilmiştir. 

Diğer taraftan gel- git olayının su seviyelerı

ne etkisini incelemek üzere Akdeniz Paradenizi 
ve Akgölde, Şekil : 1 de L 1, L2 ve L3 ile gösteri len 
noktalarda limnigraf istasyonları kurulmuştur. 

Gel- Git esnasında göllere giren ve çıkan suyu 
tesbit etmek için Akdeniz- Paradenizi ve Parade
nizi-Akgöl bağl antı kanallarında muline ile debi 
ölçümleri de yapılmıştır. 

Ayrıca, göllerdeki tuz konsantrasyonlarının tes 
bitl için belirli tarihlerde konsantrasyon ölçümleri 
yapılmıştır. Bir defaya mahsus olmak üzere Akgöle 
Iki noktadan ve normalden fazla miktarda tatlı su 
bağlanarak, tatlı suyun göllerde zaman Içindeki 
dağılışı incelenmiştir. 

Son olarak, DMI Genel Müdürlüğünden Silifke 
Istasyonuna ait meteorolojik veriler (buharlaşma, 
yağmur ve sıcaklık) temin edilmiştir. 

Bunlardan ve 3. te açıklanan diğer verilerden 
yararlanarak göllerin su bilançosu yapılmıştır. Tuz 
konsantrasyonlarını istenilen seviyelerde tutabiirnek 
için, bu bilançodan yararlanarak göllere verilmesi 
gereken tatlı su miktarları hakkında bağıntılar geliş
tirilmiştir. 

3. - KONUNUN INCELENMESINDE 
YARARLANILAN VERILER : 

3.1. - Haritalar ve Topoğrafik Verller: 

- 1/1 850 000 lik harita 

- 1/100 000 lik kıyı şeridi haritası 

- 1/5 000 lik Silifke ovası haritası 

- 1/25 000 lik Silifke ovası sulama şebekesi ve 
göllerin durumunu gösteren harita 

- 1/2 soo lik kıyı enkesitleri 

- Paradenizi-Akgöl bağlantı kanalı 1/1 000 L 

1/100 boy kesiti ve 1/ 50-1/100 En kesitleri 
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3.2 - Kıyı Malzemesi Kar:!kteristikleri : 

Inceleme yapılan bölgede dere ve nehir yatak
ları ile kıyı şeridinden alınan kum numuneleri 

- Granülometrik analizler ve özgül ağırlıklar 

- Petrografik analizler 

3.3 - Paradenizi ve Akgöl Hacim Alan 
Grafikleri 

3.4 - Limnigraf Ölçümleri : 

Gel -git nedeniyle göllere giren ve çıkan debi· 
!erin ve Akdenizle göllerin ortalama seviyelerinin 
belirlenmesi için, üç adet limnigraf istasyonu tesis 
edilmiştir. Limnigrafların yerleri (L 1, L2, L3) Şekil : 
1 de, limnigraf kayıtlarının tipik bir örneği ise Şekil : 
2 de görülmektedir. 

3.5 - Debi Ölçümleri : 

Gel- git etkisi ile Akdenizden göllere giren ve 
çıkan akımları tesbit etmek ve Drenaj Kanallarından 
Akgöle verilen tatlısu miktarını belirlemek amacı lie 
muhtelif terihlerde muline ile yapılan ölçümlerin 
sonuçları Tablo : 1 de verilmiştir. 

3.6- Tuz Konsantrasyonu Ölçümlerı 

1973 yılında meydana gelen balık kırgını ne
deniyle Adana Bölgesi tarafından Paradenizi ve Ak
gölde Şekil : 1 de gösterilen Bı, B2, B3 noktaların

da, ayda iki defa olm:;:k üzere, tuz konsantrasyonu 
ölçümleri yapılmaya başlanmıştır . Bu ölçümler Tab
lo 2 de verilmiştir. Şei-'il : 1 de görülen Paradenizin
de P, Akgölde A simgesi ile (lösterilen 30 noktada 
dr.ha sonra yapılan tuzluluk ölçümleri ile Akdeniz
de. Bozloğan eleresi ve Sağ D. de yapılan ölçümler 
Tablo: 3 ve Tablo : 4'de verilmiştir . Bölge tarafın

dan yapılan ve Tablo : 2 de verilen tuzluluk değer· 

leri, laboratuvarda numunelerin kimyasal analizi ya

pılmak suretiyle bulunmuştur. Tablo : 3 ve Tab~o : 

4'te verilen tuzululuk değerleri ise Foto 1 de gö

rülen kondüktivimetre ile ölçülmüştür. 

Bilindiği gibi bu alet ile suyun elektriksel Ilet

kenliği ölçülerek su içinde çözülmüş olan tuzların 

konsantrasyonu hesaplanabilmektedir. 

3.7- Meteoroloji Verileri : 

Su bilançosunun elemanlarından birisi de bu

harlaşma yolu ile göllerden kaybolan su miktarıdır. 

Özellikle buharlaşma kaybının önemli olduğu Silif

ke bölgesinde, Paradenizi ve Akgölün su yüzeyle

rindeki buharlaşmayı tesbit edebilmek için DMI 
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den Silifke Metc:ıroloji istasyonunun on senelik 
buharlaşma ölçümleri alınmıştır . Bunlar. Class A 
pan ile ölçülen değerler olup, 

- Aylık buharlaşm.ı değerleri (1965- 1975), 

- Ay içinde günlük maksimum buharlaşma 

değerleri (1965- 1975) 

- 1975 yılı günlük buharlaşma değerlerini ih
tiva etmektedir. Ayrıca aylık yağış değer

leri ve aylık sıcaklık ortalamalarından da 
faydalanılmıştır (1965 -1975) . 

4.- PARADENiZi VE AK GÖL SU BILANÇOSU : 

Konunun açıklanmasında işa ret edildiği gibi, 
P<ırzdenizi ve Akgöl'de balık yaşamı için uygun gö
rülen tuz konsantrasyonlarının, belli bir toleransla, 
sürekli olarak sabit tutulması gereklidir. Tuz kon
so:ıtrasyonu değişimi aşağıdaki etkenlerle yakından 
ilişkilidir: 

- Göl yüzeyine düşen yağışlar (V) 

- Çevreye düşen yağışların göllere Intikal 
eden bölümü (Y ı l 

- Göllere boşalan tabii ve sun'i kanalların 

getirdiği tatlı su (DJ 

- Göllerin yeraltı suyundan beslenmesi (VS) 

- Gel- git etkisi ile göllere giren (G ı l ve çı-

kan (G2) tuzlu su 

- Göl yüzeyinden buharlaşma (B) 

- Göllerin Akdenizden (VS1) ve Akdeniz'in 
göllerden (VS2) yeraltı akımı ile beslen
mesi 

- Göksu nehrinin taşkınları nedeniyle ta:tlı su 
beslenmesi (T) 

- Pompajla verilecek su (P) 

Su bilançosu genel şekli ile aşağıdaki gibidir : 

Y+Yı+D+VS+G ı + VS 1 + T +P=B+G2+YS2 (1) 

Silifke ovasında halen mevcut drenaj şebekesi 
geliştireceğinden ve bu bölgede derin drenaj zo
runlu olduğundan Yı ve VS, D ·içinde gözönüne alı

nabilir. 

vsı ve vs2 ise su bilançosunda gözönüne alın
mıyabilir. Gerçekten, mevcut limnigraf ölçümleri 
incelenerek olursa Akdeniz'in ve göllerin ortalama 
su seviyelerinin birbirine çok yakın olduğu görülür. 
Gel- git olayı göl seviyelerini önemli bir şekilde 

etkilememektedir. Diğer taraftan gel- git yaklaşık 

olarak 6 saat 15 Dk. lık periyotlarla deniz seviye
sini en çok 20 cm. yükseltip, alçatmaktadır. Deniz-
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TABLO: 1 DEBI ÖLÇÜMLERI 

Akış Yönü Ölçüm Tarihi 
Ölçüm saati Debi h cm 

Başi. ı Bitiş m3/sn. Seviye farkı 

Akdeniz- Paradenizi 16.7.1975 16.00 16.25 2.668 
17.30 17.55 1.875 
18.15 18.40 0.920 

17.7.1975 - - -
18.7.1975 7.00 7.25 4.721 

8.30 8.50 3.571 
10.00 10.25 1.579 

19.7.1975 8.00 8.25 4.211 
9.25 9.50 3.561 

10.50 11.10 2.625 
12.00 12.25 1.538 

19.10.1975 7.30 8.00 8.653 
9.20 9.50 9.928 

11.00 11.20 9.307 
12.30 12.50 7.437 

20.10.1975 7.00 7.20 7.581 
8.30 8.50 8.714 

10.00 10.20 9.933 
11.30 11 .50 8.820 
12.40 13.00 7.402 

Paradenizi -Akdeniz 16.7.1975 8.30 8.50 3.964 6.0 
9.30 9.55 4.273 7.0 

10.00 11.00 4.092 6.8 
12.45 13.05 3.352 3.0 
14.00 14.25 1.389 1.0 

17.7.1 975 10.00 10.25 2.870 6.0 
11.00 11.25 3.568 6.8 
12.00 12.30 3.533 6.5 
13.00 13.25 3.849 6.3 
14.00 14.25 3.373 5.8 
15.00 15.25 3.227 4.3 

18.7.1975 11.00 11.25 1.161 4.0 
12.00 12.30 1.389 5.5 
13.30 14.00 3.740 6.0 
14.40 15.00 4.046 5.0 
16.00 16.25 1.621 3.0 

19.7.1975 13.00 13.20 2.672 6.0 
14.00 14.20 3.051 6.8 
15.00 15.20 3.581 8.5 
16.00 16.20 2.781 7.5 

25.9.1975 13.30 13.55 4.989 
14.40 15.00 4.490 
15.45 

ı 
16.00 3.928 

17.00 17.20 3.361 
18.10 18.30 2.857 

26.9.1975 7.30 7.50 4.531 
8.00 8.20 5.049 
9.40 10.00 7.703 
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TABLO: 1 (Debi Ölçümleri Devcımı) 

Al<ı~ Yönü Ölçüm Tarihi ı 
Olçüm saati Debi Seviye farkı 

Başi. ı Bitiş ml/sn. i . '·h cm 

· Paradenizi -Akdeniz 11 .00 11.20 6.301 
' : ı . 
' 13.00 13.20 4.61:3" ! 
! 14.30 14.50 3.765 
i 

i 16.00 16.20 3.508 

19.10.1975 14.00 14.20 8.288 
; 

15.30 15.50 8.517 
i 17.00 17.20 7.550 
1 

! 18.10 18.30 6.393. ' 
i 
ı 

20.10.1975 14.00 14.20 8.110 
i 15.20 15.40 9.170 ; ' 
i 16.40 17.00 7.664 
ı 

i 
18.00 18.20 6.851 

' Akgöl - Para~ en izi 16.7.1975 11.00 11.10 0.102 3.5 
ı 12.00 12.10 0.243 1.8 
1 13.00 13.10 0.274 2.0 

14.00 14.10 0.288 3.0 
16.00 16.10 0.332 3.0 
18.00 18.10 0.424 6.0 

17.7.1975 8.00 8.10 0.357 6.5 
10.00 10.10 0.394 6.5 

ı 12.00 12.10 0.374 6.0 
14.00 14.10 0.389 4.5 
16.00 16.10 0.468 5.5 
18.00 18.10 0.508 6.0 

18.7.1975 8.10 8.20 0.916 12.0 

ı 
9.00 9.10 0.827 ·. \ . 1!2.0 

10.00 10.10 0.673 10.0 
1 

11 .00 11.10 0.378 
1 

9.5 

ı 
12.00 12.10 0.313 9.0 

! 14.00 14.10 0.288 9.0 
ı 16.00 16.10 0.277 9.5 ı 

ı 18.00 18.10 0.271 8.5 
1 

ı 19.7.1975 8.10 8.20 0.102 8.5 
ı 10.00 10.10 0.1 05 8.0 

12.00 12.10 0.1 81 7.5 
14.00 14.10 0.193 7.5-

25.9.1975 13.00 13.05 0.541 

: 14.00 14.05 0.563 

' 15.30 15.35 0.568 
' 16.30 16.35 0.557 .. 
' 17.30 
! 

17.35 0.561 

26.9.1975 8.00 8.05 0.628 
9.00 9.05 0.623 

' 10.00 10.05 0.614 
12.00 12.05 0.617 
14.00 14.05 0.620 
16.00 16.05 0.609 

!9.10.1975 9.00 9.05 0.582 
11 .00 11.05 0.573 



OSI TEKNI K BÜLTENI AltALIK 1976 SAYI : 40 

TABLO: 1 (Debi Ölçümleri Devamı) 

Akış Yönü Ölçüm Tarihi 
Ölçüm saati Debi h cm 

Başi. 1 Bitiş m3/ sn. Seviye farkı 

' Akgöl - ParadeniZi 14.00 14.05 0.586 
: 16.00 16.05 0.561 

i 20.10.1975 8.00 8.05 0.569 ! 
1 10.00 10.05 0.571 
! 14.00 14.05 0.573 
' 1 16.00 16.05 0.566 

Bozloğan - 4 kgöl { 16.7.1975 10.00 10.10 0.257 
1 11.00 11.10 0.256 
! 15.30 15.40 0.290 

i 17.7.1975 10.30 10.45 1.512 
ı 13.00 13.15 1.518 
1 14.00 14.1 5 1.509 
' 15.30 15.45 1.457 ' ' i 18.7.1975 8.30 8.45 1.720 

10.00 10.15 1.763 
11 .30 11 .45 1.692 
13.00 13.15 1.576 

1 14.30 14.40 0.686 
i 16.30 16.40 0.600 ! 
! 19.7.1975 8.00 8.10 0.432 

9.00 9.10 0.349 
' 10.00 10.10 0.349 1 

! 11 .00 11.10 0.346 
12.00 12.10 0.343 

l 

Sağ 0 1 - Ak~öl 16.7.1975 9.30 10.00 1.432 
1 11 .00 11.30 1.172 

13.30 14.00 1.395 
15.00 15.30 1.362 

17.7.1975 7.30 8.10 1.808 
13.00 13.30 2.286 
14.30 15.00 2.518 
16.30 17.00 2.340 

18.7.1975 8.00 8.30 2.457 

~ 9.30 10.00 2.380 
11 .00 11 .30 2.213 
14.00 14.30 2.027 
15.30 16.00 1.881 
17.00 17.30 1.783 

19.7.1975 8.00 8.30 1.209 
9.30 10.00 1.173 

11.00 11 .30 0.975 
12.30 13.00 1.1 51 

, 

,! 

' 

10 
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TABLO: 2-ADANA BALlKÇillK UZMANLIGI TARAFINDAN ÖLÇÜLEN TUZ KONSANTRASYONLARI 
(gr /Litre) 

A K 

.~ 
o 

... 
ı Bl 

:ıg m 
> ı ---

1973 
Kasım 22,6 22,2 21,7 
Aralık 17,7 14,8 16,4 

---
Ocak 9,4 8,8 9,8 
Şubat 9,5 9,0 8,8 
Mart 8,4 6,9 8,2 
Nisan 9,0 8,1 6,4 
Mayıs 5,9 9,7 (15,2) 
Haziran 6,0 9,2 9,8 

1974 Temmuz 9,7 - 11,0 
Ağustos 17,1 17,1 19,9 
Eylül 18,8 24,2 19,2 
Ekim 27,1 19,7 28,9 

p A R A 

1973 
Kasım 38.4 35,7 30,5 
Aralık 26,7 29,3 20 ,5 

---
ı Ocak 20,7 
ı 

29,5 21 ,8 
Şubat 35,6 34,0 30,8 
Mart 27,5 (15,2) 27,5 
Nisan (20,9) 32,4 8,2 

1974 
Mayıs 33 ,1 32,6 ( 1 0,3) 
Haziran 32,3 28,1 27,9 
Temmuz 33,4 - 22,8 
Ağustos 35,8 35,8 26,4 
Eylül 38,0 (15,3) 29,5 

28,1 31 ,5 28,1 

No: : ( ) Içindeki değerler<le ölçüm hatası olması muhtemeldir. 

le göller arasında , Paradenizinde 100- 150 m, Ak· 

gölde ise 400 • 500 m. genişliğinden ince kumdan 

bir şerit mevcuttur. Göllere çok yakın olan sulama 

alanında K permeabilite katsayısı ortalama 1 m/ gün 

mertebesindedir. Buna gör-e yeraltı akımı hızı 1 m/ 

gün den daha küçük olacaktır. Aynı yeraltı suyu hızı 

yaklaşık olarak kıyı şeritleri Için geçerli kabul edi

lirse, gel- git'in sebep olduğu seviye değişimleri 

nedeniyle Akdenizden göllere veya göllerden Akde

nize sürekli bir yeraltısuyu akışının olmıyacağı so

nucuna varılmaktadır. 

G ö L 

Ortalama 
B2 Bı Konsant-

rasyon 

20,8 16.4 14,7 19,7 
14,2 ı 9,3 6,8 13,2 

8,2 6,2 6,4 8,1 
8,0 6,6 6,0 8,0 
6,2 6,6 8,0 7.4 
6,2 7,8 7,8 7,6 
4,6 8,2 11 ,O 5,9 

10,7 4,5 1,7 7,0 
- 4,6 - 8.4 
9,2 5,7 2,7 12,0 

(26,3) 9,5 14,6 17,3 

ı 
18.4 29,7 10,7 22,4 

D E N ı z ı 

27,6 29,7 31,3 32,2 
18,8 28,4 24,7 24,7 

24,6 29,5 18,3 24,1 
33,0 24,4 25,0 30,5 

(14,7) 17,0 (8,6) 24,0 
34,7 31 ,0 32,9 32,7 
32,7 38,8 35,1 34,5 

(15,0) 38,4 21,9 29,7 

- 30,6 - 28,9 
28,6 34,2 32,6 32,2 
18,3 (42,3) (5,0) 28,7 
29,7 32,9 33,6 30,7 

Diğer taraftan sulama projesı gerçekleştirildi

ğinde , muhtemelen Göksu boyunca veya göl çev

resinde yapılacak bir sedde ile Göksu taşkınları

nın gölleri etkilernesi önlenecektir. Esasen göl yü

zeylerinin artması, aşırı buharlaşma nedeniyle ar

zu edilmediğinden sedde çözümü bu yönden de 

uygun görülmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenler gozonune alınır

sa (1) denklemi aşağıdakt yaklaşık şekle dönüş

mektedir: 

11 
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TABLO.: 3 - PARADENIZI· TUZ KONSANTRASYO NLARI (gr/litre) 

ı~ 
17.7.1975 ı 18.7.1975 . 

16r7 f! f! 
.c ı:: .c ı:: 

o o m i m ll) m u ı 
-i · ..c 

nokta arı ! :ci m o ı UJ UJ 
ı 

-;;ı . 33.91 Pı 37.2 34.7 35.7 1 
p2 29 ı7 30.8 33.4 29.9 29.1 

p3 35;0 30.9 36.0 33.4 -
p4 3<4 36.5 34.1 38.6 33.6 

rs 31 i0 33.7 36.5 33.6 31.0 
1 

p6 26i7 : 28.9i 28.0 28.9 . 28.6 
29;8 p7 

ı 
. 28.6 i 28.0 32.0 

Pa 27~8 30.21 28.6 29.1 
p9 + 32.8 1 32.3 34.6 

Pıo 32;6 33.6 29.1 35.8 

P ıı 31.4 _ i - -
37:1 38.0

1 38.9 -
~ 

1 

1 

ı Ortalama 1 

32.8!1 
ı 

konsant- 31 6 32.7 33.2 1 
rasyonlar 

Y+ D+G1+P= $+G2 (2) 

1 \ . 
(2) denkleminde yalnız G1 ve! G2 tuzlu sudur. 

Diğerleri, anali~ sonuçlar!na göre ihmal edile
bilecek miktarda tu~ ihtiva ettiğinden tatlı su old-
rak kabul edilebilir. ! ; 

1 1 

4.1 _: Gel- git 1 diayının ; Tuzlanmaya Etkis) 
• 1 1 

(G1 G2) 1 
ı 

Yalnız gel· git !olayının t~zlanmayı ne şekilde 
etkilediğini belirlembk iÇin G ~ ve G2 nin sebep o1

1
-

duğu tuzlanrtıayı inqelemek gEjrekir. Bir gel- git pe
riyodu yaklaşık olarak 12 St 30 Dk dır. Bu periyo
dun yarısı akımın denizden Paradenizine girmesi
ne, diğer yarısı ise çıkmasına tekabül eder. AB 
aralığında Paradenizine giren toplam su hacmini 
Vı' (m3). BC · aralığında · Paradenizinden çıkan top
lam su hacmini V/ ,(m3} ile gösterelim (Şekil: 3) . 
Paradenizinin ilk h.acmi V0 , tu,z konsantrasyonu C0 ; 

Akdenizin tuz konsantrasyonu C0 ve V1' lle V/ 
nin . zamansaf ortala.mara·rı V; ve V2 ile gösterilir
se, birinci gel olayı sonunda Paradenizi Cı kon
santrasyonu·. aşağıdaki denklemi e hesaplanabilir : 

(3) 

Git olayı · sıra~ında · Paradenizinde azalan tuz 
miktarı V2Cı ~ir: :' ikincı' ge·l olayında Paradenizinin 
yeni tuzluluğu olan c 2 bu sefer aşağıdaki denkle
ml sağlar: 

29.8 
30.1 
31 .2 
30.4 
-
-

30.8 

19.7.1975 ı ı 

i 
Lt) ın ı.fı 

~ 
ın Lt) r-. r-. 

rı-C> ı-- ı-. C> .... ~ ı:: C> C> ... 
ci ..c o ... .- ci m ll) en en ... ..... 

..c .... 
ci ... 

m o ıri eri ci C\i 
U) N C\1 .... N ... 

--------
33.8 33.6 27.1 20.2 20.8 11 .7 16.9 
30.4 30.1 21.3 21.4 24.1 16.7 17.0 
36.0 33.0 24.1 20.8 24.5 20.7 24.1 
33.1 33.6 16.7 16.9 14.2 11.3 15.3 
31.2 31.8 25.6 21.1 18.7 16.0 15.5 
29.1 29.1 26.0 22.3 23.2 16.8 20.3 

1 
29.8 29.91 27.1 21.1 ı 21.4 16.71 21.1 
11.9 23.7 20.2 6.0 14.2 13.0 21 .2 
31.7 31 .2 25.9 21.4 25.6 17.2 21 .4 
30.6 30.3 25.6 21 .1 21.4 17.1 21 .4 
- - - - - - 23.9 

35.4 36.5 - - - 2-3 .7 39.2 
--------

32.2 ı 31 .2 24.0 20.7 20.8 16.5 21.5 

V ı C0 + (V 1 +V0-V:ıı) Cı = (2 V1+ V0- V2) C2 (4) 
1 

Aynı şekilde git olayı , sırasında V2 C2 miktarında 
tuz çı kışı olur. ; 

Bu denklemlerı n'incl gel- git periyodu Için 
yazarsak : 

V ı Co+ (n-1) (Vı"-V2) + V o en-ı= 

n Vı-(n-1) V2+V0 Cn (5) 

elde olunur. C", n'inci gel- git olayı sonunda , Pa
radenizin tuz konsantrasyonudur. V1>V2 hali için 
gölde bir birikim olacak ve göl seviyesi yüksele
cektir. Belirli bir süre · sonunda seviyeler dengele
neceği nden V 1 = V2 olacağı kabul edilebilir. 

Bu taktirde (5) denklemi aşağıdaki şekle dö
nüşür : 

(6) 

(6) formülünden yararlanarak Paradenizinin belirli 
bir süre sonunda yalnız gel- git etkisi ile en de
ğerini alan konsantrasyonunu, başlangıç konsant
rasyonu C0 cinsinden hesaplamak Için (6) formü
lGnden elde edilen aşağıdaki formül kullahılablllr : 

V1 C0 (1 +K+K2+K3+ ·: · Kn· l) + V0 C0 Kn· ı 

(V1 + V0) C n (7) 

V . 
Burada : K= 0 ' ı göstermektedir. 

V
1
+ V

0 
~ · 
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TABLO: 4 - AKGÖL- TUZ KONSANTRASVONLA RI (gr/Litre) 

ı~ 
17.7.1975 18.7.1975 

111 111 16.7 .. .. 
.c c .c c 

i 

m 1'11 o ca o 
.c uı .c uı 

1'11 :ci 1'11 :ci ı en 

~1 A, 1.7 0.8 0.9 0.8 

A-ı 1.2 0.9 1.0 1.3 0.9 
A3 7.9 5.6 5.3 4.0 3.9 
A4 8.1 7.8 7.9 8.1 7.8 
As 1.7 1.0 1.3 0.6 0.6 

A6 2.9 3.9 3.5 3.9 3.6 

A7 3.4 4.6 3.9 3.8 3.5 

Aa 8.08 7.4 10.0 11.0 7.3 

~ 13.7 15.4 14.2 15.1 13.7 

Aıo 5.4 3.5 3.5 3.0 3.5 

Aıı 10.8 9.2 8.4 7.6 6.6 

Aıı 12.2 11.4 12.0 11.8 10.4 

Aı3 10.8 11 .0 10.5 10.8 9.8 

Aı4 14.5 14.3 13.6 13.4 12.7 

Aıs 6.8 7.7 7.4 6.7 7.4 

A,6 8.8 9.3 9.0 8.1 7.8 

A,7 18.5 11.9 11.9 11.5 9.2 

Aıs 4.2 2.1 2.5 0.5 0.3 
------

Ortalama 
Kon sa nt- 7.82 7.10 7.04 6.77 6.10 
rasyonlar 

--- - --
Akdeniz 40.6 - 39.7 - -
Bozloğan 4.1 - - 0.2 0.2 
Sağ 0 1 2.7 0.2 0.2 0.3 0.3 

(8) 

yazılabil ir. Incelenen halde K< 1 olduğundan 
n= oo için (B) ifadesi: 

1 
1+K+K2+ ... Kn·ı= (8.1) 

1-K 

şeklini alır. 

n= oo Için Kn· ı =O olacağından (7) denklemi : 

(9) 

olur. K yerıne değeri konulursa (9) denkleminden 
n= oo Için C"= C0 olacağı görülmektedir. 

K < 1 için (8) bağıntı sı geçerli olduğundan, 

bunu (7) de yerine koyup, her iki tarafı V,+ V0 

ile bölerek: 

19.7.1975 
ın ın ın 

ll'l ın ı-. ı-. ı-. 

~ ı-. ı-- aı aı aı 
aı C> ... .... "-: .c c ... ... o o ... ai ca o ai ... ... ... .c uı ın <D ai o N 1'11 

:ci N ... N ... en N --------
0.8 0.5 2.1 1.6 3.2 1.6 3.4 
0.9 1.0 2.1 1.4 3.2 1.4 2.5 
3.2 3.9 4.6 4.1 4.4 4.7 3.0 
8.2 7.7 4.7 4.6 3.0 4.4 
0.5 0.5 0.9 1.0 2.8 0.6 3.2 
4.4 3.8 3.2 1.4 1.5 2.3 2.2 
3.4 2.5 5.7 4.2 2.8 3.2 3.5 

14.4 7.4 6.2 6.2 5.5 5.0 4.4 
13.1 13.8 5.0 5.1 5.3 4.9 3.9 
5.1 4.2 3.4 3.0 1.5 1.6 2.8 
8.5 8.4 5.9 5.7 4.6 4.1 2.8 

10.4 10.3 6.1 5.7 5.8 5.2 3.9 
9.3 9.4 5.0 5.8 5.8 5.1 3.4 

15.1 11.6 6.2 6.1 5.5 5.0 3.4 
7.3 4.1 3.2 2.1 2.1 1.4 
8.2 5.8 6.2 6.2 5.3 4.1 4.2 
7.8 7.9 6.1 5.7 5.4 4.9 3.2 
0.8 0.9 - 6.2 5.5 5.9 3.0 

-- - - ----

6.69 5.77 4.58 4.23 4.16 3.56 3.33 

-- - - -- - -
- 36.3 32.6 37.8 - 21.8 22.5 
0.2 0.2 - 0.4 - - 0.3 
0.3 0.5 - 0.3 0.2 0.2 2.1 

V1 C0 K"-1 
-:-:-----:-:--- X + C0 K n 

V1+V0 K-1 
(10) 

bulunur. 

(10) denklemi Ca, C0 , Va, V1 için belirli kabul
ler yapılarak Şekil : 4 de grafik olarak gösterilmiş

tir. Yalnız gel- git etkisi gözönüne alınırsa şekilde 
Işaret edilen veriler için göl tuzluluğunun, pratikte 
2 ay civarında deniz tuzluluğuna çok yakın bir de
ğere ulaşacağı görülmektedir. 

Eğer deniz ağzının genişliği artırılarak gel- git
te giren ve çıkan su miktarları 2, 3, 4, ... katı artar
sa, göl tuzluluğunun deniz tuzluluğuna y<ıkın bir de
ğere ulaşması çok daha kısa zaman içinde vukubu
lacaktır. Şekil: 5 de n=20 Için, göle giren deniz 
suyu miktarının muhtelif değerleri halinde göl tuz
luluğunun ne şekilde arttığı gösterilmiştir. Buradan 
çıkarılacak ilk sonuç, deniz ağzın·ın projefendiril
mesi sırasında,. gölün gel- git nedeniyle sür'atle 
tuzlanmasını önlemek için, deniz ağzı gen'işliğlnln 
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Foto - 1 Kondüktivimetre 

Şekil : 3 - Bir gel - git periyodu 

balıkçılık yönünden gerekli min. değerden çok bü
yük alınmamasıdır. 

Mevcut ağızdan Paradenizine gel -git nedeniyle 
ne miktarda su girip, çıktığının teorik yoldan doğ

ru olarak hesaplanması mümkün olmadığından, bu 
miktarın ôlçüm yolu ile tesbitine çalışılmıştır. 

Bu amaçla yapılan ölçümler Tablo -1 de ve
rilmiştir. Tablo : 1'in ·incelenmesinden de görülece
ği gibi Paradenizine giren ve çıkan su miktarları, 

gel- git'in min. ve maks. etkili olduğu zamanları kap
samadığından ve yeterli sayıda ölçüm yapılamadı

ğından bunlardan kesin bir sonuca varmak mümkün 

14 

olmamıştır. Bununla beraber, giren ve çıkan su mik
tarının zamanla değişimi hakkında bir fikir edinebil
mek için mevcut ölçüm sonuçları Şekil : 6 da gra
fik olarak gösterilmiş, ölçüm olmayan yerler kesik 
hatlarla çizilmiştir. Doğru sonuç elde edilebilmesi 
için tam bir gel- git periyodunda 12 saat 30 Dk. 
süre ile ve her yarım saatte bir bu ölçümlerin tek
rarlanması gerekli görülmektedir. 

Şekil : 2 de verilen limnigraf kayıtlarından ya
rarlanarak Akdeniz ve göller arasında gel - git ne
deniyle meydana gelen seviye farklarının zamanla 
değişimi Şekil : 7 de verilmiştir . Şekil : 7 den, Pa
radenizinin gel- gitten etkilendiği, buna mukabil 
Paradenizi ve Akgöl seviye farklarının , Akdeniz- Pa
radenizi seviye farkları kadar belirgin olmadığı gö
rülmektedir. 

Akgölün ortalama seviyesi ölçümler süresince 
daima Paradenizi seviyesinden yüksektir. Bunun ne
deni, sulama dönüş sularının ve ayrıca konsantras
yon değişiminin incelenmesi için verilen suların 

Akgöl seviyesini sun'i olarak yükseltmiş olmasıdır. 
16-20.7.1975 tarihlerinde gel- git nedeniyle Akde
nizden Paradenizine giren debiler muline ölçümü 
ile tesbit edilmiş ve bu debilerin zamanla değişimi 
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Şekil : 4 - Gel ·git etkisi ile göl tuzluluğunun zamana göre değişimi 

Şekil: 5 - n= 20 için göl tuzluluğunun bir gel
gitte göle giren su miktarı ile değişimi (Deniz ağzı 

genişliğinin etkisi) 

aynı şekil üzerinde gösterilm i ştir . Bu eğrilerin in
celenmesinden görüleceği gibi ölçüoıler hemen dai
ma Paradenizinden Akdenize akım olduğu zamanla
ra tesadüf etmiştir. Yapılan ölçümler gel- git pe
riyodlarını tamamen kapsamadığınd an bu eğ ril er
den kantitatif bir sonuç çı karmak mümkün olma
mıştır. Ayrıca bu ölçümlerin yapıldı ğ ı sıradak i deniz 
ağzı enkesiti de temin ed i lememi şti r . 

Yalnız gel - git nedeniyle meydana gelen tuzlu
luk artışını Paradenizinde balıkçılık bakımından is
ten ilen seviyede tutabiirnek için, Paradenizine bağ
lanması gereken tatlı su mi ktarı aşağıdaki basit 
formülle hesaplanabilir. Bu formülle gölün yağmur
la veya başka herhangi bir tatlı su kaynağından bes
lenmediği varsayılmıştır : 

(11) 

Burada Cp Paradenizinde sağlanması Istenen 
tuz konsantrasyonu, Vr ise bu konsantras
yonu sağlamak için V ı 'e tekabül eden zaman süresi 
içinde bağlanacak olan tatlı suyun zamansal ortala
ma hacmidir. (1) formülünden : 

(12) 

Co 
bulunur. Örneğin Cp=--olması Isteniyorsa bu 

2 

formülden Vr=V1 olması gerektiği görülmektedir. 

Gel- git etkisi yukarıdaki gibi incelendikten 
sonra, (2) formülüncieki diğer elemanların tuzluLu
ğa etkilerini incelemek gerekir. 

4.2. - Buharlaşma ve Yağışın Tuzlanmaya Et· 
kisi (B, V) 

Buhar l aşma ol ayı da, gel -g it gibi tuzlanmayı 

arttırıcı yönde etkili olmaktadır. Silifke bölgesin
deki buharlaşmaya ait DMi den alınan veriler Class 
A pan ile ölçüldüğünden göl yüzeylerindeki buhar-
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[ffil c~ _T] 
1 1 ı 

1 ı ! 
i ı 
1 1 1 ı 
1 1 

1 t-ı---+-
1 1 

ı 
1 ı . 

Şekil : 6 - Gel· git etkisi ile Paradenizine giren ve çıkan debılerin zamanla değişimi. 

(aşmaya aynen uygulanamaz. Bu değerlerin, bölge
nin ve ölçüm yönteminin özellikleri gözönünde tu
tularak, 0.65-0.70 gibi bir katsayı ile çarpıldıktan 

sonra göl yüzeylerine uygulanabileceği sonucuna 
varılmıştır. Yapılan hesaplarda katsayının 0.70 ola
rak alınması uygun görülmüştür. 

Yağışlar tuzlanmayı azaltıcı yönde etkilidir. 
Uzun süre içinde, yağmur gözönüne alınarak buhar· 
laşma nedeniyle artan tuzluluğun başlangıç seviye
sinde tutulması amacı ile verilmesi gereken aylık 

su miktarlarının mertebesi hakkında bir fikir edin
mek amacı ile 1965- 1975 zaman aralığı için Şekil : 
8 çizilmiştir. Şekil : 8 de görülen histogramlar da, 
OMi'den alınan Class A pan buharlaşma değerleri, 
göl yüzeyine, daha önce işaret edildiği şekilde 0.70 
katsayısı ile çarpılmak suretiyle uygulanmıştır. 

Bu histogramlardaki ordinatlar, mütekabil kat
taki göl yüzeyi ile çarptidığı takdirde su ihtiyacı 

veya su fazlası hacim olarak hesaplanmış olur. 

Şekil : 8 deki p9zitif değerler su ihtiyacını, ne
gatif değerler ise sp fazlasını gösterdiğinden, bü
tün pozitif değerler göl seviyesinin alçalmasına , 
-yani göl yüzeyinin azalmasına- negatifler ise 
yükselmesine tekabül eder. Buna göre pozitif de
ğerler için buharlaşma, gerçekte şekil : 8 de gös
terilenden daha az, negatif değerler Için Ise daha 
çok olacaktır. Ancak göl sürekli olarak denizle ve 
drenaj kanalları ile bağlantılı olduğundan su sevi
yesi daima kısa süre içinde dengelenecektir. Ör· 
neğin aşırı buharlaşmanın meydana geldiği ve yağ
murun olmadığı yaz aylarında buharlaşma ile düşen 
seviye, gel- git ile gölün normaldekinden daha faz
la beslenmesi nedeniyle süratle yükselerek deniz 
seviyesi ile dengelenecektir. 

Gel- git etkisinde olduğu gibi, yağmur ve bu
harlaşma halinde de, diğer olayların etkisi olmadığı 
farzedilerek hareket edildiğinden seviye denge!en-

mesinin etkisi, bütün etkiler münferıt olarak lnce
lendikten sonra ileride gözönüne alınarak gereken 
düzeltmelerin yapıimasına çalışılacaktır. 

4.3. - Drenaj Kanalları Yoluyla Tatlı Su Bes
lenmesi : (D) 

Göllerin tuzluluğunun deniz tuzluluğuna ulaşıır 

maması nı -sağlıyan etkenlerden biri de Silifke- Gök'
su Sağ Sahil sulaması drenaj kanallarının göllere 
bağlanmış olmasıdır. 4-1 ve 4-2 de yapılan ince
lemelere göre, gel -git olayı ve buharlaşma, gölle
ri n tuzluluğunu arttırıcı yönde etkili olmaktadır. 

Göllerde tuzluluğun belirli sınırlar içinde tutulabil
mesi için tatlı su beslenmesinin dikkatle incelen
mesi gerekir. Drenaj kanallarından göllere boşalan 
su muhtelif senelerde değişik miktarlarda oldu
ğundan, tatlı su beslenmesinin son senelerdeki du
rumunun bilinmesi gerekir. Böylece 1973 yılında 

meydana gelen balık kırgını olayını da açıklama ola
nağı bulunmuş olacaktır. 

Silifke Sağ Sahil Sulanmasında Sağ D1 den 
göllere drene olan toplam sulama alanı 2420 ha. 
civarınd!'!dtr. 

Bu bölgede sulamadan dönen sular için, yüzey
sel ve derin drenaj olarak, 0.50 1/Sn/ha. lık bir 
drenaj modülünün kabul edilebileceği öğrenildiğin· 

den hesaplar bu değer üzerinden yapılmıştır. Ge
rek sulanan alan, gerekse drenaj modülü kat'i 
planlama sırasında değişebileceğinden hesapların 

nihai planlama değerlerine göre düzeltilmesi gere
kir. 

1970 yılından Itibaren drenaj kanalarının göl
leri besleme durumu aşağıda açıklanmıştır : 

- Baziağan drenaj kanalı 1970'e kadar Akgöle 
boşalıyordu; 1970 -1974'de, kuşaklama ka-
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nalı aracılığı lle Akdeniz'e boşaltıldı. 1974 
sonunda Akgöle açılan ve 250 1/Sn civarın

da debi geçirabilen bir priz tesis edildiğin

den, Bozloğan kanalının 250 1/Sn. lik suyu 
Akgöle, kalan miktarı Ise Akdenize boşal

tıldı. 

- Sağ Dıo 1973 ve daha öncesinde Paradenl· 
zine boşalıyordu. 

1974 yılında 15 Aralığa kadar Akgöle boşal
tıldı . 

15 Aralık 1974 ten 1 Nisan 1975'e kadar debi
nin 1/4'ü Akgöle 3/4'ü ise Paradenizine boşaltıldı . 

1 Nisan 1975 ile 30 Eylül 1975 sulama mevsiminde 
tamamı Akgöle boşaltıldı . 1 Ekimden itibaren 1/4'ü 
Akgöle, 3/4"ü Paradenizine boşaltıldı . 

Yukarıda verilen bilgilere göre Akgölün , tatlı 

su beslenmesi aşağıdaki gibidir : 

1973 Yılı: 
Sağ Dı 
Bozloğan 

400 Ha. Çeltik dönüş 

suyu (Çeltik drenaj 
modülü 1 1/sn/ha. 
alınmıştır) 

1974 Yılı: 

o 
o 

400 X 1 X 10·3= 0.400 m3/sn 

Toplam : 0.400 m3jsn 

Sağ 0 1 

Bozloğan 

2420 X O.S X 10·3= 1.210 m3jsn. 
o 

tır. 

Toplam : 1.210 m3jsn. 

15 Aralıktan sonra bu miktarın 1/ 4'ü alınacak-

1975 Yılı: 

Sağ 0 1 

Bozloğan 

1.210 m3jsn. 
0.250 m3jsn. 

Toplam : 1.460 m3jsn. 

Nisan· 30 Eylül arasında 1.460 m3fsn, 1 Ocak· 

1 
Nisan ve 1 Ekim-31 Aralık arasında- X 1.210+ 

4 
0.250=0.552 m3/Sn; görüldüğü gibi, tatlı su bes
lenmesi 1974 ve 1975 yıllarında 1973'ten çok fark
lıdır. Bu durum göllerdeki tuz konsantrasyonunu 
önemli şekilde etkilemiştir. Göllerdeki tuzluluk öl
çümlerinin yorumlanması sırasında bu konuya ayrı

ca değinilecektir. 

4.4. - Pompajla Verilecek Su (P) 

(2) denklemindeki P terimi, göllerde Isteni
len tuzluluk miktarını sağlamak üzere bu denklem
lerden bulunacak pompaj suyu miktarını göstermek
tedir. Bu günkü durumda pompaj tesisi mevcut ol
madığından tatlı su beslenmesi drenaj kanalları va
sıtası lle yapılmaktadır. Proje tahakkuk ettirillp bu 
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bölgedeki derin drenaj tamamlandıktan sonra bütün 
boşattım pompajla yapılacaktır. Bu takdirde (2) 
formülünden D terimi kalkacak yalnız P kalacaktır. 

(13) 

Göle giren ve çıkan suların hacımsal denge
sini gösteren bu denklemde G1 ve G2 farklı tuz
luluktaki suları göstermektedir. 

5. - DENiZ VE GÖLLERDEKI SEVIYE DEOI· 
ŞiMLERiNiN INCELENMESI : 

Paradenizi ve buna bir kanalla bağlı olan Ak· 
göl , Akdenizdeki gel ·git olayından etkilendiğinden, 
deniz ve gölterin birbirlerine nazaran seviye deQI· 
şimleri göllere giren ve çıkan suyu etkilemektedir. 
Ayrıca Akgöl'e ve Paradenizine bağlanan drenaj ka
nallarının boşalttığı sular da göl seviyelerinin deği
şimine sebep olmaktadır. Bu değişimierin tesbiti 
Için 3.4 de belirtildiği gibi üç limnigraf istasyonu 
tesis edilmiş ve inceleme süresi içindeki limnigraf 
kayıtları Şekil : 2 de verilmiştir. 

Inceleme süresi içinde bu bölgede Akdeniz or
talama seviyesi, gel- git nedeniyle memleket nivel
manına göre - 0.15 m. ile - 0.40 m. arasında değiş
mektedir. Bu seviyeye nazaran maksimum ve mini
mum hallerdeki gel- git değerleri + 0.21 m ve 
+ 0.04. 0.05 m. dir. 

Denizle doğrudan doğruya bağlantısı olan Pa
radenizinde gel • git olayının belirgin bir etkisi ol· 
madığı limnigraf ölçümlerinden görülmektedir. Pa
radenizi ile bağlantılı olan Akgölde ise bu etki çok 
daha azdır. Gerçekten, gel olayı sırasında yapılan 
debi ölçümlerinden Paradenizine, 6 saat 15 dakika· 
lık bir gel periyodunda giren su miktarı mertebe
sinin 120 000 m3 olduğu bulunmuştur. Bu miktar 
gölde 1 cm civarında bir yüksaimeye tekabül eder. 
Buna mukabil Akgölün seviyesinin, ölçüm süresin
ce daima Paradenizinden yüksek kaldığı ve akımın 
Paradenizi-Akgöl yönünde yeraldığı gözlenmiştir. 
Bunun nedeni ölçümler süresince Akgölün drenaj 
kanallarından 1.460 m3jsn lik bir debi ile sürekli 

olarak beslenmesidir. 

Denizin ortalama seviyesi ile Paradenizi ve 
Akgöl seviyelerinin bir an için aynı olduğunu var
sayalım. Bu varsayım Akgölün, ancak buharlaşma 
kaybını karşılayacak miktarda tatlı su ile beslen
mesi anlamına gelmektedir. Bu takdirde gel- git, 
Paradenizi seviyesini, yukarıda işaret edildiği gibi 
bir. kaç santim mertebesinde değiştirdiğlnden, Ak
göl seviyesinin pratik olarak değişmediği kabul edi
lebilir. Buradan çıkan sonuç, Paradenizi ,- Akgöl 
bağlantı kanalından gel- git nedeniyle Akgöle an
cak pek cüz'i miktarda su gireblleceğidir. Çünkü 
bağlantı kanalı , taban eğimi O civarında ve 1.3 km. 
uzunluğunda olan bir kanaldır. Şu halde Akgöl'ün 
tuzlanması, Paradenizinden farklı olarak, daha ziya
de buhartaşmadan Ileri gelmektedir. 
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Eğer Akgölür\ buharlaşmasını ka rş ılayacak mik
tarda tatlı su beslenmesi olmazsa, ancak bu halde 
Akgöl, b'uharlaŞrtıa nedeniyle seviyesi değiş t iğiıı

den, sürekli olarak Paradenizinden gelen tuz lu su 
ile beslenecek ve tuzl.uluğu artacaktır . Nitekim 19"13 
yılında Akgöl buharlaşma kaybını ka rş ıl ayamayan 

ve sadece sulama mevsimi süresince 0.400 m3jsn 
lik bir debi ile beslendiğinden, tuz l u luğu artmış ·•e 
balık kırgını olayı meydana gelm iştir. Buna muka
bil 1975 yılında beslenme 1.460 m3j sn olduğundan 

Akgölün seviyesi Paradenizinin ortalama seviyesi
nin da ima üstünde kalmış ve Akgölden Paradeni
zine doğru bir akım meydana gelerek Akgölün tuz
luluğu gittfkçe azalmıştır. 

6. - GÖLLERDEKi TUZ KONSANTRASYONLA
RININ iNCELENMESi : 

3.6 da verilen tuz konsantrasyonu ölçümleri 
lkl grup halinde incelenecekti r. 

- Adana Bölgesı Balıkçılık Uzmanlığınca 

Kasım 1973'ten itibaren her iki gölde, 
üçer noktada ve ayda iki defa yapılan 

ölçümler (Tablo : 2) . 

- Bu çalışmaya başlandıktan sonra Adana 
Bölgesince Akgölde 19 nokta, Paradeni
zinde 12 nokta, Akdenizde, Sağ Dı'de 

ve Baziağanda birer nokta olmak üzere 
toplam 33 noktada, muhtelif tarihlerde 
yapılan ölçümler (Tablo : 3 ve 4). 

Birinci gruptaki değerler, 1973 kasımından 1974 
Kasımına kadarki periyodu kapsamaktadır. Anormal 
sapma gösteren değerler hesaba katılmadan B ı , 

B2, B3 noktalarındaki ölçümlerin aylık ortalamaları 

alınmak suretiyle, ayiara göre konsantrasyon deği

şimi Şekil : 9 da gösterilmiştir. 

Paradenizindeki konsantrasyonlar 24- 35 kgjm3 
arasında değişmekte olup ortalaması 29,5 kg j m3 
civarındadır. Akgölde ise !<asım 1973 başında 20 
Kg/m3 olan tuzluluk, Ocak 1974 de 8 kg / m3'e dü
şerek Temmuza kadar bu değerin altında kalmıştır. 
Tuzluluk artışı Mayısta 6 kgj m3 ten baş layarak Ekim 
de 22.40 kg/m3'e ulaşmaktadır. Bu durum maksi
mum buharlaşma devresinde Akgöle yeteri kadar 
su verilmediğini göstermektedir. ikinci gruptaki de
ğerler, her ay muntazaman ölçü alınmadığından 

Şekil : 9 daki gibi sürekli bir grafikle gösterile
memiştir. Bununla beraber Akgöldeki ölçüm nokta
larında konsantrasyonun zamanla değişimi hakkın· 
da bir fikir vermek üzere Şekil : 10 çizilmiştir. Tem
muz ayındaki ölçümler, tatlı suyun göller içindeki 
dispersiyonunu görmek amacı ile yapılmıştır. 

16.7.1975 günü göllerin konsantrasyonu ölçül
dükten sonra ·17f1975'te su verilmiş ve 18.7.1975 'te 
-Çeltik tarlatarını ri zarar görmemesi için- su 
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kesilmiştir. Yaklaşık olarak 24 saatlik bir süre zar
fı nda Baziağandan 130 000 m3, Sağ 0 1 den 130 000 
mJ. olmak üzere Akgöle toplam 260 000 m3 gibi cüz'i 
miktarda su verilebilmiştir . Baziağandan veri len 
debi 1.250 m3jsn, Sağ Dı'inki ise 1.100 m3jsn idi. 
Akgölün O kotundaki hacminin 5 X 106 m3, alanının 

1200 ha olduğu gözönünde tutulursa gerek süre, 
gerek mikt ar ba kımında n verilen suyun dispersiyon 
ol ay ı hakkınd a yeterli f ikir veremiyeceği görülmek
tedir. Temmuz ayında yapılan kısa süreli ve küçük 
debi li su verme deneyi sonunda tuzluluk değ i ş i mi 

bakımından ancak aşağ ıdaki hususlar belirlenebii
mişti r: 

Bozloğan drenaj kanalından verilen su, ilk gün
den itibaren A1, A2, A3 ve A5 ölçüm noktalarındaki 
tuz konsantrasyonunu azaltmıştır. A7 No. lu nokta 
19.7.1975 günü etkilenmiştir (Bak Şekil: 10) . 

Sağ D ı drenaj kanalından verilen su ise A 18, 

A 17 noktalarını iik gün; Aı 4 'ü aynı gün öğleden son
ra ; A ı 3 ve Aı 2'yi ertesi gün öğleden sonra; A 15 ve 
Aı 6'yi bundan bir gün sonra etkilemiştir. Aıo ve A 11 

noktaları suyun verildiği günden itibaren etkilenmiş 
gibi görünmekte ise de su verilen noktalara olan 
mesafeleri gözönüne alındığında bu durumu izah 
etmek mümkün olmamıştır. Akgölün Bozloğan dre
najı na yak ı n olan orta bölgesinde bulunan A6, A8 

noktaları ile daha aşağıdaki A9 noktasındaki kon
santrasyonlarda, deney süresince belirgin bir deği
ş im olmamıştır. Bu da her iki taraftan verilen su
yun, deney süresi zarfında bütün gölü etkileyen 
bir karışını meydana getirmediğini göstermektedir. 

Akgöl- Paradenizi bağlantı kanalının hemen 
ağzında bulunan A ı 4 noktasında, yukarıda işaret 

edildiği gibi deney sırasında konsantrasyon azal
ması görülmüşse de, Akgölden Paradenizine deney 
süresince 0.102 m3/sn ile 0.916 m3jsn arasında de
ğişen bir akış olduğundan ve toplam 70 000 m3 ka
dar bir su geçtiğinden, Paradenizi bu deneyden he
men hiç etkilenmemiştir. Bu durum Tablo : 3'teki 
ortalama konsantrasyon değerlerinden de görülmek
tedir. 

Daha sonra yapılan ölçümler de (Eylül, Ekim 
ve Kasım), Kasım ayına kadar her iki gölde de kon
santrasyonların gittikçe azaldığı, Kasım ayında tek
rar artışın başladığı gözlenmektedir. Bu durum su
lama mevsiminde Baziağan ve sağ 01 'den verilen 
tatlı su debisi ile izah edilmektedir. 

7. - AKDENIZ • PARADENIZI VE PARADENiZI 
. AKGÖL BAGLANTI KANALLARINDA DEBI 

ÖLÇÜMLERI: 

Bağlantı kanallarında muhtelif tarihlerde yapı 

lan debi ölçumleri Tablo : 1 'de verilmiştir. 16- 19 
·Temmuz tarihietinde Paradenizinden Akdenize :·akı:ş 
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Şekil : 9 - Paraelenizi ve Akgöl de ortalama tuz konsantrcosyonunun değişimi. 

varken Paradenizi ile Akdeniz arasındaki l',. h seviye 
farkları ve aynı tarihlerde Akgölden Paradenizine 
akış varken, Akgöl- Paradenizi seviye farkları lim
nigraf kayıtlarından çıkarılmıŞtır. Böylece her iki 
bağlantı kanalında yer alan akım için l',. h =f (OJ 
eğrisi çizilmeye çalışılmıştır. Böyle bir eğri, özel
likle geometrik karakteristikleri sabit olan Akgöl
Paradenizi bağlantı kanalından, bu iki göl arasında

ki seviye farkına göre, geçen debilerin bilinmesine 

olanak sağlıyacaktı. Ancak, yapılan noktalama so
nunda böyle bir bağıntının elde edilemiyeceği an
laşılmıştır. l',.h seviye farkları, limnigraf kayıtların-

dan çıkarılmış olduğundan bu değerlerde bir hata 

söz konusu değildir. Muhtemelen debi ölçümlerin

deki hatalar L',. h ve O arasında fonksiyonel bir ba

ğıntı yerine, bir noktalar bulutu elde edilmesine 

sebep olmuştur. 
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B.- HESAPLARA ESAS AllNACAK YAGMUR 
VE BUHARLAŞMA MiYARLARININ TES
BiTi: 

Göllere verilecek maksimum su miktarının he
sabında buharlaşmayı karşılayacak hacimin tesbiti 
Için 1965- 1975 arasındaki 11 yıllık buharlaşma de
ğerlerinden toplamı maksimum olan seneye ait ay
lık değerler esas al ınmış ve bunlar 0.70 ile çarpı 

larak Tablo : 5 hazırlanmıştır. Senel ik toplamı mi
nimum olan yağış yılına ait aylık yağışlar esas 
alınarak bu değerlerde aynı tabloda verilmiştir . 

TABLO: 5 
HESAPLARA ESAS AllNACAK BUHARLAŞMA VE 

YAGIŞ DEGERLERI 

Aylar o ş M N My 

------------
Buharlaş- 48,9 83,6 93 ,7 99 ,5 130,0 
ma (mm.) 

---------
Yağış (mm.) 25,9 61 ,8 17,0 11 ,1 2,1 

H T ı A ı E Ek K Ar 
-----.--

188,7 224 ,0 186.8 160,7 120,3 93,7 62,9 

~--=--=----=-ı~~--;; 

9. - ISTENiLEN TUZ KONSANTRASYONLARI
NI SAGLAMAK iÇiN GÖLLERE VERiLME
Si GEREKEN AYLlK SU MiKTARLARININ 
HESABI: 

9.1 - Formüllerin Çıkarılması : 

Göllerdeki tuzluluğu etkileyen faktörler ve su 
dengesini ifade eden (13) denklemi gözönüne alı

narak, tuzluluğun istenilen seviyede tutulabilmesi 
Için gerekli tatlı su beslenmesinin hesabı aşağıda

ki gibi yapılabilir. Verilecek tatlı su hacmi : 

a) Buharlaşma ile kaybolan su hacmini karşı

lamalıdır 

b) Göl yüzeyine düşen yağmur hacmi kadar 
az olmalıdır 

c) Gel- git ile içeriye giren ve gölün baş

langıç tuz konsantrasyonunu arttıran su 
miktarının etkisini ortadan kaldırmalıdır . 

d) Gölün başlangıç tuz konsantrasyonunu 
Istenilen konsantrasyona indirecek miktar
da olmalıdır. 
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Yukarıdaki esaslar gözönünde bulundurulursa 
verilecek tatlı su hacmi aşağıdaki denklemle ifade 
edilebilir: 

Vp = V8 - Vy+ VG ( ~: -1) + V0 ( ~~ -ı) (14) 

Bu denklemde, hacimler m3 olarak alınmak şar
tı ile: 

Vp= Göle verilecek aylık tatlı su hacmi 

V8 = Göl yüzeyinden buharlaşma nedeniyle 
kaybolan aylık su hacmi 

Vy= Göl yüzeyine yağmurla düşen aylık su 
hacmi 

VG= Gel- git nedeniyle göle giren aylık tuzlu 
su hacmi 

V0 = Gölün başlangıç hacmi 

C0 = Akdeniz tuzluluğu 

C0 = Gölün baş langıç tuzluluğu 

Cp= Gölde bulunması istenilen tuzluluk (Pro
je tuzluluğu) 

Bu formülün çıkarılmasında aşağıdaki varsayımlar 
yapılmıştır: 

9.1.1.- Işletme esnasında göllere gereğinden 
az veya çok su verilmiyecekti r. 

Başlangıçta göl tuzluluğu, proje tuzluluğuna In
diriiineeye kadar gel- git ile gölden çıkan tuz mik
tarı, girenden fazla olmalıdır. Tuzluluk istenilen 
seviyeye düşürüldükten sonra ise göle giren ve 
çıkan tuz miktarları eşit olmalıdır. 

Bu durum ancak seviyelerin dengelenmiş ol
ması halinde gerçekleşir. Bu dengeyi sağlamak ise 
verilecek aylık su miktarlarının doğru olarak ayar
lanması ile mümkündür. 

Gereğinden az tatlı su verilmesi halinde, bu
harlaşma nedeniyle gölde aşırı seviye düşmesi ola
cak ve gel -git nedeniyle denizden göle giren tuz
lu su miktarı artacağından, göldeki tuzluluk da 
sür'atle artacaktır. Aynı şekilde fazla tatlı su veril
mesi buharlaşma kaybını fazlası ile karşılayarak 

seviyeyi yükselteceğinden gel- gitle giren su aza
larak gölün tuzluluğu sür'atle azalacaktır. 

9.1.2. - Drenaj kanallarının sulama sahasından 

getird i ği suyun ve yağışların dışında, 

göllerin başka bir tatlı su beslenmesi 
olmadığı kabul edilmiştir. Örneğin Gök
su taşkınlarının gölleri etkilemediği ve
ya mevcut ve açılacak derin drenaj ka
nallarının göllerden herhangi bir şekilde 
beslenmiyeceği kabul edilmiştir. 

9.1.3. - Denizden göllere veya göllerden denize 
bir yeraltı suyu akımı olmayacağı kabul 
edilmiştir. 
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Bu varsayımların herhangi birisi gerçekleşmc

diği takdirde, (14) form ülü ile bulunacak VP tatlı 
su hacminde bu durumun gözönüne alınması gere
kir. (14) formülü genel olarak denizle bnğlantısı 

olan ve gel- git etkisi ile tuzlanan bir göl için ç ı

karılmıştır. 

Paraden izi bir taraftan Akdenizle , diğ er taraf
tan Akgölle bağ l antıl ı olduğundan, Akgölden Paro
denizine giren ve çıkan suyun etkisini ifade etmek 
üzere (14) formülüne bir terim daha ilave etmek 
gerekir. Akgölün tuzluluğunun daima Paradenizin
den az olduğu düşünülürse, bu terim Paradenizinin 
tuzlu l uğunu azaltıcı yönde etkili olacaktır. Diğer bir 
deyimle Akgö lden Paradenizine giren su, rölatif ola
rak tatlı su gibi mütalaa edilebilir. Buna göre (1 4) 
formülü: 

-1 ) + V G ( ~: - 1 ) 

(15) 

Burada, gel -git nedeniyle : 

VA=Akgölden Paradenizine gi ren (ve çıkan) 

CA konsantrasyonundaki suyun aylık hac
mi (CA< Cp) 

CA =Akgölün tuzluluğudur. 

Akgöl sadece Paradenizi ile bağlantılı olduğun
dan Akgöl ·için (14) formülü doğrudan doğruya 
kullanıiDbilir. Bu takdirde formülde Akdeniz yerine 
Paradenizinin değerleri alınmalıdır. 

Görüldüğü gibi , göllerde istenilen tuzluluğun 

sağlanabilmesi için verilecek tatlı su miktarının 

yaklaşık hesabı dahi oldukça karışık bir problem 
teşkil etmektedir. Elde mevcut verilerin yetersiz
liği, kesin sonuçlar verecek bir hesabın yapılmas ı

na olanak vermemektedir. Bununla beraber yaklaş ık 
hesap yöntemi hakkında bir fikir vermek üzere, 
kesin olarak bilinerneyen bazı verileri tahmin ede
rek bir örnek yapılması faydalı görülmüştür. 

9.2. - Paradenizine Verilecek Aylık Su Mik· 
tarlarının Hesabı : 

Daha önce Işaret edildiği gibi bu hesaplarda 
(15) formülü kullanılacaktır. Buharlaşma ve yağışın 
aylık miktarları Tablo : 5 den alınacaktır. O kotunda 
Paradenizinin yüzeyi 555 ha, hacmi 4 x 1 Q6 mJ tür. 
Diğer veriler, aşağıdaki gibi kabul edilmiştir: 

C0 = 40 kg/m3 
C0 = 35 
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(Akden iz tuzluluğu) 

(Paradenizinin başlangıçtaki 

tuzluluğu) 

Cp= 30 l<gfm3 (Paradenizinde sağlanması is-
t enilen ortalama tuzluluk) 

CA= 15 (Akgölün başlang ıç tuzluluğu) 

CAP= 1 O (Akgölde scığlanması istenilen 
ortalama tuzu luluk) 

V 1= 0.1x1Q6m3 (Bir gel -gitte (6 saat 15 daki
ka) Akdenizden Paradenizine gi
ren su hacmi) 

V Aı = 2250 m3 (Bir gel- gitte Paradenizinden 
Akgöl'e giren su hacmi: bağlan

tı kana lı ortalama debisi: 0.1 
m3 /sn) 

Yaz aylarında buharlaşma çok fazla olduğun

dan, tatlı su pompaj debisini fazla arttırmamak için 
gö l tuzluluğunun mevsim başında istenilen proje 
tuzluluğuna [Cp) getirilmesi esas alınmıştır. Daha 
sonraki aylarda sadece buharlaşma ve gel- git ne
deniyle artan tuzluluğu seyreltecek su miktarının 

verilmesi uygundur. C0 göl tuzluluğunun, Cp proje 
tuzluluğuna indirilmesi de Kasım- Mart aylarını kap
sayan 5 aylık süre de , -kabul edilen konsantras
yonlara göre- her ay tuzululuk 1 kgfm3 indirilmek 
suretiyle gerçekleştirilmiştir. 

Aynı süre zarfında Akgöl 'ün başlangıçta 15 
kg/m3 lwbul edilen tuzluluğu da tedricen 10 kg / m3'e 
indirilmektedir. Hesaplar aylık olarak yapılmış ve 
bulunan sonuçlar Şekil : 11 de grafik olarak gös
terilmiştir. 

9.3. - Akgöle Verilecek Aylık Su Miktarlarının 

Hesabı: 

Hesaplar, (14) formülü kullanılarak 9.2 deki 
gibi yürütülmüştür. 

O kotunda Akgöl yüzeyi 1200ha, hacmi 5X106 

mJ tür. Diğer veriler, aşağ ıdak i gibi kabul edilmiş· 

tir: 

C::ı= 35 kgfm3 (Paradenizinin başlangıç tuzlu· 
!uğu) 

(Paradenizinde sağlanması ıste

nilen ortalama tuzluluk) 

(Akgölün başlangıç tuzluluğu) 
(Akgölde sağlanması istenilen 

ortalama tuzluluk) 
(Bir gel- gitte Paradenizinden 

(Akgöle giren su hacmi; bağlantı 
kanalı ortalama debisi : 
0.1 m3/sn). 

Burada da 9.2 de açıklanan yöntem uygulana
rak Kasım- Mert aylarında (5 ay) tuzluluğun 1 kg/m3 

[]Zaltılan~k C
0 

= 15 kgf m3'ün tedricen Cp = 10 
kg/m3'e düşürüleceği kabul edilmiştir. Aynı süre 
zcrfında PDradenizi tuzluluğunun da tedricen 
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Şekil: 11 - Paradenizine verilecek aylık su miktarları (Örnek) 

35 kg/m3 ten. 30 kgjm3'e indirileceği gözönüne alın
mıştır. Bulunan sonuçlar Şekil : 12 de grafik ola
rak gösterilmiştir. 

9.4. - Deniz Ağzı Genişliğine Bağlı Olarak, 
Gel • Git Esnasında Giren ve Çıkan Su 
Miktarına Göre Paradenizine Verilecek 
Maksimum Su Miktarının Değişimi : 

Şekil : 11 den görüldüğü gibi Paradenizinde 
maksimum aylık su ihtiyacı Temmuz ayındadır. Pom· 
paj kapasitesi maksimum aylık su ihtiyacına göre 
tesbit edileceğinden, deniz ağzı genişliği değişimi

nin pompaj kapasitesine etkisinin belirlenmesi ge· 
reklidir. Çünkü Şekil : 11 deki maksimum aylık su 
miktarı 2,904 X 106 m3, Paradenizine Akdenizden bir 
gel- gitte 100 000 m3 su girmesini sağlayan ağ ız ge
nişliğine göre bulunmuştur. Diğer taraftan Parade
nizi • Akgöl bağlantı kanalı kapasitesinin de muhte
lif değişimleri düşünülebilir. Aşağıdaki hesaplarda 
bu kanalın kapasitesinin de bir gel - gitte 2250 m3 
olduğu hal esas alınmıştır. 

Daha önceki gibi , buharlaşmanın az olduğu Ka
sım • Mart aylarında göllerin tuzluluğunun proje 
luğuna tedricen getirileceği ve bundan sonraki ay
larda sadece buharlaşma ve gel- git- etkileri ile de
§işen tuzluluğu seyreltecek su miktarlarının verile
ceği kabul edilmiştir. 

Göl hacimleri ve tuzlulukları daha önceki he
saplarda alındığı gibidir. 

(15) denkleminde verilenler yerlerin konulursa 

(16) bulunur. 

(16) denklemi muhtelif Vı değerlerine göre Para
denizi için Vp aylık tatlı su hacimlerini vermektedir 
(Şekil : 13). 

9.5. - Bağlantı Kanalı Genişliğine ve Bir Gel
Git Esnasında Giren ve Çikan Su Mik
tarına Göre Akgöle Verilecek Maksi· 
mum Su Miktarının Değişimi : 

9.4 te işaret edildiği gibi maksimum su ·ihtiya
cı Akgöl için de Temmuz ayındadır ve 2,947 X 106m3 
tür. Bu değer bağlantı kanalının, bir gel · git esna
sında 2250 m3 su geçirecek kapasitede olması ha
line göre hesaplanmıştır. Değişik kanal kapasiteleri 
olması halinde durum, (14) denkleminden yarar
lanarak ve 9.4 teki kabuller aynı kalmak şartı ile 
aşağıdaki denklemle ifade edilebilir : 

(17) 

(17) denklemi muhtelif V1 değerleri için Akgöle 
verilecek Vp aylık tatlı su hacimlerini göstermek
tedir (Şekil : 14) . 

9.6. - Toplam Pompaj Kapasitesinin Bulun
ması: 

Daha önce yapılan varsayımiara göre göllerin 
maksimum tatlı su ihtiyacının temmuz ayında ol
duğu bulunmuştur. Tatlı su ihtiyacını gösteren VP 
hacimleri , buharlaşma v~ yağış ile birlikte, Paro
denizi-Akgöl bağlantı kanalı ve Paradenizi- Akde
niz bağlantısının kapasiteleri ile büyük ölçüde de· 
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Şekil: 12 - Akgöl'e verilecek su miktarları (Örnek) 

Şekil : 13 - Değişik deniz ağızı genişliklerinde, bir gel- git esnasında giren ve çıkan 
su miktarına (V1 ml) göre Paradenizi'ne verilecek maksimum su hacminin (Vp ml) 

değişimi 

ğişmektedir (Bak Şekil : 13 ve 14). Paradenizi ve 
Akdeniz bağlantısının aylık kapasitesi V 1 =0.1 X 10~ 

ml ve Paradenizi-Akgöl bağlantı kanalının ki 
V1=2250 ml alındığı takdirde: 

Paradenizi için Vp= 2.904X 106 mJ 

Ak göl için V p= 2.947 X 106 ml 

Toplam Vp=5.851X106m3 
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aylık su ihtiyacı bulunmuştur. Bu toplam hacim 
2.257 ml/sn lik sürekli bir debiye tekabül eder. Pom
paj kapasitesinin daha doğru olarak hesabı için vb 
ve Vv değerlerinin proje ömrüne göre belirlenmesi 
Paradenizi-Akdeniz bağlantı kanalı ile Akgöl- Pc:
radenizi bağlantı kanalının V1 kapasitelerinin kanal 
geometrilerine bağlı olarak tesbiti ve göllere tahli
ye edilebilecek drenaj debisinin aylık değerlerinin 

doğru olarak bilinmesi gerekir. 
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Şel<il : 14 - Değişik bağlantı kanalı genişliklerinde, bir gel- git esnasında Akgöl'e giren 
ve çıkan su miktarlarına (V1 m3) göre verilecek maksimum su hacminin (Vp ml) değişimi 

Pompaj debisi, Paradenizi • Akgöl ve Parade
nizi ·Akdeniz bağlantılarının geometrisine göre de
ğiştiğinden, bu bağlantıların ortalama geometrilari
ne göre yapılacak hesapta bulunacak V hacmi 
Silifke Ovası sulaması dönüş sularının saÖiıyacağı 
aylık hacimden daha küçük çıktığı t akdirde bağla;ı

tıların ne ölçüde büyütülebileceği· konusunda d::ı 

bir bilgi edinilmiş olacaktır . Yapılan varsayımiara 

ve hesaplara göre bu sistemin sadece dönüş sula
rından yararlanarak çalıştırılabileceği mümkün gibi 
görünmektedir. 

10.- DENiZE ÇlKlŞ YAPISI: 

Gerek drenaj kanallarının denize boşalımı, ge
rekse göllerde balık hayatı bakımından , deniz ağzı
nın mümkün mertebe sürekli olarak açık tutulması
nın gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu da ancak bir 
denize çıkış yapısının inşası ile sağlanabilir. 

Şekil : 1'in incelenmesinden görüleceği gibi 
Akgöl ve Paradenizi Göksu nehrinin deltası üzerin
de teşekkül etmiştir. Göksu ağzı ile Paradenizi ağzı 
arasında 2 km den az bir mesafe vardır. Bu neden
le Paradenizi ağzı, Göksunun denize boşalttığı sü
rüntü malzemesinden, kıyı taşınımı nedeniyle büyük 
çapta etkilenecektir. Diğer taraftan hakim rüzgar 

yönlerine göre kıyı taşınımı batı tarafından da Pa

radenizi ağzını etkileyecektir. Deniz ağzının iki yön

lü kıyı taşınımından korunabilmesi için, aşağıda 

ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde çift seddeden 

meydana gelen bir denize çıkış yapısının projelen· 

dirilmesi zorunlu görülmektedir. 

10.1. - KlYI TAŞINIMINA GÖRE SEDDELERiN 
DURUMU: 

Kıyı taşınımı genellikle sahile yakın bölgelerde 
belirli bir hızı haiz akıntıların etkisi ile meydana 
gelir. Bu gibi akıntılar sıcaklık farkı, yoğunluk farkı, 
gel - git veya dalga hareketleri nedeniyle oluştuğun
dan bu faktörlerin bir veya birkaçının etkisi altın

daki kıyılarda daima bir taşınım söz konusudur. 

Paradenizi ağzının bulunduğu bölgede bu fak
türlerden gel -git olayı ve dalga hareketlerinin etkisi 
söz konusudur. 

Ancak gel- gitin sebep olduğu seviye değişme
leri çok önemli olmadığından kıyı taşınımının esas 
nedeni dalga hareketleridir. 

Hakim rüzgarların yönüne göre derin deniz dal
gaları genellikle kıyı ile bir açı yapar; ancak dal
galar, kıyıya yaklaştıkça, bu açı da gittikçe go• ye 
yaklaşır. Kıyı taşınımını meydana getiren dalga ha
reketinde önemli etken, kırılma bölgesindeki dalga
lı:.rın geliş doğrultusunun kıyı ile yaptığı açıdır. Bu 
açıya göre dalga enerjisinin kıyıya paralel bileşen! 

kıyı boyunca kum hareketini sağlar. Bu hareket rüz
gar yönüne göre bazan bir yönde, bazan aksi yönde 
olabilir. Bu gibi hallerde deniz ağzının tıkanmalara 

karşı korunması için genel kural iki taraflı sedde 
Inşa edilmesidir. 

Paradenizi ağzındaki kıyı taşınımının kum kay
nağı doğu tarafındaki Göksu nehri olduğundan E 
lle SE arasındaki rüzgarların etkisi ile hakim kıyı 

taşınımı doğu- batı doğrultusunda meydana gelir. 
Diğer taraftan SSW ile SSE arasın_daki rüzgarlar 
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Ise batı- doğu doğrultusunda bir kıyı taşınımı mey
dana getirir. Deniz ağzı her iki yöndeki taşınırnın 

etkisi altında bulunduğundan, iki taraflı sedde ile 
korunması gerekmektedir. Hakim taşınım tarafında

ki seddenin uzun, diğerinin ise daha kısa olması 

uygundur. Diğer taraftan kısa seddenin uç kısmın

daki deniz taban katunun en az ağız taban kotu 
lı-adar olması gerekir. 

10.2. - DENiZE ÇlKlŞ YAPISININ PROJELEN
DiRiLMESiNDE YARARLANILAN VERi
LER: 

- Kıyı hidrografisi 

- Hakim rüzgar yönleri ve dalga yükseklikleri· 
E- SSW arasındaki rüzgarlar ve sedde ucun
da kırılan dalga yüksekliği esas alınacaktır. 

- Deniz suyu özgül ağırlığı, taş birim ağırlık

ları ve boyutları 

p = 1.026 tonfm3 Deniz suyu özgül ağırlı

ğı (20°C ta) 

p,=2.600 ton/m3 Taşın 

Ocak verimi : 

100- 150 Kg. 
150- 200 . 
500-2000 . 

10.3. - PROJE ESASLARI : 

10.3.1.- Gel- Git Yüksekliği : 

birim ağırlığı 

%20 
%30 
% 50 

3 aylık limnigraf ölçümlerine göre max. max. 
gel- git yüksekliği 42 cm bulunmuş ise de Mersin 
Liman inşaatına ait veriler de 80 cm alınmıştır. Em
niyeti tarafta kalmak için bu değer hesaplarda ay
nen kabul edilecektir. 

10.3.2.- Sedde Üst Kotu ve Üst Genişliği : 

Sedde kotu, taşıtların üzerinde hareket edeceğ) 
2 No. lu tabakada, en gayri müsait noktada 0.50 m 
seçilmiştir. 

Deniz ağzının , dalgalı günlerde çalkantılı olması 
Incelenen konu bakımından sakıncalı görülmediğin

den, ·seddelerin üzerinden dalga aşmasına müsaade 
edilebilir. Buna göre ileride yapılacak hesaplardan 
görüleceği gibi, sedde üst kotu + 2.20 m alınacak
tır. Bu takdirde yaklaşık olarak 1.20 den büyük dal
galar sedde üzerinden aşabilecektir . 

10.3.3.- Deniz Ağzı 'rab~n Kotu ve Genişliği : 
' 1 ' 

Par:adenizini Akdeni.ze bağlayan kanalın deniz 
girişinde taban kotu memleket nivelmanına ·göre 
- 1.1 O m kabul edilmiştir. Sarldeler · arasındaki · ge
l]iŞIW, 'tabanda 20.00 m seÇilmi~tir. Sedde iç şev
leri ·1/2 alınacağından su yüzünde genişlik 24.00 n't 
olacaktır. Böylece gerektiği zaman ekskavatör bir 
sedde ' üzerinde hareket ederek ağızda temizleme 
y·apabllecektlr. 1 
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10.4. - SEDDELERIN KONUMU VE BOYLARI
NIN TESBiTi : 

10.4.1.- Seddelerin Konumu: 

10.1 de verilen bilgilerin ışığı altında seddele
rin konumu aşağıdaki gibi tesbit edilmiştir. 

Hakim rüzgar yönleri ve feç boylarına göre 
SSW ve S yönünden gelen rüzgarlar batıdan doğu

ya, E ve SE a rasındakiler doğudan batıya do!'jru 
bir kıyı taşınımı meydana getireceğinden seddeler 
bu taşınımiarı bir ölçüde engellemelidir. Diğ er 

taraftan sedde boylarının minimum olması •için sed
delerin kıyı tesviye eğrilerine dik olarak inşaası 

gerektiğinden, eksenin SE ile SSE arasında bulun
ması ve doğu seddesi ucunun SSE ile SE arasın

daki bir doğrultuya paralel olması uygun görülmek
tedir; bu doğrultu aynı zamanda feç boyunun en kısa 
olduğu doğrultudur. 

10.4.2.- Sedde Boyları: 

Dalga hareketi sonucu meydana gelen kıyı ta
şınımı, dalga kırılma bölgesi ile kıyı çizgisi ara
sında yer alır. Kırılma bölgesi dalga yüksekliği ile 
değişir. Dalga yüksekliği arttıkça taşınırnın yeral
dığı kıyı şeriti de genişlemektedir. Bir yıllık süre 
içindeki dalgaların meydana getireceği taşınımı ke
serek ağız tıkanmasını önlemek için , senelik mak
simum dalga kırılma bölgesi dışına kadar uzanan 
bir yapı yapılması gerekir. Seddeler, kıyı taşınımını 

bir baraj gibi durdurduğundan, bu taşınırnın şidde

tine göre kıyı, denize doğru iler!er. Proje ömrüne 
göre sedde boyunun dalga kırılma bölgesinden iti
baren ne kadar uzatılması gerektiği de hesaplana
bilir. 

Taşucu barınağı projesinde dalga yüksekliği 

H,=5.00 m alınmıştır. Bu dalganın kırılma deıinliği 

6.40 m olduğuna göre, meydana getireceği taşını

rnın önlenmesi için sedde ucunun -7.00 katuna 
kadar uzatılması gerekir ki Silifke projesinde böyle 
bir dalga kabul edildiği takdirde sedde boyunun 
en az 700 m olması icabeder. Ayrıca, Proje ömrün
de ağzın hiç tıkanmaması için -kıyı ilerlemesi de 
gözönüne alınarak- sedde boyunun 700 m den bü
yük alınması zorunludur. Görülüyorkl ağzın hiç fı

kanmaması için çok uzun sedde boylarına ihtiyaç 
vardır. Böyle bir yapı ancak liman ve benzeri önem
deki inşaatlarda söz konusu olabilir. Bu nedenle 
Paradenizi ağzında, zaman zaman tıkenabileceği 

öngörülen ekonomik bir denize çıkış yapısının pro
jelendirilmesi esas kabul edilmiştir. Buna göre sol 
seddenin -2.00 kotuna, sağ seddenin - 1.10 kotu
na kadar uzatılması yeterlidir, bu kotlar kanın:ıızc11 

ekonomik yönden en .uygun min. kotlardır. 1 

Yukarda belirtilen esaslar dahilinde hazırlanan 
denize Çıkış yapısı plan, profil ve en kesitleri Şe

kil : 15 de görülmektedir. . ı 
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Şekil : 15 - Paradenizi ·Akdeniz arasındaki bağlantı kanalı ve çıkış ağzı ön projesi· Plan 
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11.- S O N UÇ: 

11.1. ~ a) Akgöl ve Paradenizinde balık hayatı 

için gerekli tuzluluğun sağlanması ve 
deniz ağzının sürekli olarak açık tutul
ması 

b) Drenaj kanallarının denize boşalımı h;in 
deniz ağzının sürekli olarak açık tutul
ması 

konularının incelenmesinde kısa sürede toplanan 
verilerden yararlanılmıştır. 

11.2.- Konunun sadece teorik yoldan incelenmesi 
çok güç görüldüğünden, yapılan ölçümler
den büyük çapta yararlanan deneysel yön
temin kullanılması esas kabul edilmiştir. 

11 .3. - Göllerde tuzluluğu etkileyen faktörler ön
ce teker, teker incelenmiş, daha sonra bir 
arada gözönüne alınarak göllere verilecek 
aylık su miktarları ile toplam pompaj c!e
bisi -bazı kabuller yapılarak- hesap
lanmıştır. 

11.4.- Deniz ağzı genişliği ölçüm tarihindeki gibi 
kalmak kaydı ile ve pompaj debisinin he
sabında yapılan kabuller geçerli olduğu 
sürece göllerin tatlı su beslenmesi için 
drenaj kanallarından gelecek suyun yeter
li olduğu, ayrıca Göksu'dan bir derivasyon 
yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı anlaşıl
mıştır. 

11.5. - Deniz ağzı geometrisinin değiştirilmesi 

gel· git'le göllere giren ve çıkan tuzlu ~u 
miktarını büyük çapta etkilediğinden öl
çümler esnasında mevcut ağız genişliği

nin arttırılması, pompaj debisinin arttınl
ması sonucunu doğuracaktır. 
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11.6. ~ Limnigraf kayıtlarından elde edilen deniz 
seviyeleri ve balık girişi için istenen mi
nimum derinlik gözönüne alınarak deniz 
ağzı taban kotunun, memleket nivelmanı

na göre en az -1.1 O m olması gerekir. 

11.7.- Hakim dalga ve kıyı taşınımı yönleri göz
önünde tutularak Paradenizi ağzı çıkış ya
pısının çift sedde şeklinde projelerıdiril

mesi uygun görülmüştür. 

11.8.- Deniz ağzının dalgalı günlerde çalkantılı 

olması incelenen konu bakımından sakm
calı görülmediğinden, seddelerin ekono
mik olması için üzerlerinden dalga aşma
sına müsaade edilmiş ve sedde katları 

inşaat yönünden g~rekli min. değerde :;e
çilmiştir. 

11 .9. ~Deniz ağzının proje ömrü içinde sürekli 
olarak açık tutulabilmesi ekonomik olma
yan uzun sedde boylarına ihtiyaç gösrer
diğinden ve kısa süreli tıkanmaların elle 
veya mekanik olarak temizlenmesi müm
kün görüldüğünden seddeler kıyı hidrogra
fisi de gözönünde tutularak minimum boy
da tertiplenmiştir. 

11.10. -Sedde üst genişliği malzeme taşıyıcı ve 
yerleştirici araçların emniyetle harek0t 
edebileceği minimum boyutta seçilmiştir. 
(Araçların sedde üzerinde dönüş manevra
sı yapmayacağı kabul edilmiştir). 

11.11.- Denize çıkış ağzı taban ko tu -1.10 m 
&lınmıştır. Sedde aralığı tabanda 20.00 m 
kabul edilmiştir. Bu değer seddelerin ma
liyeti yönünden önemli olmamakla beraber 
pompaj debisini etkilemektedir. 



DOLUSAVACI YÜKSEK DÜŞÜLÜ BARAJLARIN 
MANSABINDA KAYA TABANINDAKi 

OYULMALAR 

OZET 

YERSEL 

Vazanlar : 
Şahap AKSOY ( *) 
Süer OKV AV (**) 

Erdem ÖZPAMiR ( ***) 

Yüksek düşülü barajların projeZendirilmesi sırasında karşılaşılan eı,ı önemli 
problemlerden birisi, dolusavağın nıansabında yer alabilecek oyulmanın yarata
bileceği tehlikedir. Dolusavak düşü kanalının hemen mansabında, kayadaı1 oluşan 
nehir tabanının oyulabilirliği ve ilerde beklenen oyulma derinliğinin önceden bilin
mesi gereklidir. Çatlaldı kaya bloklarından oluşan taban, dolusavaktan düşen 

suyun yüksek dinamik basıncı ve hızının etkisi ile oyulur. 

Bu çalışmada, laboratuvar araştırması sonuçlarına dayanılarak, bloklu mal
zemeden oluşan bir tabandaki oyulmanın mekaniği incelenmiş ve oyulma baş

langıcı ile derinliğine ait bağıntılar verilmiştir. 

Çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından destek
lenmiş bulunan araştırma projesinin ( MAG- 369) bir kısmıdır. Laboratuvar de
neyleri Devlet Su 1 şleri Araştırma Dairesinde yapılmıştır. 

1. GiRiŞ: 

Son yıllarda yurdumuzda ve diğer ülkelerde 
düşü yüksekliği gititkçe artan barajlar inşa olun
maktadır. Bilindiği gibi , baraj rezervuarında de;:ıo

lanması mümkün olamayan fazla sular (özellikle 
taşkın suları) dolusavak yardımıyla barajın mans::ıp 

tarafına aktarılır. Dolusavakların bir kısmı çoğun

ğunlukla kemer barajlarda olduğu gibi suyu serbest 
jet halinde, diğer bazıları ise bir düşü kanalı ve ni
hayetindeki bir deflektör yardımı ile sıçratarak me
yilli bir jet halinde akarsu yatağı üzerine düşürür 
(Şekil : 1). Düşen su yatağa ulaştığı anda önemli 
bir enerjiye sahiptir. 

tılı olarak kırılır. Bu sırada oyulmanın baraj gövde
sine mesafesi ve derinliği gövdenin ve diğer ek 
yapıların stabilitesini tehlikeye düşürebilir. 

Yüksek düşülerin ve büyük debilerin söz ko
nusu olması halinde, suyun enerjisinin enerji kırma 
havuzu veya benzeri bir yapı ile kırılması hem hid
rolik ve hem de yapı tekniği yönünden güç prob
lemler ortaya çıkarır. Düşen su, yatak üzerindeki 
alüviyal malzemeyi kısa zamanda sürükler ve ar
kasından kaya tabanı oymaya başlar. Oyulmanın 

gelişmesi ile birlikte doğal bir enerji kırma havu
zu oluşur ve suyun enerjisi oyulma hacmi ile or.:ı n-

(*) Dr. Y. Müh. Araştırma ve Geliştirme Dalresi Başkanlığı 

(**) Y. Müh. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

ı···ı Y. Müh. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

ı- .s-s-

(a) 

ı 
ı 

Şekil : 1 Yüksek düşülü barajların mansabındakl 
taban· oyulmaları 
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Baraj mansabındaki akarsu taban malzemesinin 
taneli ve kohezyonsuz malzemeden oluşması halin
de yetersiz de olsa oyulmanın saptanabilmesi iç1n 
bazı çalışmalar yapılmıştır. Yapısal ve jeolojik özel
likleri karışık olan kaya zeminierin oyulmasına ait 
bilgilerimiz günümüzde yok denecek düzeydedir. 

Bu çalışma, yüksek düşülü barajların mansa
bındaki kaya rtabanda oluşan oyulmanın saptanabil
mesi amacı için yapılan incelemeleri kapsamaktadır. 

2. KAYA KÜTLELERiNiN BLOKLU YAPISI: 

Mühendislik jeolojisinde •kaya• terimi ile bir 
veya çeşitli mineralden oluşan kompakt, yarı sert
ten serte kadar değişen bir doğal malzeme kütlesi 
tanımlanır. Kaya kütleleri değişik biçimlerde oluş

muştur. Orijinierine göre üç ana grup içinde sınıf 

bndırılır. Bunlar: püskürük. sedimenter ve meta
morfik kayalardır. 

Belirli bir kaya türünün mühendislik özellikleıl, 
yerden yere ve yeıyüzüııe "ıkış yörel-'rine göre 
önemli ayrıcalıklar gösterir. 

Bir kaya kütlesi genel olarak yataktanma düz
lemlerinden başka diğer düzlemler içinde de gözle 
görülebilen çatlaklara sahiptir. Bu tür ikinci çatlak 
düzlemleri yataklanma düzlemleri ile yaklaşık ala
rak dikey açı teşkil eder ve kütle parçalara ayrılmış 
olmasa bile bloklanmış bir yapıya sahip olur. Kaya 
kütlesindeki bu tür kırılmalar •Çatlak. olarak isim
lendirilir. Kaya çatlaklarının nedeni, deformasyon
ların yol açtıkları gerilmelerin kaya kütlesinin da
yanım gerilmesinden daha büyük olmasıdır. 

Bir çatlak serisi, aşağı yukarı sürekli ve olduk
ça düzenli bir biçimde ve kaya kütlesi içinde bir 
elemanın diğer elemanlarla uyumlu olarak bulun
masını kapsıyor ise bu halde çatlaklara ·derz. de
nilir. Derzlerin içi bazan, çatlaklara sızan suyun 
içinde çözünmüş bulunan çeşitli kimyasal madde
lerle dolar ve bu maddelerin çökelmesi sonucunda 
ikf blok biribirine bağlanır. 

Kaya kütleleri içindeki derzler bazan gelişigü

zel doğrultuda oluşurlar. Bununla beraber daha ya
kından bir inceleme yapılırsa bu çatlakların kaya 
kütlesinin yataktanma ve akış düzlemleri (sıvı mağ

manın akışı esnasındaki yataklanmalar) veya kaya 
kütlesi içindeki faylarla bir ilişkisi bulunduğu sapta
nabilir. Sedimenter kayalarda genel olarak biribirine 
dikey iki derz sistemi bulunur. Her iki sistem de 
yataklanma düzlemine dikeydir. Püskürük kayalarda 
genel olarak düzgün üç ayrı derz grubu vardır. Bir 
grup derz, yaklaşık olarak yatay ve magma akış 

düzlemlerine paralel olan derzlerdir. Diğer gruplar 
Ise enlemesine derzler ve boylamasına derzlerclir. 
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3. DOLU SAVAKLARlN MANSARINDAKI KAYA 
TABANDAKi OYULMANIN OLUŞUMU : 

Yüksek düşülü barajların dolusavağından elli
şen su, mansap taraftaki su yastığına ulaşınca:;a 

kadar düşü mesafesi boyunca hava ile karışare-k 

parçalanmakta ve su- hava karışımı olarak mansap 
suyuna dalmaktadır. Su, mansap yastığına ulaştı

ğında önemli ölçüde kinetik enerjiye sahip bulu:ı

maktadır. Çoğunlukla mansap su yastığının derin
liği, dalan jetin enerjisini sönümleyecek derinlikte 
değildir. Esasen, jetin enerjisini sönümlendirmek 
için pratikte sağlanması olanaksız bulunan büyük 
derinlik gereklidir. Genellikle jet çekirdeği kaybol
mamış durumdadır. Jetin çevresinde mansap suyu 
ile jet arasındaki yüksek sürtünmeden oluşan çev
rintiler derinlik boyunca oluşur. Çevrintiler jet !le 
birlikte mansap suyu içinde yol alır. Akımın bu şe

kildeki karışımı jet enerjisinin sönümlenmesini sağ
lar. Mansap su yastığı içinde makro ve mikro ölçü
de türbülans oluşur. 

Tabana ulaşan jet ve çevresindeki makro çev
rintiler taban üzerindeki dinamik basıncın maximum 
ve minimum iki değer arasında gelişigüzel değ!ş

mesine yol açar. Tabana çarptıktan sonra yönü sap
tırılan jet nedeniyle taban civarında ve tabana pa
ralel yönde yüksek akım hızları oluşur. 

Taban üzerinde genellikle ince bir alüviyon ta
bakası bulunur. Bu tabaka dolusavağın ilk çalışma
sı sırasında kısa zamanda yıkanır. Jet doğrudcın 

doğruya taban kayasını oyma eylemine geçer. Ta
bandaki kayanın oyulması iki ayrı türde olabilir. 

Birinci tür oyulma kayanın yüzeysel aşınması 

biçimindedir. Bu tür oyulma ancak çok uzun süreç 
gerektirir. Halbuki gözlemler, dolusavakların pek 
kısa süreli çalışmasından sonra bile kaya taban 
içinde önemli oyulmaların oluştuğunu göstermiştir. 

O halde oyulmanın oluşması yüzeysel aşınmanın 

ötesinde ikinci tür bir nedene dayanmaktadır. 

Kı.ya kütleleri, çatlakların neden olduğu derz
lerle bloklu bir yapıya sahiptir. Yüksek düşülü do
lusavaklardan düşerek tabana ulaşan akımın hı:!ı, 

su altında relatif olarak hafiflemiş olan kaya blok
larını yerinden kopararak hareket ettirecek güce 
sahiptir. Dolusavak mansabındaki oyulmanın asıl 

nedeni budur. 

4. OYULMA DERINLI(;iNIN SAPTANMASI: 

4.1. Problemin incelenmesinde yapılan basit
leştirmeler : 

Yukarıda açıklandığı gibi, kaya kütlesinin yapı

sı sürekli ve homogen değildir. Kayada çatlak ve 
derz sistemleri vardır. Çatlaklardan bazıları henüz 
kütleyi biribirinden ayıracak kadar gelişmemiştir. 



Bir kısım çatlakların araları bağlayıcılar ile dolmuş
tur. Dolusavaktan düşen su jetinin yüksek kinetik 
enerjisi tabana çarptığında, kaya bloklarını birbirin
den ayırma ve yerlerinden hareket ettirme gücü:ıe 
sahiptir. O halde problemin incelenebilmesi için 
aşağıdaki basitleştirmeler yapılabili r : 

a- Akarsu tabanını oluşturan kaya kütlesi ci ü
zen li bir blok sistemine sahipti r. 

b- Bloklar arasındaki bağlantı , jetin etkisi ile 
kolayca çözülebileceği için bloklar biribi
rine bağlı değilmiş gibi ön görülebilir. 

4.2. Oyulma derinliği bağıntısı : 

Oyulma olayının oluşumunu doğrudan doğruya 

hidrodinamik kurallar yardımıyla analiz edebilmek 
mümkün olmadığından boyutsal analiz yöntemi kul
lanılmıştır. Şekil : 2 de su jeti , mansap yastığı ve 
taban malzemesi ile ilişkili ve oyulma olayında rol 
oynayan başlıca büyüklükler şematik olarak göste· 
rilmiştir. 

Jet ile ilgili büyüklükler : 

V
0
= Jetin mansap suyuna dalış hızı 

B
0
= Jet genişliği (dikdörtgen jet) 

1/ = Jetin dalış açısı 

LT-ı 

L 

p= Suyun özgül kütlesi 
Mansap su yastığı ile ilgili 

H= Mansap su derinliği 

ML"J 
büyüklükler : 

L 
T = Oyulma derinliği L 

Tabanı oluşturan kaya kütlesi ·lle ligili büyük
lükler: 

D=Kaya blokların büyüklüğünü temsil eden 
bir boyut (Burada küpe dönüştürülmüş blokun ke-
nar ayrıtı D olarak kullanılacaktır.) L 

r. - p= Kayanın su Içindeki relatif özgül 
kütlesi 

g= Yerçekiml !vmesi 
w= Blokların yerleşme açısı 

8 = Blokların derz aralıkları L 

Yukarıdaki değişkenler göz önünde tutularak 
T oyulma derinliğini veren genel bağıntı : 

T= f 1 [V0 , B0 , e0 , p, H, D, (p5-p). g , .p. 8] (1) 

Buckhingham'ın r. Teoremi yardımı ile boyutsal ana
liz yapılarak, boyutsuz parametrelerden oluşan aşa
ğıdaki genel bağıntı bulunur : 

T [ H 8 D p,-p B0 g ] 
s;;-=fı 8, "''EÇ""' s;' ıç' - p- '----vT (2) 

Yukarıdaki bağıntıda yer alan son üç parametreyi 
birlikte düşünmek mümkündür. Bir bloku sürükle
mek isteyen akım kuvveti : 

(3) 
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dir. Aynı bloku yerinde durdurmaya çabalayan di
renç kuvveti ise blokun su altındaki ağırlığı ile oran
tılıdır. 

W',.... (p,-p) g D3 (4) 
S/ W' oranı ise blokun hareket edebilme yeteneği
ni bel irler. Bu oran ne kadar büyük ise blok o kadar 
kolay hareket eder. Böylece : 

S P Vo2 Bo 
- - ----- (5) 
W p,-p gB0 D 

elde olunur. Yukarıda görüldüğü gibi S/W' hareket
lilik oranı (2) genel bağıntısındaki son üç paramet
renin terslerinin çarpımıdır. O halde üç boyutsuz 
parametreyi bunların çarpımiarından oluşan tek bir 
boyutsuz parametre olarak ifade edebiliriz. Böylece 
(2) genel bağır.tısı : 

2_=f[ 8, .p.~ • .!-..(_r_.~ -~)1 (6) 
B0 B0 B0 p,-·p g B0 D 

şeklini alır . Bu bağıntı boyutsal analiz sonucunda 
oyulma derinliği için saptanmış bulunan genel ba
ğıntıdır. 

S. DENEYSEL INCELEMELER IÇIN DENEY 
DÜZENEGI: 

5.1. Deneysel çalışmaların yapıldığı kanal: 

Deneysel araştırmalar için Şekil : 3 te görülen 
kanal kullanılmıştır. Kanalın boyu 5.0 m ve eni 0.5 
m derinliği ise 1.0 m. dir. Kanalın orta kısmının ön 
yanı cam olarak yapılmıştır. Böylece akımı ve oyul
ma olayını dışarıdan izlemek olanağı sağlanmıştır. 

Kanal ortasına su jetini sağlayan bir enjektör 
yerleştirilmiştir . Jetin kalınlığı kanal genişliğince 
ve 0,5 m dir. Jet kalınlığını, enjektör ucuna takıla
bilen çeşitli ağız parçası ile değiştirmek mümkün
dür Enjektörün konumu yatay ve düşey yönlerde 
ayarlanabildiği gibi düşeyle yaptığı açı da deney· 
lerin gerektirdiği değere ayarlanabilmektedir. Bu 
amaçla enjektör, bükülebilir bir boru ile suyu sağ
layan ana boruya bağlanmıştır. Gerekli olan debi bir 
ayar vanası ile verilmektedir. 

5.2. Oyulma deneyleri ve oyulma derinliğinin 

saptanması 

Deneylerde üç ayrı tür blok kullanılmıştır : 

Deney Blokları 

Tip 1 : D=5 cm. 
Tip ll : D=5 cm. 
Tip lll : D=5 cm. 
Tip IV : D=3 cm. 

Yukarıda D ile hacimce küp bloka eşdeğer olan 
blok çapı gösterilmiştir. Yani büyük blokların hacmi 
125 cmJ dür. Bloklar ince kum ve çimentodan ya
pılmıştır. 0=5 cm. lik blokların birfm hacim ağırlık
ları ortalama r.=2,03 g/cmJ olarak bulunmuştur. 
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Şekil : 2 - Oyulma ile ilgili büyüklükler 

Şekil : 3 - Deney düzeneğl 
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Tip ll blokları ters döndürülerek Tip lll bloku olarak 
da kullanılmıştır. Tip IV bloklarının çapı D=3 cm. 
olup bunların birim hacim ağırlıkları y, =2,18 g/cm3 
dür. Deneylerde kullanılan toplam blok sayısı 6150 
dir. 

Bloklar kanal tabanına, oyulmanın yer alacağı 

kısma, el ile teker teker dizilmiştir. Blokların ara
larındaki mesafenin her deney için aynı olması ke
sinlikle kontrol edilememiştir. Blokların dizilmesi 
Işleminde daima aynı laborant kullanılarak kompak
siyonun her defasında benzer olmasına gayret olun
muştur. 

Değişik akım şartlarında oluşan oyulmalar fo
toğraf alınarak saptanmıştır. 

5.3. Deney Programı ve Deneyler : 

Deneylerde D=5 cm ve D=3 cm olmak üzere 
Iki ayrı büyüklükteki blok kullanılmıştır. Ayrıca, ıp 

açısının değiştirilmesi suretiyle dört ayrı tip blok 
ortaya çıkmıştır. Jetin dalı ş açısı olan 8 nın 90 °, 
60°, 45° olmak üzere üç ayrı değeri kullanılmıştır. 

Her dalış açısında H mansap su yastığı, H/B0 oranı 

6, 8, 10, 12 olacak şekilde ayarlanmıştır. Jet gen!s
liği B0 =4 cm olmak üzere sabit tutulmuştur. Jet 
hızı V

0
, 1.00 m/s ile 3.00 m/s arasında 0,25 m/s ar

tımlarla 9 ayrı büyüklükte ayarlanmıştır. Böylece 
432 deney çeşitlernesi ortaya çıkmıştır. 

Her deneyde oyulma stabil hale gelinceye ka
dar beklenilmiştir. Esasen bu durum kısa bir süre 
içinde oluşmaktadır. Her deney için bir fotoğraf çe
kilerek oyulma derinliği saptanmıştır. Şekil : 4 de 
deneylerden birisinin sonuçları örnek olarak veril· 
miştir. 

6. DENEY SONUÇLARININ DEGERLENDiRiL
MESi: 

Deney sonuçları boyutsal analiz yardımı ile bu
lunan 6 bağıntısına göre değerlendirilmiştir. 

Deneylerde bloklar arasındaki 8 derz aralığı 
bloklar biribirine bitişecek biçimde öngörülmüştür. 

8/B
0 

aralığının böylece sabit kalması sağlanmıştır. 

Gene deneylerden elde olunan sonuçların incelen
mesinden Jet dal ış açısı o nın ve blok köşe açısı 

ı/1 nin etkisini kesinlikle ayırabilmek mümkün ola
m::ımıştır. 8 ve ı/J nin etkisi belirli bir ölçüde hisse
dilmekle birlikte bir kural olarak ortaya konama
mıştır. Bu bakımdan 6 bağıntısı aşağıdaki bağıntıya 
dönüştürülerek basitleştirilmiştir : 

2._=f[~.(-p -~-~)] (7 
B

0 
B

0 
P, - p g B0 D 

Parantez içindeki iki parametre olayda rol oynayan 
etken parametrelerdir. 
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Şekil : 5, 6, 7 ve 8 de oyulma derinliğini veren : 

T 
- = oyulma derinliği parametresi ile 
Bo 

X=( - P- V
02

• Bo)=oyma etkisi parametresi ve~ 
p, -p.g B

0 
D _ B

0 

arasındaki deneysel ilişkiler görülmektedir. Yarı 

logaritmik bir eksen takımında doğrusal bir ilişki 

elde olunmuştur. Başlangıçtaki yatay doğrular henüz
oyulmanın başlamadığı değerleri içermektedir. Be
lirli bir X değerinden sonra oyulma başlamakta ve 
oyulma değerini veren eğimli doğruya geçilmek
tedir. 

Şekiller yakından incelenirse, jet dalış aç ı sı 

r 
olan o nın küçülmesi ile - oyulma parametre;;! 

Bo 
küçük de olsa belirli bir ölçüde azalmaktadır. Fakat 
bu küçük değişimi bir kurala bağlamak -mümkün 
olamamıştır. 

Deney sonuçları bir ortalama değer etrafında 

serpilmekle birlikte, genel bir kurala bağlı oluş 
açık olarak görülmektedir. Jet dal ış açısı 8 nın et
kisi daha ziyade H/B

0 
ın küçük değerlerinde göze 

çarpmaktadır. 

7. DENEVSEL OYULMA DERiNL:iC! BAGINTISI: 

Şekil : 5, 6, 7, ve 8 de bulunan doğrular, birlik
te Şekil : 9 da çizilmiştir. Bu doğruların denklem
leri : 

H 
- = 6 için: 

H 

Bo 
= 8 için: 

T 
- =-3,3+121og X 
Bo 

T 
- =-1,9+121og X 
Bo 

T 
- =-0,6+121ogX 

Bo 

(8) 

(9) 

(1 O) 

..!!..=12 için: T 0,7+12log X (11) 
Bo Bo 

dir. Doğruların eğimleri aynıdır, değişken olan yal
nız sabit sayılardır . Sabit sayılar H/B

0
'a bağlı olarak 

değişmektedir. Sabit sayı A ile gösterilirse : 

2 H 
A= - (- -10, 9) 

3 B0 

(12) 

Ilişkisi kolayca bulunabilir. 

Böylece oyulma derinliği için deney sınırları 

arasında geçerli olan 

T 2 H 
- = - ( - -10, 9)+12 log X (1J) 
B

0 
3 B0 

bağıntısı elde olunur. Bu bağıntı ile, oyulma etkisi 
parametresi X ve H/B

0 
verilirse, oyulma derinliğini 

bulmak mümkündür. 
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..,~ ö 
0;; 5 cm, 1{=60, e= 45 , H/8

0
= fO 

203 

20~7--·----------------~--~ 
Şekil : 4- Oyulma deneyi 
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1 ı e 
i 

- ~~ \fa90. ·~-et 

$ 0"""~ o#,= L 
'fj(). • o 17 

60. • o 

( ,ş - -

14 ı-,----4--..--l.
l 

Şekil: 5 '1'=90° , H/ 80 =6 için oyulma bağıntısı 

·--- -·- - · -~· -· .,-

t= f-
r;rı ~ ..,.,c H/f4'8 

18 ,. 
f.-, • P.Ocııı t>l cııı 

mı 
fl(). ' • o 

"' ,_ ., • o .,. A 6 . / 

17 ,. 
' 

-t+H 
./.,. . ' 

1 

"' ı ; o 

ııı 

14 

. 
·ı 

! ~~~ ~f•-I.J+I21ot X . 1; 

ı i 1.1 ı. 

lll 

ll 

~ J V 
1 

lO 

l 
ı A 

1 11" V 
'" 

L 

• -
7 - ... 

' t - -· 

lll 20 ~ 40 Ş() 

- '[x•t"f,;1-f'-t 
Şekil : 6 >lr=90°, H/ 80 = 8 için oyuıma bağıntı sı 
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~ m ·~==-
T 20 

J J . 

' tt LJJ ~ V• 110• H~ j_ ! ,, ,__ ı 

•• 0•5oıı D•~ 
ı 

17 r- f!fl ..... 
V • o l 1& ~-- "' • o g ~ 45' • A L f5 T 

14 ....... ~ ·-..~ 
J j I;J ı----

• ti--o.t:+ıa ... :r 1 . 
12 

y~ 
ll -- "' 
lO .. 

-ıl" --ır 

~ 

• 
7 

• 
~' JJl ~ 

ı l .. ş • 7 • "lll .. • • fO--
~ -- ·---~= ~-~-ı•·tJ,d;t• 

Seki!: 7 '1-=90°, H/ 80 = 10 için oyulma bağıntısı 

·~ Mr-~--~~~~---.~-.--~~~~--~-r~~~~r=~~~~-~~-~- ~-~ 

1; lt+--- = 
~ ~ Vc'JO•· Hlll/'12+-...---r--f--+--+·--+-

17 

!6 

Ş D• lS .:ısı Os :S elli +---+--4-+--++-
* o 
• 
• 

a 

a 

Şekil: B '1-=90°, H/80 =12 için oyulma bağıntısı 
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t tO 

tt t------t~ 

""'=~=-----

Şe!til : 9 Oyulma bağıntılarının birlikte görünümü 

8. OYULMA OLUŞUMUNUN BAŞLANGlCI : 

Şekil : 9 da görülen doğrulardan, deney sınır· 

ları içinde geçerli <Jimak üzere oyulmanın başl ang ı

cına ait kritik durum belirlenebilir. Şekilde görülen 
yatay doğrular değişik H/8

0 
değeri için henüz oyul

manın oluşmadığı X değerleridir. Belirli bir X de
ğerinde yatay doğru sona ermekte ve eğim li oyulma 
doğrusu başlamaktadır. 

Oyulmanın oluşmaya başladığı kritik değerde 

oyulma parametresi T /8
0 

ile H/ 8
0 

aynı değe rdedi r. 

O halde 13 bağı:ıtısında T /B0 yerine H/ 80 konulur:>a 
kritik durum ih.de edilmiş olunur : 

H 2 H 
- = - ( - -10,9)+12 logX 
B

0 
3 B

0 

(1 4) 

Basitleştirme yapılarak oyulma oluşumunun baş lan

gıcı için: 

H 
- =36 log X-21,8 
Bo 

(15) 

bulunur. Bu bağıntı Şekil : 9 da kesikli çizgi ile işa

retlenmiştir. 

9. OYULMA DERiNLi~i INCELEMELERININ 
SONUCU VE TARTIŞILMASI : 

Düzenli bloklardan oluşan ve bloklar arasında 
bağlantı bulunmayan bir yatağın oyulması inceiE>
melerinin sonucu şöylece özetlenebilir: 

a- Oyulma derinliğinin saptanmasında h idro
dinamik kurallarının kullanılması ile bir 
bağıntı bulmak mümkün olamamıştır. An
cak boyutsal analiz yardımı ile (6) bağın

tısı ile ifade olunan genel ilişki belirlene
bilmiştir : 

_!__=f[ o ~.~ ,!_.(_r _ .~.~)] (6) 
8

0 
B

0 
B

0 
p

5
-p gB0 D 

b- Ulboratuvarda yapılan deneyler yardımı ile 
(6) bağıntısında o, ..p nin etkisini deney sı· 

nırları içinde belirl emek mümkün olama
mıştır. Bloklar arasındaki 8 mesafesi de 
blokların biribirine bitişik yerleştirilmeleri 

·ile sab i tleştirilmiştir . Böylece (6) bağıntı

sı 

~=f[~ . (-p -~ ·~)] 
B

0 
B

0 
r,·-p g 80 D 

(7) 

şeklinde basitleştirilmiştir. 
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c -laboratuvar deneylerinden elde olunan bil
giler (7} bağıntısına göre değerlendirile

rek oyulma derinliği için 

( 
p V0

2 
B0 ) 

X= p,-p ~D 

lle gösterilerek 

T 2 (H ) -= - --10,9 + 121ogX 
B0 3 B

0 

elde olunmuştur. 

d-Oyulma oluşumunun başlangıcı Için 

H 
-=361og X-21,8 
Bo 

bağıntısı elde olunmuştur. 

(13) 

(15) 

H 
e- Yukarıda verilen bağıntılar 6~ -~ 12 

Bo 
Için tam geçerlidir. 

Bunun dışında yaklaşımla eksrapolasyon yapı
labilir. 

40 

Elde olunan oyulma ve oyulmanın başlangıç 

b:ığıntıları aşağıdaki temel kabullere göre geçer
lidir: 

- Tabanı oluşturan kaya kütlesi düzenli bir 
bloklanma sistemine sahiptir. 

- Bloklar biribirine bağlı değildir. 

Bağıntıların kullanılmasından önce mühendisin, 
jeolog ile işbirliği yaparak bloklanma sistemini ve 
blok çaplarını saptaması gereklidir. Bu çalışmada 

oyulma zamanı söz konusu edilmemiştir. Esasen 
yukarıda belirtilen ikinci kabul oyulma derinliğine 

değil , oyulma zamanına ektir. Yani bloklar arasındaki 
derz bağlantıları ne kadar iyi ise oyulma zamanı o 
kadar uzar. Gene bağıntıyı kullanabilmek için, dolu
savaktan serbest olarak düşen veya bir sıçratma 

ucundan fırlatılan jetin mansap suyuna dalışı sıra

sındaki V0 jet dalış hızının ve jet kalınlığının bilinme

si gerekir. V0 hızını hidrolik kuralları ile kesin ola

ra!< hesaplamak mümkün değildir. Hava karışımı ile 

gerek dolusavak düşü kanalındaki sürtünme direnci 

ve gerekse havanın sürtünme direnci V
0 

hızını azalt

maktadır. V0 'ın hesaplanması için bazı yaklaşık yön

temler kullanılabilir. 
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DÜŞEYAÇI ÖLÇMESiNDE TEK iNDEX SKALALI 
- - TEODOLiTLERiN HASSASiYET VE ÖZELLiKLERi 

1 ' 

ı ~ı 

~ -ÖN SÖ Z 

J'ıtlodern skalalı teodolitlerin çok iyi bilinen bir 
öze ll l ği, tek okuma indexlerinin oluşudur. Okuma 
tertibatının bir tek pozisyonunda düşey açı tabla 
ı.istemi sayesinde yatay, zenit, nadir veya düşey 
açıları okuma olanağı vardır. Skalalı bir teodolitle 
dürbQnün 1 nci veya ll inci durumunda ölçme ya
pr. rken , yatay ve düşey açılar için elde edilen ne
ticel~r. yatay ve düşey açı tablalarının eksantri· 
sitelerinden etkilenir. 

Skalalı teodolitl e dürbünün her Iki durumunda 
yatay :ıçı ölçüsü yapılırken , yatay açı tablası ek
santirisitesinin sebep olduğu hata başka diğer 

hatalar gibi, dürbünün her iki durumunda elde edi
len okıımaların ortalama değerinin lstihsali sebe
biyle elimine edilmiştir. Düşey açı tablasının eksan
tirisitesinin tesiri farklı mütalaa edilir.Dürbünün her 
i'ki pozisyonundaki okumalarda elde edilen düşey 
açı, düşey açı tablasının ensantirisitesinin tesirin
den arınmış değildir . Makalenin sonunda refere 
edilmiş [1] . [2]. [3] . [4] . ve bunlardan bilhassa 
G. Scheel, d üşey açı ölçmesinde düşey açı tab
lası eksantirisitesinin tesiri konusunda araştırma 

yapmıştır. Bu araştırmaları, dürbünün birinci du
rumunda ve rasıta ·karşı taraha düşey açı okuma 
indexinin. muylu ekseninin yatay düzleminde ol
ması esasına dayandırılmıştır. 

Bu makale, refere [S] yazarı tarafından ilk fır

satta yayınlanmış teknik eserin bir devamıdır. Eser 
bu gün normal pozisyon olan, okuma indexi muylu 
ekseninden ,geçen düşey düzlem içerisinde iken 
düşey oçı tablası eksantirisitesinin tesirini inceler. 
Bu makalede verilen formüller, taksimat sistemi 
ve okuma indexi bakımından durum serbestisi olan 
bütün ı; ka l a lı teodolitleri kapsar. Yazar daha ziya
de, dürbünün birinci veya ikinci durumda kolayca 
elde edilebilen öl çülmüş düşey açının istenilen 
cl üzeltme miktarını ve eksantirisitenin sebeb ol
duğu hatadan doğan eksantirisite sabitelerinin bu 
lunmasını sağlayan metodları tarif eder. 

2 - EKSANTiRiSITENIN SEBEP OLDUÖU DÜ· 
ŞEV AÇI HATALARI. 

Şekil : 1. Zenit bölümü Için aletin 1 ci durumun
deki halini göstermektedir. H, muylu eksenidir. M. 

(") ·Surveyıng News • . No. 28 VEB Cari zeıss 1973 ten çevrilmiştir. 
('') Geodezi Müh. DSI Etüt ve Plan Dalresi Başkanlığı 

lojos FIALOVSZKV * Yazan 
Çeviren i. Utku GÜLERMAN ** 

Şekil: 1 

düşey açı tablasının merkezini göstermektedir. HJ, 
a düşey açısına ayarlanmış rasat hattıdır . MJ' buna, 
HJ . HM = e düşey açı tablası eksantirisite (dış mer
kezli k) miktarı mesafede paraleldir. ı.ı, rasat hattın
dan ölçülen eksantirisite doğrultusunun durum açı

sıdır; (e veı.ı eksantirisite parametreleridir.) i ' , dü
şey indexin itibari miktarıdır. L, Mi' ile yatay doğrul

tu MJ. arasındaki açıdır. i, okuma indexinin gerçek 
hııtalı durumudur. {3, index hatasının tamamına te
kabül eden miktarıdır. O' düşey açı tablasının 

sıfırının itibrai yeri, O ise hatalı durumdaki gerçek 
yeridir. y , O ile O' durumları arasındaki açıdır. O', 
i. e düşey açı tablasının burkulma hatasıdır. e, • e 
eksantirisitesi ve r taksimat dairesi yarıçapından 
dolayı hasıl olan düşey açı hatasıdır. 1,. yanlış 

elde çdilm i ş düşey · açı hatalarından etkilenen daire 
okunmasıdır. 

a,= 10Q9- I, (1) 

Şekil : 1'e göre düşey açının lıaki,ki değeri : 

a= 1QQ9- I,- {3 -y-e, 

eşitliğini yerine koyarsak: 

veya (1) 
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a= a,-{3-y-e, 

a, =a+f3 +y+ e, 

Yine şekil : 1'e göre 

buradan 

(2) olur. 

e , -
e,=-r-. p . sın '1', (3) buna ilaveten 

qı,='l,-•, ve '1,=l+ a- w. '7,.in değerini qı, 'de 
yerine koyarsak : 

qı,= l-w+a-e, (4) olur. 

Elde edilen (4) eşitliğini (3) eşitliğinde yerine ko· 
ycırsak : 

e " e,=-r- . p sin (l -w + a-e,) 

e 
" sin e,=-r- . p. (l-w+a). cos e,-

. cos (l -w+a). sin e, 

veya 

e " - .p 
r 

(5) olur . 

e, çok küçük bir açı olduğundan ve ikinci terimin 
ikinci kısımı ·da ihmal edilebilecek küçük bir miktar 
ifcıde ettiğinden cos •ı = 1 yazılıp öteki son teri m 
ihmal edilirse (5) formülü : 

e e 
e,=- .p" .sin (l -w). cos a+ - . p" . cos (L-w) . 

r r 
sin a olur. 

Birinci eksantirisite sabitesini yerine koyarak 

e 
Kı= - - .p". sin (L -u:) 

r 

ve ikinci eksantirisite sabitesi 

e , 
Kı= - - . p . COS (l-w) 

r 

(6) olur. 

(7) bulunur. 

Bunlar aletin birinci durumunda eksantirisitenin 
sebebolduğu aranan açısal hataları karakterize 
eder ve 

e,=- Kı.COsa-Kı.sina (8) olur. 

Şekil : 2 Rasat hattının, aletin ikinci durumunda aynı 
a düşey açısına ayarlanmış halini göstermektedir. 
ı .. , hatalı elde edilmiş düşey açının yanlış daire 
okumasıdır. 

a
11

= 1
11
-300g 

Şekil : 2'e göre düşey açının hakiki değeri 

a= I .. -3009+,B+y+e .. = a .. +.B+Y+•.. veya 

a .. = cı -/3- Y -•.. (9) olur. 

Şek il : 2'den müteakiben 

e " . e,=-r-.p .sınqı .. 

42 

(10) ve 

Şekil: 2 

buna ilaveten 

<J',,=7J 11 -e,, ve 

'1,=L+2009-a-w'dır. 'l .. 'nin değerini 

qı,.'de yerine ·koyarsak: 

'1'
11 

== L-w-a- e
11 

+ 2009 (11) olur. 

(11) eşitliğini (10) eşitliğinde yerine koyarsak: 

e 
e

11
=- .p" . sin (L -w-a- e

11
+ 20Dg) 

r 

e 
e

11
=--. p". sin (L -w-a-e

11
) 

r 

e 
• .. ~- -. p" sin (L-w-a) olur ve 

r 

e 
e

11
=- - . p" . sin (L-w) . cos a+ 

r 

e 
- . p" . cos (L-w) . sin a 
r 

ve (6) ve (7) formüllerinden açısal hataya tekabül 
eden iki eksantirisite sabitesi için aletin ikinci du· 
rumda hataya sebep eksantirisite 

• .. = Kı . cos a-Kı . sina (12) dir. 

Aletin her iki durumunda elde edilen a, ve a
11 
hata lı 

değerlerinin hesaplanmış ortalamasının açısal hatası 

6, ,
11 

ise bunun miktarı : 

A, ... = a-
2 

veya 



(2) ve (9) eşitliklerinden 

e"- e' 
A,, 11 =-

2
- olur. 

Aletin her iki durumunda ölçülmüş a, ve a
11 
düşey 

açılarının ortalama hatası (8) ve (12) eşitlikle

rinden: 

A,. 11 =Kı. cos a (13) dür. 

3 - NETiCELERIN DEÖERLENDIRILMESI : 

Formü~ (13). aletin her iki durumunda elde edi· 
len ölçü neticelerinin ortalamasınn, düşey açı tab
lasının eksantirisite tesirinden kurtulamaclığını gös
termektedir . Eksantirisitenin sebebolduğu düşey 

açı hatası, düşey açı a'ya bağlıdır. Aletin dürbünü 
yatay veya yataya yakın durumda ise ( a ~o. i. e ise) 
hata miktarı, max. boyuttadır. 

Buna ilaveten, aletin her iki durumunda ölçü 
yapılırken eksentirisitenin sebebolduğu hata, (6) ve 
(13) formüllerinde görüldüğü üzere e ve c.ı gibi 
eksantirisite parametrelerine bağlıdır. Düşey açı 
ve eksantirisite birbirine denk ise ve eğer c.ı=L+100g 

veya c.ı=L- 1009 ise açısal hata azamiye yakındır. 

Eğer c.ı , L veya L+2009 olursa hata kaybolur. Bu du· 
rumda düşey açı ne olursa. aletin her iki pozisyo
nunda okunduğu takdirde düşey açı tablası eksanti
risitenin tesirinde kalmaz. Bu sebeple, skalalı teodo
lit imalatçıları için kati bir karar vermek mümkündür. 
Iki tip skalalı teodolit vardır. 

Tip 1 : Okuma indexi, muylu ekseninden geçen 
yatay düzlem içerisindedir ve 

1 1. e .. L=O veya L= 200g tır. 
~u ta~tirde eğer eksantirisite doğrultusu asat 

hattı 1 ile paralel ise ve pozisyon açısı c.ı=O !Veya 
c.ı = 2p09, i. e. ise · dürbünün her bir p'ozisyonunda 
ölçül,müş düşey açı , eksantirisite tesirinden ta· 
mamiyle aridir. Bu tip aletlerde düşey açı tablası 
rcsat hattına, mümkün olduğu kadar hassas bir 
şekil 'de dik do{jrultuda merkezlendirilmelidir. 

Tip ll : Okuma indexi . muylu ekseninden ge
çen l:ıüşey düzlem içerisindedir. Yukarıda (tepede) 
ya L= - 1001 veya aşağıda (kaidede) L= 1009 ola
cak şekilde tertip edilmiştir. Eğer eksantirisite doğ
rultusu rasat hattına dik ise ve w= 1009 veya 
w= - 1009 .Le ise dürbünün her iki durumunda 

1 
ölçülmüş düşey açı, eksantirisiteden müteessir 
olmaz. Bu tip skalalı teodolitlerin yapımında-te· 
odolitlerin ıboyutlandırılmasında- rasat hattında 
düşey açı -tablasının merkezlendirilmesl, büyük 
ölçüde dikkat ister. · 

Ikinci bölümde tarif edilen. farklı bölüm sis· 
tomleri olan düşey açı tablasını havi teodolitler-
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de (nadir bölümü, düşey · açı Öölümü v.b.) buna 
benzer bir yol takibedilebilir. Fakat (6), (7), (8), 
(12) ve (13) formülleri, zenit bölümü için çıkarıl 

dığından bölüm sisteminde ı, ve 1
11 

okumalarını da 
ihtiva etmediklerinden bu yol pek arzu edilmez. 
Ancak, bu formüller bütün bölüm sistemleri Için 
kabil -i tatbiktir. 

A,., Hatasını bulmak için çıkarılan formül (13). 
dürbünün her iki durumunda ölçülmüş düşey açı

nın ne ikinci eksantirisite sabitesi K2'yi ve hakiki In· 
dex hatası {3'yı, ne de burkulma hatası y'yı havi
dir. Formül (13) 'ten hesaplanmış hatanın ilavesiyle 
hatasız düşey açı : 

(14) olur. 

S<:dece birinci durumda ölçme yaparken a, değerf

nin düşey açı haatsı : 

A
1
=a-a

1 
'dir. 

(2) ve (8) ifadelerinin birleştirilmesi lle 

A1= - {J -y+K1 • cos a+K2 • sina 

veya •toplam index hatasrnı• katarak 

(15) 

'f3= fJ +y (16) ve 

(17) bulunur. 

Ancak aletin birinci durumunda ölçülen a, dü
şey açısının bu Ll , hatası, sadece birinci aksanti
risite sabitesi K1' değil ayrıca ikinci eksantirisite 
sabitesi K

2 
ve toplam index hatası '{J'ü de muhte

vidir. 

Tashih edilmiş düşey açı 
ı 

d= a,+A, (18) dir. 

Sad~ce iki~ci durumda ölçme yaparken a 11 düşey 
açısının hatası : 

ı 
A

11
=a - a., burada, . ' 1 

(9) ve (12) ifadelerinden, (16) bağıntısını da •ka
tarak : 

A
11
=' f3 +K1• cos a-K2• sina (19) ve 

tashih edilmiş düşey açı 

(.20) bulunur. 

4 - t:KSANTIRISiTE SABITESI K1 'IN HESAP· 
LANMASI: 

Pratikte ölçü, normal olarak dürbünün ayrı ayrı 

pozisyonunda yapılırsa da birinci eksantirisite sa
bitesi K,'e, ikinci eksantirisite sabitesi ~'den daha 
fazla dikkat sarfedilmelidir. 
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M~tod 1 - Optrk mikrometre ile teçhiz edil
miş ıbir ni'ıiO .kullanılarak, ıbi~birinden 30-40 metre 
mesafeye konulan A ve 8 giıbi iki nivelman mira
sının bölüm hatları olan a ve h arasındaki seviye 
farkı hba• hassas bir şekilde ölçülmüştür. (A ve B 
miraları takriben aynı seviyede olmalıdır). Kont
rol edilecek skalalı teodolit, Şekil : 3'te görüldüğü 
gibi miradan 2-3 metr.e mesafedeki C noktası 

üzerine kurulmuştur. Aletin muylu ekseni takriben 
karşılıklı olarak a rveya ıb seviyesinde cihetlendi· 
rilmiştir . Her iki durumda, teste tabi tutulan sl<alalı 

teodolitle a
0 

ve izı, küçük düşey açıları ölçülür. 
Buna ilaveten d. ve db mesafeleri bir çelik şerit 

yardımı ile ölçülmelidir. a' noktasına göre daha 
üstündeki ıb noktasının seviye farkı, aşağıdaki şe-

kilde hesaplanabilir. . , 

hba =db. ta (ab+ K1• COS ab) -da: tg (a0 + K1• COS a 0 ) . 

•• ' ı 

Bu iki a. ve ab açıları •küçü)< açılar olduğundan 

sabite için elde edilen değer: 

p". hta- (ab. db -a. d.) 

db-d. 
(21) olur. 

Metod 2 - <Oiyagomil okuma tertibatlı bir 
teodoliti birin<:i metod için ayn~n . nivo yerine kul
lanabilirsiniz. Teodolit aynı tarzda C noktası üze
rine kurulmuştur; (Şekil : 3) Küçük düşey açılar 

a. ve ab aletin her iki durumunda öl·çülmüştür. Her 
iki okuma (oııtalama 'değerler) eksantirisite ve in
dex hatası ',8'den masundur. Seviye farkı hba aşağı
daki formülden bulunur. 

Şekli: 3 
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Bundan sonra teste tabi skalalı teodolit, niuylu 
ekseni tekrar ve takriben a ve b seviyesine cihet
lenecek şekilde c noktası üzerine kur"ülur. Bun
dan sonra takibedilecek yol 1. metodun ayn 'ıdır. 
K1 sabitesi de formül (21) 'den hesaplanır. 

Model 3 - K1 sabitesi, diyagonal okuma tertl
batı bulunan bir deneme teodoliti yardımı ile de 
pekala ıhesaplanabilir. Bu maksatla yatayinmış hede
fe (nişan) R, deneme teodolitinin 150:....200 m. 
uzağı na .konur; (Şekil : 4). Dikilen işareti n a1 düşey 

açıs ı ±soc civarında olmalıdır. Bu açı, dürbünün 
ayrı ayrı pozisyonunda ölçülür. Bu yapılınca dür
bün okjektif merkezinin h1 seviyesini hesaplamak 
için deneme teodoliti dürbününün karşısına bir 
nivelman mirası konur (Şekil : 4). Sonra deneme· 
teodoliti üç ayaklı sehpadan ·kaldırılır ve yerine 
denecek skalalı teodolit yerleştirilir. Alet seh
pasının değiştirilmesi de arzu edilmelidir. Kaldırı

lan deney teodolitinin seviyesinde •takriben cihet
lendirilmiş muylu ekseni, tatbik edilecektir. Dene
nen teadalitin h2 rasat hattı seviyesi de dürbünün 
önüne konan nivelman mirası vasıtasıyla hesap
lanır. 

Seviye farkı : 

h2 ,1 =h2 -ıh 1 'dir. 

Sonra, K1• cas a1 ~ K1 hatası tes i rindeki 'Uı dü
şey açısı , dü!'bünün ayrı ayrı rkonumlarında, dene
nen teodolit yardımıyla ölçülür. Mesafe ölçümünde 
kabul edilebilir •hassasiyet, 1 O ila 20 cm. dir. Şe
kil : 4'ten 

Şekil: 4 

R 

1 
ı .. 



Denemeye tabi tutulan teadalitin K ı eksanti
rsiite sabitesini, bu eşitli·kten elde etmek müm
kündür : 

, h2 . ı , 
Kı =aı- aı--d- .p (22) 

Metod 4 - 1'den 3'e kadar olan metodlar, 
arazi şartl arında tasa rlanmıştır. Aşağ ıdak i metod 
[2], bir labratuvar veya atölyede diyagonal okuma 
ı:istemll bir teodolit ve bir •kolimatörün yardımı 

i le tatbik edilir. Kolimatör bir destek üzerinde 
bağlı olup ekseni ı a ı< 5Qc hassasiyet inde tesviye 
edilmiştir. Diyagonal okuma lı deneme teodol it i , 
aynı destek üzerine konmuş olup teodolit ve koli· 
matör eksenleri arasında 4- 5 mm. seviye farkı 
vardır. Deneme teodolitinin her iki <!urumunda 
kolimatör ekseninin küçük a açısı ölçülür. Sonra 
deneme teodoliti ile denenec&k skalalı teodolit 
yer değiştirilir . Bilahare eksantirisitenin tesiri al
tındaki düşey açı, dü~bünün her ıbir durumunda 
ölçülür. (a , ve a.) (13) ve (14) bağıntılarından 

a, +a, a,+a, K (23) 1 
2 

+ıK ı. cos a = -
2
- + ı o ur. 

Bu neticeden birinci eksantirisite sabitesi Kı : 

(24) bulunur. 

Metod 5 - Aşağıdaki metod [4] , bir atölye
de yapılacak şekilde düzenlenmiştir. Aynı tipte iki 
kolimatör, takriben yatay vaziyette ve ıbi~birine 
karşılıklı cihetlendirilerek sağlam bir mesnede 
monte edilmiştir. Aralarındaki mesafe 1 metre civa
rındadır. ıBirinci ıkolimatörün küçük düşey açsı a1 

ise ikinci kolimatörün düşey açısı : 

(25) 'dir. 

Teste tabi skalalı teodolit , i·kl kolimatörün ara
sına ıkonur ve birinci kolimatörün eksantirisite ha· 
tasının tesiriyle etkilenen düşey açı : 

2 

ve ikinci ·kolimatörün düşey açısı : 

dürbününün her iki durumunda 
2 

ölçülür. (25). ( 18) ve 

. aı='aı+Kı 

nı= -aı= 'nı +Kı 

(20) eşitliklerinden : 

olur. 

Bu eşitirklerden teadalitin K1 eksantirisite sa
bitesi bulunur : 
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5 - EKSANTiRiSiTE SABITESI ~'NIN HESAP
LANMASI: 

Önce, aletin toplam index hatası 1 fJ hesaplanır. 
(20) ve (18) eşitliklerinin farkından : 

a,-a,+a,-.:\11 = 0 

a , ve a, değerlerini ( 17) ve ( 19) 'da yerine 
koyarak 

a, - a, -2 '/1+ 2 Kı · sin a= O (26) olur. 

Bu eşitlik, eğer ( ıaı ..;; 50<) ise, toplam index 
hatasının iki katını verir : 

21 fJ=a,-a 11 
(27) 

1 f3 Değerini hesaplamak ıçın (4. bölüm , 4. veya 
5. Metodlara göre) denenen skalaP teodolitle her 
iki durumda c i hetlendirilmiş bir kolimatör, 

ı aı ..;; 50< hassasiyetle tesviye edilir. 

1, ve ı , okumal a rından elde ed ilen a, ve a 11 düşey 

açıları.. hatadan etkilenirler. Index hatasının iki 
katı (27) eşitliğinden bulunur. Zenit ılıölümlü .bir 
skalalı teodolit ıkullanılırken : 

Bu terimleri (27) eşitliğinde ·kullanırsak : 

2' f3 
- 1,-1, 

2 

Buna karşılık nadir bölümünde : 

a,= i,-1009 ve a2 = 3009- l, 'dir. 

Bunu (27) eş itliğinde kullanırsak : 

ı + 1 
2'/3==-' - " 

2 

(28) olur. 

(29) olur. 

ikinci eksantirisite sabitesi Kı'yi hesaplamak 
için dürbünün b irinci ve ik inci durumunda, a> 509 
olacak şekilde eğim verilmi ş bir ·kolimatöre, r&sat 
yapılır . Kı sabitesi için aşağıdaki formül : 

a
11
-a,+ 2'{3 

2. sin a 

(26) eşitliğinden elde edilmiştir . 

(30) 

K2, zenit bölümünde i•ken, 1, ve ı , . l.e okuma

larından doğrudan doğruya hesaplanabilir : 

1,-!- 1,+2' ,8 

2 . sin a 

ve nadir bölümünde iken : 

- 1,-1,+2' ,9 

2 . sin a 

(30 a) 

(30 b) olur. 
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6 - PRATIK TATBIKAT: 

K1 veK2 eksantirisite sabitelerl, Budapeşte 

Teknik Üniversitesinin Umumi Geodezi Kürsüsü La
baratuvarında bir seri skalalı teodolitlerden 4. bö
lüm 4. metod ve 5. bölüme göre hesaplanmıştır. 

Eksantirisite parametreleri olan e ve o.ı'nin gerçek 
değerleri , bulunmuş sabitelerin aşağıdaki formül
lerde kullanılmalarından sonra hesap edilmişlerdir. 

w= 100g-arc. tg ( ~: ) veya 

w= goo-arc.tg (~: ) 

r ı K
1 ı r ı e=-;;- sin (100g-w) =-;;-

(31) ve 

cas (1~0g-w) l 
(32) 

neti celeri (6) ve (7) ifadeleri lle L= 10Qg kabulüne 
dayanır; (Tablo : 1). 

Tablodan görüldüğü üzere teste tabi tutulmuş 
sknlalı teodolitlerin düşey açı tablaları, gayet sıh· 
hatli olarak merkezlendirilmiştir. 

TABLO: 1 

Eksantiri- Eksantirisite parametresi 

No. Teodolit tipi Seri No. site sabitesi 
K, ~ e w 

--
1 Theo 030 113333 7•• - 25'' 1,6J.ım 105° 

2 The o 030 92464 -5" -21" 4 J.lm 78° 

3 The o 020 164617 o - 15" 5 J.l m 90° 

4 Dahi ta 020 76971 o - 45" 8 J.lm 90° 

5 Dahi ta 020 76980 11" 4" 2,1 p. m 20° 
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KARSliK AKiFERLERDE BOŞALIM EGAiSiYLE 
DEPOLAMA KATSAYISI VE TRANSMiSiSiLiTE 

TAYiNi 

Yazan : Borlvoje Mijatavıc• 

Çeviren : Nuri Korkmaz*• 

ÖZET 

Akiferlerin hidrodinamik parametrelerinin (Parmeabilite, transmisibilite, de
,:oZrıma katsayısı) tespit edilmesi için kullanılan kantitatif metodlar, tetkik edilen 
ortamın istatistiki bilgilerin ışığında yeni değerler tahmin etmeye ve genelliştirme
Zere imkan veren izotrop ve lwınogen bir geometriye sahip olması esasına da
yandırılmışlardır. Karslik akiferlerde (Özellikle önemli tektoııik çatlaklarm sebeb 
olduğu) mevzii özelliklere salıip olan yeraltı akını bölgeleri; istatistiki bilgilerin 
ışığı altında yeni değerler talımin etmeye ve genelleştirmeye inzkan vermeyen 
lıidrostatik seviyelerdeki süreksizlikler, akım l11zı farklarının neticesi oları yeraltı 

drenajı ve büyük boşluklardaki akımlarla karakterize edilirler. Karstik akiferler
de pompa tecrübelerine dayanan klasik metodlarla lıidrodinamik parametrelerin 
tayin edilmesi probleminde her zaman güçlüklerle karşılaşılır. Bununla beraber, 
boşalma eğrisi ve bu parametreler arasmdaki fonksiyonel ilişki, jacop ve Theis'iıı 
bilinen logaritmik yaklaşık formülünden istifade edilerek T ve S parametrelerinin 
sılıhatli olarak tesbit edilebilme imkanmı 11erir. Bu şekilde elde edilen T ve S pa
rametreleri kısa süreli pompa tecrübeleriyle elde edilen değerlerden daha sıhhatli

dir. Çünkü bu metodla bulıman T ve S parametreleri, kaynaklarm tesir bölgesin
deki akifer yayılıını ile ilgili olup kurak periyod boyunca karslik ortamdaki su 
seviyesi değişimini karakterize ederler. 

1- GıRıŞ: 

Karstik aklterlerde hidrodinamik parametrele
rin (T transmisibilite ve S depolama katsayısı) ta
yininde yeraltısuyu sirkülasyonunun mevzii karak
tere sahip oluşu sebebiyle güç problemler ortaya 
koyar. Karstik aklterlerde yeraltısuyu sirkülasyonu
nun mevzii özellikler arz etmesi, yeraltısuyu se
viyesindeki süreksizlikler ve akım hızı farklarının 

neticesid ir. Bu özellikler sebebiyle akiferin tama
mı için genelliştermeler yapılamaz. Karstık ortam
da akifer kalınlığı boyunca yeraltısuyu sirkülasyo
nu, ortamın su ile doygun oluşu ve mevsim'ik se
viye değişim zonları müşahade edilir. Karstik aki
ferlerde pompa tecrübelerine dayanan klasik me· 
todlarla hidrodinamik parametrelerin tayin edilme· 
si problemini çözmede her zaman güçlüklerle kar
şılaşılır. 

(') Bu makale Memoires. Tome X. 1. Communicatlons 1974 ten 
çevrilmiştir. 

( .. ) Jeolojl V. Müh . DSI Jeoteknik Hizmetler ve V.A.S. Dalresi 
Başkanlığı 

Büyük ve küçük çaplı kuyularda yapılan porn
pa tecrübelerine dayanılarak hesaplanan T ve S 
değerleri yeraltı drenajının ve büyük boşluklarm 

olduğu bölgeleri doğru olarak temsil etmezler. Böy
le bir işlemle, yeraltısularının araştırılması için 
önemli olan karstik akiferlerin muhtelif bö!geleri
nin tesirli porozite (depolama katsayısı) ve trans· 
misibilitesi ekseriya hatalı olarak tespit edilir. 

Kurak periyod boyunca karstik akiferlerin bo· 
şalımı, akifer karakteristikleri ve karstik boşluk

ların geometrisinin incelenmesi için fevkalade mü
sait imkanlar sağlar . T ve S parametrelerinin ta
yini için, boşalma eğrisi ve bu parametre!er ara· 
sındaki fonksiyonel münasebetten istifade edilir. 

Bu metodla elde edilen T ve S parametreleri, ku

rak periyod boyunca kaynakların tesir bölgesin

deki akifer yayılımı ile ilgili olup bu süredeki kars

tik ortamdaki, su seviyesi değ işimini karakterize 

ettiğinden pompa tecrübeleriyle elde edilen değer

lerden daha sıhhatlidir. 
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T ve S parametrelerinin tespit edilmesi ile 
ilgili olan bu metot, J. Boussines (1904), E. MailJet 
(1905) ve H. Schoeller (1948) tarafından gelişti

rilmiş olan 

Ot= O . e - a (t - to) 
o (1) 

0 ,=0
0
[1 + (t

0
- t) ]·n (2) 

üste! fonksiyonlarının <ınalizi ve dengesiz akım re
j imi için C. Theis ve C. Jakob 'un logaritmik yak
laşık formülünün 

0,183.0 

T 

2,25. T.t
0 .Log ----=

X2 . S 
(3) 

tatbik edilmesiyle, karstik ortamdaki yeraltısuyu 
seviyesin in analizi esasına dayanır. 

Karstik akl terlerde büyük boşluklardaki akım· 

lara, kaynak debilerine ve yeraltı drenaj bölgeleri 
civarındaki yeraltısuyu seviyelerine (1) veya (2) 
formüllerinden herhangi birin in (3) formülüyle müş
tereken tatbik edilmesi neticesinde aklterin poro
zite (depolama katsayısı) ve transimisibilitesi bü· 
yük bir hassasiyetle tayin edilebilir. Karstik bir 
akifer için tespit edilen T ve S parametrelerinin 
değerleri yeraltı drenajının büyük boşluklu zonla
rının dışındaki kısımları karakterize ederler. Çün
kü, bu büyük boşluklar zonlarında yeraltısuları akar
su halindedir. Karstik sahalarda yapılan inceleme
lerde depolama katsayısı ve transmisibilite değer
lerinin tayini Için bu analitik metot tatbik edile· 
rek, Yugoslavya ve Lübnan 'daki karstik aklterin 
ekserisi için oldukça yüksek depolama katsayısı 
ve transmisibilite değerleri bulunmuştur. (T 10·2 
ve 10 m2jsn arasında; S 0,3'den daha büyük) Trans
misibilite ve depolama katsayısı karstik sahalarda 
açılan büyük ve küçük çaplı kuyularda yapılan 
pompa tecrübeleriyle de elde edilebilir. 

Karstik sahalarda yeraltı drenaj zonlarının de
polama katsayısı ve transimis ibilitesi i ~ e boşalma 
eğ risi arasında fonksiyonel bir ilişki vardır . Bu 
fonksiyonel ilişki boşalma katsayısı ile diğer önem
li hidrodinamik parametreler aras ; ndadıı· . Boşalma 
eğr i si yardımıyle T ve S parametrelerin in hesap
l anm ası , kurak periyod boyunca krastik aklterierin 
tabii bo -;ı:ı lım özelliği sebebiyledir. Karstik saha
lnrda tab ii boşalım şartla rı pompa tecrübeleriyle 
gerçekleşti rilemez . 

Transmisibilitenin fiziki anlamının daha Iyi ifa
de edilebilmesi için m3jsnjm. birimi m2jsn şek

linde belirtilmiştir. lstisnasız bütün karstik aklter
ler Için depolama katsayısı tesirli poroziteye eşit
t ir. 

2 - TRANSMISISILITE HESABI : 

(3) formülünün grafik çözümüyle transmisibl· 
li te hesaplamak için boşalım eğrisinden istifade 
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ederek şu değerlerin önceden tespit edilmesi ge
reklidir. 

- M, depolama indisi (mm) 

- AR, gözönüne alınan periyod boyunca rezerv 
değişimleri (mm) · 

Eğer kurak periyod boyunca kaynaklada bir 
aklterin boşalımı gözönüne alınacak olursa, kay
nak boşalım noktasının üstündeki dinamik rezer
vin (aktif su hacmi), aklterin yayılım alanına oranı 
depolama indisi olarak tarif edilir. 

Boşalım eğrisi çizildikten sonra, kurak pe~l
yodda herhangi bir t anında m3 cinsinden boşalma 
noktasının üstünde depolanan su hacmi (dinamik 
rezerv) 

a 

formülüyle bulunur. Bu formül t = t
0 

için 

0
0

.86 400 
vo (4) 

a 

o halde t = t
0 

için depolama indisi 

V
0 

0 0 . 86,4 
Ar - = ---

o A A.a 

t~t0 için depolama Indisi 

VI 
Ar = --

' A 
o,. 86,4 

A.a 

(S) 

(6) 

Rezerv değişimlerı şu şekilde ifade edilebilir. 

86,4 
AR = Ar0 - Ar1= -A (00 - 0 1) (7) 

. a 

Kurc:k periyod boyunca kaynak debisinin, yer
al t ı su l arı kaptaj tesislerinin pompajlarına benzedi· 
ğ inden kademeli pompaj gibi ve karstik ortamdaki 
su seviyesinin R değ işim değeri ise dengesiz rejim
de pompaj s:i resi boyunca kademeli düşüm gibi 
mülahaza edilebilir. Böylece, 

y = a (log b+ log x ) (8) 

şeklinde bir fonksiyon elde edilir. Bu fonksiyon 
(3) numaralı logaritmik yaklaşık formülü ile ifade 
edilm i ştir. 

a sabiti 
0,183.0 

a = T şeklinde belirtilmiştir. 

Değ i şken değerler y= AR ve X = t'ye eşittir. 

Bu fonksiyonu temsil eden doğru t zamanları· 
nın logaritmaları absis eksenine ve R değerleri or
dinata yerleştirilerek elde edilir. Bu doğrunun, bir 
logaritmik periyod için a sabiti tespit edilerek T 
transmisibilitesi hesaplanır. 

0,183.0 
a= - --- sablti düşüm doğrusunun eği· 

T 
mine eşittir. 



Doğrunun eğimi ise türeve eşittir. 

0,183 dy ô aR ô aR 
-- = - = ----

T dx ô (logt) ô (logt) 

değeri ıbir logaritmik periyottaki aR düşümüdür. 

0,183 o o 0.183 o o 
T aR = c veya T = _:__C__:_ 

T değerinin, kaynak bölgesindeki düşüm top
lamını temsil edebilmesi için genellikle 2 sabit! 
lle çarpılması lazımdır. 

Lübnan 'daki Cebel Barouk - Niha ve Dal maç· 
ya'daki Jadro karstik akiferlerinin boşalım eğrile

rine ait misallerde transmisibilitenin bu yolla he
saplanması izah edilir. 

2.1. Safa ve Barouk kaynakları lle boşalan 
Lübnan'daki Cebel Barouk- Ni ha Karstik 
akiferi: 

70 km2.lik yayılım alanına sahip olan Jura kal
kerlerinin temsil ettiği Cebel Barouk- Ni ha dağlık 

bölgesinin karstik akiferi Nahr el Safa ve Nahr el 
Barouk kaynakları zonu.ndan boşalır. 1929 yılından 
beri yapılmış olan muntazam kaynak debi ölçüm
lerinden istifade ederek boşalım eğrisi çizilmiştir. 
O halde, kurak periyod için yeraltısuyu boşalımı 

(1) formülü ile ifade edilebilir. 

Tablo (1) 'de, kurak pe riyotta akiferin dinamik 
rezervleri ile bunlardan istifade edilerek hesaplan
mış olan r ve R değerleri verilmiştir. 

Gözönüne alınan boşalım periyodunda ilk ve 
son dinamik rezervler arasındaki fark : 

V
0

- V135=16 490 000 m3 

Aynı periyod için ortalama debi 0= 1,43 m3/sn. 
dir. 

Tablo : 1 ve Şekil : 1'den faydalanılarak T he
saplanır. 

2.0,183.1,43 m3/sn 
T = = 1,8 m2/sn. 

0,280 m 

Bu şekilde elde edilen transmisibilite (ilet
kenlik katsayısı) pompa tecrü!:ıesiyle elde edilen 
değerden daha sıhhatlidir. Bu değer kaynaklar böl
gesine uzak mesafelerdeki karstık ortamın den
geli rejim halinde 135 günlük hidrodinamik geliş

mesini yansıtır . 

2.2 - Dalmaçya'da Jadro kaynağı karstik akl· 
feri: 

360 km2 • lik yayılım alanı olan Mosor dağı kars
tik akiferi Jadro kaynağı ile tabii olarak boşalmak
tadır. Bu kaynağın 1949 yılından beri yapılmış olan 
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TABLO: 1 

Hesap Zaman 
Dinamik 
rezerv .... 

periyodu t E <! ~e~ Vt .. 
(Gün) (sn) Ö .'üj ., ·;;;.E 

(ml) Cl.·- : :g. .s .,.., 
o .E a:o 

1 Hazi ran 1 ı ı 
,-0 

to = o o 32 060 000 459 
t30 = 30 2 592 000 27 300 000 390 69 
t60 = 60 5 184 000 23 280 000 334 125 
t90 = 90 7 776 000 19 580 000 280 179 
t120 = 120 10 368 000 16 190 000 231 228 
t135= 135 11 664 000 15 570 000 223 236 

AR ..... 
ır - V ~ 

.ıı ~ 
::ıo p 1 zoo 

100 

~ o 
ıo• ro.- 1.6 . 10 .- 10 l•şfts"ı ıo 1 

Şekil : 1 - Cebel Borouk- Ni ha aklterinin kay
naklar zonu için logaritmik yaklaşık formülünün 

grafik çözümü (düşüm- logaritma zaman doğrusu) 

sürekli debi ölçümlerinden istifade ederek, 1952 
yılında 3,12 m3/sn. 'lik minimum akım ve 1954 yı

lında ise 39.42 m3fsn. lik maksimum akım tespit 
edilmiştir. Kaynağın boşalım rejimi düzensizdir. 
Türbülanslı rejim aşağı yukarı 15 marttan başlaya

rak 15 mayısa ·kadar devam eder. Bu zamandan 
itibaren akım (1) formülü ile ifade edilen laminer 
rejime tabidir. 

Tablo: 2'de 210 günlük bir boşalım periyodu 
Için hesaplanmış olan değerler verilmiştir. Bu pe
riyod için ilk ve son dinamik rezervler arasındaki 
fark: 

V
0
- V210 = 122 365 000 m3 

210 günliik bu periyod için ortalama debi 
0=6,7 m3/sn. dir. 

Tablo : 2 ve Şekil : 2'den faydalanılarak T he
saplanır. 

2.0,183 o 6,7 2f 
T= = 9,4m sn. 

0,255 m 

2.3 - Karstik aklterierin drenaj zonlarındakl 
yeraltısuyu seviyesine ait düşüm eğrisi 
yardımıyle transmisibilite tayini : 

Karstik akiferin drenaj zonunda açılan, rasat 
kuyularında yeraltısuyu seviye değişimleri tespit 
edilirse, bu metodla transmisibilite değeri en dog
ru şekilde hesaplanabilir. Bu metot, kurak periyod 
içinde ölçülen kaynak debileri ile rasat kuyusun-
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TABLO: 2 

Dinamik 
Hesap Zaman rezerv .. .. 

periyodu t e <l >e~ V, .. 
(Gün) (sn) ö ·c;; ~:!-~ (mJ) c.·-

~~ c, ·o-
a:ı!l 

15 Mart 
to = o o 321 365 000 865 o 
t30 = 30 2 592 000 265 646 000 738 126 
t63 = 63 5 443 000 233 472 000 649 216 
t90 = 90 7 776 000 221 700 000 615 250 
t 120 =120 10 368 000 214 soo 000 591 274 
t 150=150 12 960 000 204 000 000 567 298 
t 180 =180 15 552 000 195 000 000 540 325 
t210 =210 18 144 000 190 000 000 529 ı 336 

_,_ 
AR ·-r ..., 

ı 54)b r ı ---.oiDO 
~ ~ V i soo A ..... ,. . 

200 

--ı 100 e-

o 

------------
loQI{ı.n)IOI t ::. Q . ıoa ıc 1 

Şekil : 2 - Jadro kaynağı karstik akiferi için 
logaritmik yaklaşık formülünün grafik çözümü 

(düşüm • logaritma zaman doğrusu) 

da tespit edilen su seviyeleri arasındaki ilişkinin 

araştırılması esasına dayanır. Akiferin kaynaklada 
boşalımı ve yeraltı drenaj zonlarında açılmış olan 
rasat kuyusunda ölçülen su seviyesinin düşümü 

arasındaki karşılıklı ilişkiden dolayı (3) formülü 
kullanılarak transmisibilite ve bilhassa depolama 
katsayısı sıhhatli bir şekilde hesaplanabilir. Trogir 
(Dalmaçya) yakınındaki Pantan .karstik kaynağı 

Kozjak dağı kalker akiferin boşalımıdır. Transmi· 
sibilitenin hesaplanmasında takip edilen yol, kay· 
nağın 1500 m gerisinde çok permeabl bir tay zo
nunun mevcudiyetini açıkça göstermiştir. 

Tablo: 3'de Pa 1 rasat kuyusunda 10.5.1971 • 
5.6.1971 periyodu için seviye düşüm eğrisine ait 
değerler ve bunlara tekabül eden Pantan kaynağı 

debileri verilmiştir, (Bak. Şekil : 3). 

Gözönüne alınan kurak periyod için ortalama 
debi 

0=2,1 mJjsn. dir. 

Tablo : 3 've şekil 3 · 4'den faydalanılarak T 
transmisibilitesi elde edilir. 

so 

T 
__ 2.0,183.2,1 m3jsn. ----'----'-- = 1,5.10-1 m2/sn . 

5,1 1)1, 

Hesap 
periyodu 

(Gün) 

10 Mayı s 

t0 = O 
t5 = 5 
tıo= 10 
t 15 = 15 

t21 =21 
t 26 =26 

h 
i9.0 
"<ii 11.0 
uı ,.. 

-~ 7.0 
ıl) 

;:? , ,0 
::ı 

!!! 50 ':i . 
~ o4.C 
Uj ,.. 

TABLO: 3 

Pa1 rasat kuyu-
sunda statik 
su seviyesi 

Zaman 
Debi 

Boşalım 

t ] e ·;; 
(m3/ sn) miktarı 

" (sn) ra :o .. (mJ) :g- e> :ı ~ 
.c "' en !O 

c "' ""- ~ iüo-co ., E 
~.;..S c!!-

"'"" .. o .. " :.: c o .. --
o 8,9 0,0 2,7 o 

432 000 8,4 0,5 2,5 1150 000 
864 000 6,8 2,1 2,2 1 036 000 

1 296 000 5,9 3,0 1,8 900 000 
1 814 000 5,3 3,6 1,7 900 000 
2 246 400 4,8 4,1 1,6 700 000 

Toplam boşalım: 4 686 800 mJ 

~ 

\ 
~ 
~ 

;>- r---. >--
, - '--

10 • o •o ıs •• .. --. .,-
,..ı i. YIS 1071 lıf A11 ı!. Aı.l ll,, 

Şekil : 3 - 10 Mayıs· 5 Haziran 1971 periyodu 
Için Pantan kaynağı debisi ve pa1 rasat kuyusunda 

su seviyesinin düşümü 

3- DEPOLAMA KATSAYISI HESABI: 

Yeter derecede sihhatli depolama katsayısı he
saplamak için, karstik akiferin drenaj zonunda açıl· 
mış olan en az bir rasat kuyusu ile yeraltısuyu se· 
viye değişimleri tespit edilmelidir. 

Pantan kaynağı ıkarstik akiferl misalinde (Şe· 

kil : 3- 4) Veraltısuyu seviye değişimlerinin tes

pit edildiği Pa1 rasat kuyusu, kaynak boşalım nok

tasının gerisinde 1500 m mesafededir. Tatbik edi· 



Ah 
(m ) 
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-40 '1.\~ ,, ~ 
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v-
1/ 

V 
/ 

/ 
/V 

V 
~-

V- ın· 
ıı-

( c..J 

o 

30 
/ 

10 
l/ 

lO 
V 

/ 

ı ı 1 ı ı ı _,rı ı ı ı 
5 5 

10 t .. 3 5·10 
D ' 

v 

ı ı ı ı ı ı ı ı 
ro• 

ı ı ı ı ı ı ı ı 
1 

10 i..ıg t(sn.) 1 

Şekil : 4 - Pantan kaynağı akiferi için !ogaritmik yaklaşık formülünün grafik çözümü 
(Düşüm • logaritma zaman doğrusu) 

lcn metotda, şekil : 2'deki düşüm ·log t doğrusu
nun zaman eksenini kestiği nokta t0 olarak alınır. 

S = 2,25 . T.t 
x2 

2,25.0. 15.3,5.1 os 
s= = 0,052 

15002 

Boşalım eğrisiyle transmibilitenin tayin edilme
si metodunda, aklterin drenaj zonlarındaki rasat 
kuyuları olmaksızın depolama katsayısı hesabı, 
karstik aklterin yayılım alanı ortasında dikkate 
alınan bir imaj rasat kuyusu ve AR rezerv deği· 
şimleri yardımı ile yapılabilir. 

Jadro ve Barouk- Ni ha kaynaklarına ait misal

lerde, ilgili ·karstik akiferler için S depolama kat

sayıları bu yolla hesaplanmıştır. 

3.2 - Barouk- Ni ha akiferi : 

Şekil: 1'de 6 R= 0 için t
0
=1,6 .106 saniyedir. 

Imaj rasat kuyusunun yeri Barouk ve safa kaynak

ları zonuna 5,5 km mesafede keyfi olarak seçil

miştir. O halde: X =5500 m. dir. 

2,25.1 ,8.1 ,6.106 
s= = 0,21 

55002 

3.3 - Jadro kaynağı akifari : 

Şekil : 2'de A R=O için t 0 = 9.105 saniyedlr. 
imaj rasat kuyusunun yeri Jadro kaynağına 10 km. 
mesafede keyfi olarak seçilmiştir. O halde : 

X= 1 O 000 m. dir. 

2,25.9.4.9.105 
s= = 0,19 

10 0002 

Bu metodla hesaplanan S depolama katsayısı 
değeri, kaynak debisi ve rasat kuyusunda tespit 
edilen su seviyesi değişimleri arasındaki ilişkiye 
dayanarak S depolama katsayısının tayin edilmesi 
metodu ile elde edilen değere göre, doğruluk de
recesinin daha az olduğunun iyice bilinmesi lazım· 

dı r. 

4- NETICE: 

Aklterin tabii bolaşımını temsil eden boşalım 
eğrisi yardımıyle sadece karstik bir akiferde ye
raltısularının hareketi ve akiferin şeklini sihhatii 
olarak karakterize edecek hidrodinamik parametre
lerin (T,S) tayini metodu kısaca izah edildi. !3u 
metotda, çok basit bir şematizasyonda hataya düş
me tehlikesine rağmen, karstik akiferlerin yayılım 
alanı hakkında açıklamaların ileri sürülebileceği, 
detaylı ve sistematik bir incelemenin yapılabile
ceği neticesine varılmıştır. 

51 



DSI TEKNIK BÜLTENI ARALI K 1976 SAYI : 40 

SEMBOLLER 

0
0 
= Kaynağın kurak periyod başlangıcında 

debisi (m3/sn.) 

Ot = Kaynağın kurak periyod içinde herhan
gi t anındaki debisi (mJ/sn.) 

t = Hesap periyodu (gün) 

A = Akiferin yayılım alanı (km2) 

X= Kaynağın rasat kuyusuna mesafesi 
(ml 

h = Rasat kuyusunda tespit edilmiş olan 
seviye düşümü (m) 
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MEKSiKA'DA ARAZi DEVELOPMAN ÇALIŞMASI 

Yazan: 
M. C. MILLER • 

Çeviren: 
lsmet BOZKURT • • 

ÖZET 

Bu. tebliğ, Meksika'da «Cumhurbaşkanı Benito Juarez Planı» olarak isiimien
dirilen arazi developman projesini anlatmaktadır. Proje, ülkenin kurak bölgele
rinde yapılmakta olan çok sayıda toprak dolgu göletleri ağını ihtiva etmektedir. 

Plan, Meksika'da binlerce fa kir çiftçinin yaşam koşullarm geliştirmek amaciy
le ele alınmıştır. Tebli.~de, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nııı bu soruna çözünı 
bulan kendine özgü bir yaklaşım açıklanmaktadır. Keza, plamıı ana hatları ve 
projenin muvaffak olmasını etkileyen ekipman ve işçilik faktörlerinin beraberce, 
en iyi şekilde kullanılarak başarıya nasıl ulaşıldığı, projenin devamlılığı için 
alınmış olan önlemlerin neler olduğu izalı edilmektedir. 

Projeye 1972 yılında başlanmış ve en azından 1980'lerin ilk yıllarına kadar 
devam edilecektir. 

Meksika Cumhuriyeti'nin kurucusuna izafeten 
· Cumhurbaşkanı Benito Juarez Planı• olarak isimlen
dirilmiş bulunan arazi developmanı projesine 1972 
yılında başlanmış olup, geçen dört yıl içerisinde 
uygulamada büyük mesafe kaydedilmiştir. Gelişme 

1980'1erin ilk yıllarına kadar devam edecektir. 

Burada, projede tkullanılan ekipman, projenin 
gayesi, planlanması ve yürütülmesi üzerinde kısa 

bilgi verilecektir. 

Bu projenin seçimindeki neden, bunun birçok 
bakımdan kendine özgü bir durum arzetmesidir. 
Bu proje diğer gelişmekte olan ülkeler için de 
örnek bir proje olabilecek özelliğe sahip olabil
mektedir. 

Bu projeyi izah etmeden ewel ·Cumhurbaşkanı 
Bento Juarez Planı• nın gerçekleşmesine yol açan 
1970'1erdeki Meksika'nın içinde bulunduğu tarım 
durumuna <bir göz atmak faydalı olur. Meksika ıka

nunlarına •göre hiçbir çiftçi 100 hektar sulanabilir 
veya 200 hektar kuru çiftlik arazisinden fazlasına 

sahip olamaz. Büyükbaş hayvan yetiştirilen ot
lakiye büyüklükleri de 500 hektarı geçmez. 

Buna dayanarak, Meksika'da çiftlik ve otlakiye
lerin özel mülkiyet hakkından arta kalan büyük 

(') 5. 9 Nisan 1976 tarihleri arasında Adana ·Çukurova 
Üniversitesi'nde düzenlenen ·Sulu Tarımın Mekanizasyonu 
Hakkında Uzmanlar Danışma Toplantısı• nda, sunulmuştur. 

(") Z. Yük. Müh. DSI, Işletme ve Bakım Dalresi 

kısmı •ejido· çiftçileri denilen binlerce fakir çiftçi 
arasında yeniden dağıtılmıştır. ·Ejido· terimi basit 
olarak • Ortak k omu arazisi • manasına gelmekte· 
dir. Bu arazi ·Ejido· çiftçilerine 1-5 Ha. büyük
lükte parseller olarak tahsis edilmiştir. Bu .küçük 
çiftçiler bir araya gelerek muayyen bir bölgede 
• Ejido biriiıkleri •'ni oluşturmuşlardır. 

Meksika 'da 28 ilden en az 19'unda kuraklık 

hüküm sürer. Bazı bölgelerde yıllık yağış 400 
mm. yi geçmez. Bu yağışın hemen hemen hepsi 
Mayıs sonu ile Eylül başı arasına rastlar. Bu süre
de düşen yağışı kurak m';!vsimler için depo edecek 
hiçbir imkan da mevcut değildir. Böylece birçok 
•ejido· çiftçileri yaşamlarını güçlükle sürdürebil
mektedirler. 

Gelişmiş bir tarım ekonomisi ancak, su birik
tirme tesisleri sayesinde mümkün olabilecektir. 
Bu da şüphesiz muhtaç durumda olan binlerce 
•ejido• çiftçisi için büyük nimet demektir. 

Yağış zamanlarında kıt yağmur suyunu yak~ 
!ayıp depolamak, şu faydaları sağlamış olacaktır : 

- Gıda üretimini artırmak, 

- Erozyonu önlemek ve geniş arazideki aşı-

rı atiatmayı kontrol altına almak, 

- iş sahası açmak, 

- Kısa yağış mevsiminde meydana gelecek 
taşkınları önlemek, bunlardan belki daha önemlisi: 
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- Kırsal alanlardan kentlere ve endüstriyel 
merkeziere ait kitle halindeki nüfus akımını ve 
bunun doğurduğu iskan ve işsizlik sorunlarına çö· 
züm getirmek. 

Cumhurbaşkanı Benito Juarez Planı bütün bu 
sayılan hususlara hizmet etmekle birlikte esas 
amacı •ejido• çiftçilerine daha iyi yaşam koşulları 
sağlamaktır. 

Bu projenin planlama ve yürütülmesi, Meksi
ka'da SAG (Secreteria de Agricultura y Ganade
ria) olarak tanımlanan Milli Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığına verilmiştir. 

SAG, başlangıçta kuraklıktan zarar gören 19 
Ilden herbirine yüksek maliyetlere baliğ olacak 
birer büyük baraj inşa etme olanaklarını araştırdı. 

Fakat bu fikir hemen reddedildi. Zira , •ejido• çift· 
çi nüfusu çok geniş bir alana yayılmış olduğundan 
bunların nisbeten pek az bir kısmı bu barajlardan 
taydalanmış olacaktır. Bundan başka, büyük baraj· 
ların inşaası yıllarca süreceği gibi hem daha paha
lıya mal olacak hem de yağmur suları ile hiçbir 
zaman tamamiyle dolmayacaktı. Ayrıca da suyu 
çok uzaklara kadar götürecek pahalı bir su dağı· 

tım şebekesi inşaası gerektirecekti. Bunun üzeri· 
ne, SAG tarafından bütün bölgelerde seri halinde 
küçük ve az masraflı toprak dolgu göletlerin ya
pılması önertlerek bu iş için bir ana plan hazırlan

dı. Bu göletlerin herbiri en azından 50 ejido aile
sinin istifadesine sunulacağı gibi hem ucuza mal 
edilecek hem de süratle inşası mümkün olacak
tı. 

Halen yapılmakta olan ortalama gö~et büyük
lüğü 100.000 m3 su alacak bir hacime sahiptir. B:ı
zıları sadece 30.000 ml, diğerleri 160.000 m3'c 
kadar çıkmaktadır. Hatta birçok müstesna hallerde 
arazi koşullarının ideal olduğu havzalarda, daha 
büyük (bir milyon m3'e kadar) kapasiteli göletler 
Inşa edilmektedir. 

Ayrıca, Batı Meksika'da topoğrafya gölet ya
pımı için çok uygundur. Çiftlik arazisinin çoğu 
dağlık ve tepelik yüksek yaytatarda yer almıştır. 
Taşkın sularının depolanması için durum çok mü
saittir. Örneğin , fiilen inşa edilen göletlerde gövde 
hacminin depolanan su hacmine oranı 1 : 9 ile 1 : 5 
değerleri arasında değişmektedir. 

Aşağıda bizzat ziyaret ettiğim büyük çaptakl 
üç gölete ait bilgiler verilmiştir. 

Bu üç gölet Meksika City lle Guadalajara ara
sındaki Oueretarı bölgesinde yer almaktadır. Bu 
göletlerin yapılması için geçen gün sayılarına dik· 
kat edilirse, projelerin ne kadar süratle gerçekleş
tirildiği anlaşılır. Bu iş süresi makineli çalışma 
ekibinin projedeki toprak taşıma, yığma ve tanzim 
Işlemlerini içermektedir. Bununla beraber makine 
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Escondida El Salito 
El Gua-

jalote 
Göleti Göleti Göleti 

Su depolama 
hacmi (m3) 250.000 255.000 730.000 

Gövde dolgu 
hacmi (mJ) 38.200 33.254 82.400 

Sulanan alan 
(Ha.) 70 98 188 

Işin süresi (Iş 
günü) 24 16 78 

istifade eden 
çiftçi sayısı 418 384 1.286 

ekibinin işe başlamasından ewelki hafriyat .le 
dolgu işleri esnasında ve daha sonraki işlerde bir· 
kaç haftalık el işçiliğine de ihtiyaç duyulmaktadır. 

SAG ' ın bu uzun vadeli ana planı, mahalli işçi 

ve makinelerin beraberce kullanılması esasına gö
re hazırlanmıştır. 

Ejido çiftçilerinden, çoğu işçi olarak çalışmak 
istediklerinden işçi bulma sorunu yoktur. Bu işçi

ler çıkış yapıtlarının yapılması, şevlerin düzeltil· 
mesi. riprap kayalarının dizilmesinde ve kanal şe

bekesinin inşaatı işlerinde kullanılmaktadır. Mek· 
sika halkı filmdeki çalışmalarında da görüldüğü 

gibi işlerinde oldukça ustadırlar. Sanatkarlıkları ile 
haklı olarak gurur duyarlar. 

Her ne kadar işin sonunda yapılan göletlerden 
kendileri istifade etmekte iseler de, işçilik ücret
leri yine de SAG tarafından ödenmektedir. Bu pr~ 
jeler kısa süreli de olsa kırsal alanlardaki lşsiz

liği önlemek bakımından büyük hizmet etmiştir. 

Makine parkına gelince, SAG kendine öz;ıü 
basit ve çok etken bir yolu seçmiştir. Çok çeşitli 

makineler kullanmak yerine, her projede kullanı
labilecek aynı cins makinelerden müteşekkil bir 
makine parkına sahip ekipler oluşmuştur. Her ekip 
veya . işgücü; adet, büyüklük ve şekil bakımından 

aynı makineleri haizdir. Makine ekipleri ortalama 
olarak 100.000 mJ'Iük kapasitede bir göleti yapabi
lecek şekilde teçhiz edilmiştir. Daha büyük gölet
ler için iki veya daha fazla ekip tahsis edi!mekte, 
daha küçük göletler için iş yine bir ekiple yapıl
makta yalnız iş süresi kısalmaktadır. Her işgücü ve
ya makine ekibi şu makinelerden oluşmuştur : 

4 adet CAT 613 Skreyper (8.5 mJ kapasiteli) 

2 • CAT 04 Traktör (75 Beygir gücünde) 



4 • Su kamyonu 

4 • Damperli kamyon 

Keçiayağı 

2 • Servis kamyonu 

Her ekibin kadrosu 21 kişiden oluşmaktadır. 

Ekip şefi, yardımcısı, mühendisler, makine opera· 
törleri ve tamirciler bunun içinde yer almaktadır. 

Böylece insan ve makine ekiplerinin her biri her 
bakımdan yeknesak olup, her projede beraberce 
çalışmaktadırlar. Bir proje biter bitmez ekip halin· 
de bir yenisine başlamaktadırlar. 

Bu şekildeki bir yaklaşım hemen izah edilebil· 
diği gibi, son derece etkin olmaktadır. 

1975 yılında Meksika'daki tamamlanmış bir 
kaç projeyi ziyaretim sırasında •ejido• çiftçilerinin 
olduğu kadar SAG makamlarının da bu sonuçtan 
son derece memnun olduklarını müşahede ettim. 

Ilk yılki yoğun faaliyetin sonunda, o yıl başla· 

yan 132 projeden 86'sı bitirilmiştir. Bu kadar pro· 
je 70 ekip, 280 adet 613 model skreyper ve 140 
adet 04 traktörü kullanılarak tamamlanmıştır. 

SAG'ın kayıtlarına göre bu suretle 3055 hektar 
arazi için sulama suyu ve 71 275 baş sığır için iç· 
me suyu temin edilmiştir. Bu programdan doğru
dan doğruya 5756 aejido· çiftçisi ile kırsal alanda 
yaşayan 24753 kişi dolaylı olarak yararlanmaktad.r . 

SAG Makamları planın bu kadar başarılı ol· 
masının sebebini önem sırasına göre aşağıda sıra· 

!anan şu faktörlere atfetmektedir. 

1 - Idari işlemlerde sürat ve sadelik, 

2 - Standartlaşmış, yeknesak makine ekip· 
leri, 

3 - Planlamadaki sadelik ve elastikiyet, 

4 - Tamamlanmış projelerin işletilmesi ve 
bakımının yakından takibi, 

Bu dört faktörü kısaca gözden geçirelim : 

1 - SEVK VE iDARE 

Plan, sade ve işlerin süratle seyredebileceğl 

bir şekilde hazırlanmıştır. 

Bir göletin inşaat.na başlanması için gerekil 
Işlemler aşağıdaki seyri izlemektedir. 

1 - Ejido birlikleri Eyalet idare makamiarına 
müracaat eder. 

2 - EyaJet Hükümeti müracaatı SAG'a iletir. 

3 - SAG bu dilekçeyi; 
ekonomik yönden getireceği 

bölgeye sosyal ve 
faydaları yanı sıra 
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kaç kişinin bundan istifade edeceği, ayrıca arazı 

ve topoğrafya durumu elverişlilik derecesi yönle· 
rinden inceler. 

4 - SAG yapılabilirlik etüdünü mahallinde ha· 
zırlar. 

5 - Yapılabilir görülürse Inşaat Için beledi
yenin de uygun görüşü istenir. 

6 - SAG makamları ejido çiftçi birliği ile 
görüşür . Birliğin çoğunluğunun bulunması gerekli
dir. SAG ' ın ve birliğin veeibe ve mesuliyetlerini 
ithiva eden bir standart sözleşme imzalanır. Birlik 
projenin developman ve gelişme safhalarını rapor 
etmek üzere bir •inşaat Öncesi• komitesi seçer. 

7 - SAG gölet ve dolu savak projelerini ha· 
zırlar. 

8 - Planlar tasvib edildikten sonra makine 
ekipleri ve insan gücünün iş ve çalışma program· 
ları hazırlanır. 

Bu basit ve doğrudan bir seyir ile lüzumsuz 
yazışmalar ve dolayısiyle gecikmeler önlenerek 
çiftçilerin ilk müracaatlarından 45 · 60 gün sonra 
projenin uygulanmasına fiilen geçilir. 

ll - MAKiNE EKiPLERININ YEKNESAKLICI VE 
STANDARTLAŞTIRILMASI : 

Planın başarılı olmasını etkileyen en mühim 
faktörlerden ikincisi, SAG'a göre bütün makine 
ekiplerinin yeknesaklığı ve standartlaştırılmış ol· 
masıdır. 

Hernekadar, daha büyük ve zor gölet projele· 
ri için daha büyük makineler işi daha hızlı ve kolay· 
lıkla yaparsa da ortalama büyüklükteki projeler
den daha küçüklerinde veya daha az toprak hafri· 
yatının gerektirdiği yerlerde daha küçük makine
ler işi daha kolaylıkla yaparlar. 

Bundan ötürü projenin inşaat müdeti de çok 
mühim bir faktör olmadıgından, SAG yeknesak 
makine ekipleri kullanmanın çok daha ekonomik 
olduğu üzerinde ısrar etmektedir. 

Ülkede bu işle ilgili bütün makine. operatör 
ve tamircileri işin yeri ve amacına bakılmaksızın 
t ek tip makine serisini kullanacak ve servis işle· 
rini yapacak şekilde eğitilmişlerdir. 

Yedek parça stoku bu şekilde hem asgariye 
indirilmiş hem de çok kolaylaştırılmıştır. Ayrıca iş 
makineleri operatörleri ve tamircileri araç kullan· 
ma, koruyucu bakım ve tamir işlerinde kısa za· 
manda meleke kesbetmişlerdir. 

Makine operatörlerine, servis bakım işçilerine 
yardım amacıyla ·Chihuahua• da, Caterpillar acen· 
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tatarı tarafından • Eğiticiyi eğitmek• Için bir prog
ram geliştirilmiştir. Operatörler için bir haftalık, 

tamireller için de iki haftalık kurslar düzenlenmiş
tir. SAG en iyi makine operatörleri ile şantiye mü
hendislerini bu kurslara yollayarak SAG'ın diğer 

operatör ve servis gruplarının yetiştirici ve eğitici 

çekirdeğini oluşturmuştur. Böylece makine acen
tasının da desteklediği bu tip eğitimin çok başarı

lı olduğu izlenen filmdeki Meksikalı operatörleiin 
ustaca çalışmalarından görülebilmektedir. 

lll - PLANLAMADAKI SADELIK VE ESNEK· 
LIK 

Planlamadaki sadelik ve esneklik SAG tarafın

dan erişilen başarının üçüncü unsurudur. 

Uzun etüt ve kırtaciyecilikle hiç zaman kaybe
dilmemektedir. Göletin ana unsurları hariç çok 
ince ayrıntıları içeren planların çizilmesine gerek 
görülmeyerak sadece yapılacak kazı ve nakledi
lecek toprak hacimleri kabaca hesaplanmıştır. I ş 
programı ve bitirme tarihlerini kesin olarak tes
pit etme yerine, işi iki hafta evvel bitmesi veya 
bir hafta gecikmesi pek mühim görülmemiştir . 

IV - PROJENiN BiTiMiNDEN SONRAKi IŞLET· 
ME HiZMETLERiNiN DEVAMLlllGI: 

Projelerin başarılı olmasındaki dördüncü fak
tör ise, işin bitiminden sonraki hizmetlerin de
vamlılığıdır. Bir göletin inşaasından sonra SAG'ın 

bu iş ile ilgisi devam etmektedir. Gerçi çiftçiler 
suya kavuşmuşlardır, ama onun en iyi şekilde na
sıl kullanılacağını bilmediklerinden suyu kontrol 
ederniyecek ve i! rafına sebep olacaklardır. 

En az bir ay hatta gereğinden daha da uzun 
bir süre ile SAG'dan bir su mühendisi her proje
nin başında kalarak suyun nasıl kullanılacağı hak
kında çiftçileri eğitmektedir. Ayrıca her gölet en 
az ayda bir defa olmak üzere yerinde tetkik ile 
her yönden tamamiyle gözden geçirilmektedir. 

56 

Projeler için yapılan bu hizmetlere ilaveten 
çiftçilerin çağrısı üzerine sık sık zirai yayın uz
manları projeyi ziyaret etmektedir. Çiftçilere bitki 
seçimi, sulama usulü, gübreleme ve diğer kültür 
tekn ik yöntemleri hakkında bilgiler verilmektedir. 

SAG, güdünıtü bir kontrol ve destek hizmet
leri sayesinde işletmeye açılmış projenin başa
rılı olmasında büyük faydasının dokunduğuna inan
mıştır. 

Proje tesislerinin bitiminden sonra eksperle
rin devamlı kontrol faaliyetleri olmasaydı, proje
lerin bu kadar faydalı olmaları beklenemezdi. Bu 
nedenle SAG, arazi developman projelerinin ba· 
şarı ile yürütüiabilmesi için hizmetlerin devam!ı· 

lığı üzerinde ısrar etmektedir. 

Son bir husus olarak; sözü edilen projelerin 
mali portelerine baktığımızda : SAG'ın kayıtlarına 

göre her metre küp toprak hafriyatının taşınma 

ücreti ortalama 12.50 Meksika Pezosuna mal l)l
maktadır. Bu ise 1.00 USA dalarına tekabül eder. 
Bu maliyet masraflarının içerisine : Idari iş!er, bü
tün iş makineleri ve el işçiliği ile pompa dahil 
bütün makineler, vanalar v.s. dahil edilmiş olup, 
sadece sulama ve drenaj kanal inşaatı bunun ha· 
ricindedir. Bunun ne kadar kısmının makinelere 
inhisar ettiği de ayrıca hesap edilmemiştir. 

SAG'ın 1976 yılı bütçesinde gölet için yığılan 

toprağın hafriyat ve nakli 12.78 pezosa mal olmuş· 
tur. Bu ise % 2.2 nisbetinde bir artışı ifade et· 
mektedir. 

Bu konu, kısaca, Meksika'da Cumhurbaşkanı 

Benito Juarez Planının, ileri görüşlü bir avuç i~san 
He güvenilir sağlamlıktaki makine gücünün be;a

berce yardımtaşarak ve bunu sürdürerek bir ülke 

insanlarının gelecekteki yaşamlarını ileri bir dü· 

zeye çıkarmak için verdileri çabanın gerçekleşmiş 

öyküsüdür. 



DÜŞEY EKSENLi BÜYÜK HiDROELEKTRiK ÜNiTELERDE 
T AŞlYlCI V AT AKLAR 

1. GIRIŞ: 

Hidroelekrik Santralların emniyeti ve güveni· 
!irliği tipik endüstriyel çevrelerde hayati bir önem 
taşır. Kılavuz ve özellikle taşıyıcı yataklar, yatay 
ve düşey eksenli türbo- genaratör ünitelerine uy
gulandığından beri, hidroelektrik tesislerin en kri
tik elemanları arasında yer almıştır. Taşıyıcı ya
taklar, yatay eksenli ünitelerde türbin çarkına ge
len hidrolik baskıyı , düşey eksenli ünitelerde ise 
hidrolik baskıya ilave olarak, ünitenin dönen par
çalarının ağırlıklarını da taşırlar . Buradan konstrük· 
törterin yatak projelendirmesine büyük dikkat 
sarfetmelerinin nedeni kolaylıkla anlaşılabilir . Ü:ıi· 
te boyutlarındaki artışa paralel olarak, taşıyıcı ya· 
tağa gelen yük ve yatak boyutları da önemli de. 
recede artmıştır. Örneğin Cabora Bassa santra, 
lına tesis edilen 485 MW gücündeki ünitenin ta
şıyıcı yatağına 2250 ton yük gelmektedir. Aynı şe

kilde, Karakaya Hidroelektrik santralına tesis edi· 
lecek 300 MW gücündeki üniteterin taşıyıcı ya
tağına da yaklaşık olarak 1450 ton yük geleceği 

hesaplanmıştır. 

Düşey eksenli büyük hidroelektrik ünite ya
takları pabuç tipi hidrodinamik yatak olarak pro
]elendirilmektedir. Bu tip yataklar, 1886 yılında 

Reynolds tarafından ortaya atılan ve 1905 yılında 

Michel tarafından açıklanan prizmatik iki kayma 
yüzeyi arasındaki yağlama teorisinin uygulamadaki 
büyük başarısını temsil ederler. 

Iyi bir yağlamanın amacı, kayma yüzeylerinın 
doğrudan doğruya temasını kesrnek ve aynı zaman
da aşınmayı önleyen ve yük kaldırmaya elverişii 

bir yağ tabakasını teşkil etmekdir. Bu takdirde 
slirtme işi hidrodinamik bir problem olarak hesap 
edilebilir. Sıvı sürtmesine ait teori hiç şüphesiz 

makina inşaatının en önemli esasları arasında yer 
alır . Teoride, matematik doğrulukta ve düz yüzey
ler, kayma yüzeylerinin homojen şekilde yük ta
şıması, viskozitenin sabit oluşu v .b. gibi bir çok 
kabuller yapılmaktadır. Bir taraftan bu kabullerin 
Isabet dereceleri diğer taraftan hassas ölçme güç
lükleri dikkate alındığında teori ile tecrübenin ıa· 

mamen uyacağı beklenemez. Ne varki zaı;nan ~k
sini kanıtlamıştır. Bu durumda, uygulamadan lyl 
sonuç alabilmek kesinlikle konströktörün göste~e
ceği çabaya bağlıdır. 

Aşağıda taşıyıcı yataktarla ilgili yatak teorisi, 
sürtünme, yağ filmi kalınlığı ve yatak sıcaklığ ı 

(') Mak. V. Müh. DSI Barajlar ve HES. Dairesi 

Derleyen: 

Suat PASiN* 

hakkında genel bilgi verilmiş ve uygulamadan Iki 
tipik örnek tanıtılmıştır. 

2. YATAK TEORiSi: 

'Burada, Reynold teorisinin ayrıntılarına girme
den, sadece teorinin temel hipotezi ve pabuçlu 
(sektör) yatak prensiplerine götüren sonuçlar üze
rinde kısaca durulacaktır. 

Teorik kabuller: 

a) Akışkanın akışı laminerdir, 

b) Akışkanın ağırlığı ve eylemsizlik kuwet
leri, yağın viskozitesi nedeniyle moleküller arası 

hareket yanında ihmal edilebilir, 

c) Sıcaklık ve basınç değişimlerinde akışka

nın viskozitesi ve yoğunluğu sabit kalmaktadır, 

d) Pabuç (sektör) hareket doğrultusunda sı

nırlı bir •1» boyuna ve harekete dik doğrultuda sı

nırsız bir ·b· boyuna sahiptir. 

Daha sonra, endüstriyel yataklarda • b· boyu
tunun sınırlı bir boyut olarak nasıl uygulandığı 

açıklanacaktır. 

Yatağın işletme prensibi Şekil 1. de şematik 
olarak gösterilmiştir. 

Baskı çarkı (R), ok yönünde dönen m lle sabit 
bir şekilde tespit edilmiştir. Muayyen sayıda pa
buç (P), çarkla yüzyüze tertip edilmiştir. Işletme 
sırasında , pabuçlar, derecenin bir kaç saniyesi mer
tebesinde bir eğime ulaşabilirler. Pabuçlar, dönüş 
yönünde ağırlık merkezinin (G) dışında bir (B) 
noktasında tespit edilmiştir. Bütün ünite yağ içine 
daldırılmış bulunduğundan, dönüş sırasında, yağla

ma yağı filmi (O), çarka temas ettiği noktada bir 
V hızına ve pabuçlara temas ettiği noktada Ise sı-

dV 
tır hızına sahiptir. Yağlama hızı dh olarak verilen 

gradyanla değişir. Burada h yağ filmi kalınlığını 
ifade etmektedir. Dönüş sırasında çark ve pabuç 
yüzeyleri paralel kalırsa, yüzeyler arasındaki yağ 

filmi faydalı bir basınç yaratamaz. Diğer yandan, 
eğer pabuç çarka göre eğim kazanırsa- pabuç 
tespit noktasının ağırlık merkezine göre yer de
ğiştirmesinden- bu şart yağ filminin yüzeyler 
arasına girmesini ve Şekil 1. de görüldüğü gibi 
bir basınç dağılımını sağlar. Bu takdirde bileşke 
kuwet, pabucun dönüş noktasından geçer. Sistem, 
pabucun geometrik şekline, akışkanın hızına ve ya-
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Şekil : 1 Bir taşıyıcı yatağın tertibi ve çark ile pabuç arasında basınç dağılımı 

ğın viskozitesine bağlı olara,k dengeli bir durum 
arz eder ve yağın sıkıştırılamayaca~ına dayanarak, 
oldukça ağır yükleri taşıyabilir. 

3. SÜRTÜNME 

Hidrodinamik bir yatakta, yatağa gelen yük yağ 
filmi kanalıyla dönen parçalardan sabit parçalara 
geçer. Sürtünme yüzeyleri birbiriyle temasta de
ğildir. Sürtünme katsayısının değfşiml ve yağ fil
minin teşekkülü Şekil 2. de gösterilmiştir. Bu di· 
yagramda sürtünme · katsayısının (f), boyutsuz 

!!..!': değerine göre değişimi gösterilmiştir. 
p 

Burada, (,ı) dinamik viskoziteyl, (w) açısal 

hızı ve (p) ortalama ,basıncı ifade etmektedir. 

Bir hidrodinamik yatağın çalışma tarzı, sürtün
me yüzeyleri arasındaki sürtünmeye bağlı olarak 
sınır tabaka, yarı· kuru sürtünme ve sıvı sürtmesi 
olarak sınıflandırılabilir. Sınır tabaka sürtünmesl 
eğrinin a ·b bölümü ile temsil edilmektedir. Bura· 
da sürtünme katsayısı hemen hemen sabit fo de
ğerindedir. Bu durum, yağ filminin çok ince (mo
lekül inceliği) ve ünite hızının çok düşük olduğu 

hallerde ortaya çıkar .. H!Z yükseldikçe, sürtünme 
katsayısı süratle düşer ( eğrinin b· c bölümü). Yağ 
filmi •kalınlaşır, fakat sürtünme yüzeylerinin pü
rüzler! hala bir diğeri ile temas halindedir (Yarı

kuru sürtünme). Sürtünme katsayısı (c) de mini· 
muma ulaşır. Bu noktada, yağ filmi yüzey pürüz
lerini kapatacak kadar kalınlaşmıştır. (C) nin sa-

ğında, c· d bölg~sinde, sürtünme . katsayısı '1 "'de-
P 

ğer! artarken, tedricen yükselir. Burada tamamen 
sıvı sürtmesl söz konusudur. Yüzeyler tamamen 
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bir diğerinden ayrılmıştır ve sürtünme katsayısı 

yağ filmi Içindeki iç kuwetlere bağlıdır. Sürtünma 
katsayısı artarken, yatak sıcaklığı yükselir, C nok· 
tası yatağın çalışmasında teorik olarak optimum 
şartı temsil eder. Bu noktada herhangi bir emni· 
yet sınırı mevcut değildir. Hız veya viskozitedekl 
en küçük bir azalma, kayma yüzeylerini temasa 
geçirir. Temas noktasında toplam ısı miktarı çok 
yüksektir, yağ buharlaşır ve tekrar pürüzler bir 
diğeri ile temasa geçer. Bu •işlem (b) noktasına 

doğru tedricen devam eder ve yatak sıcaklığı yük· 
selir. Diğer taraftan (C) noktasının sağında şart· 

lar stabildir. Örneğin, çalışma noktası olarak (k) 
yı alalım. Bu noktanın sağa kayması ile sürtünme 
katsayısı artar. Sıcaklık yükselir, yağın viskozitesl 
düşer ve çalışma noktası sola doğru kayar ve 
kabul edilen noktaya yaklaşır. Çalışma noktası 

benzer şekilde, yerini sola doğru değiştirmek için, 
tahmin edilen değere doğru döner. Sürtünme kat-

sayısı azalır ve bunun sonucu olarak sıcaklık aza

lır ve yağın viskozitesi yükselir. 

S..:Z. Sürtiivnt katwt151 ft 1 mn ~1sl1I "LT w~ aör• t orMı siv on•· 



Bundan dolayı çalışma noktası (C) nin sağın
da olmak zorundadır. Bu noktanın (C) ye olan 

uzaklığı emniyet bölgesidir. ~ değerı artarken, 
p 

yağ filmi kalınlığı artar.) Yağ filmi kalınlığının 
seçiminde esas alınan değerler, emniyet bölgesi, 
Imalat hassasiyeti, yük ve sıcaklık deformasyon
larının dışındadır. Yağ filmi, gerçekte, kayma yO
zeylerindeki bütün pürüzleri kaplayacak yeterli bir 
kalınlıkta olmalıdır. 

Yatak boyutları ve yağın vlskozitesl, tam sıvı 

sürtmesinln nominal hızda teşekkül edebilmesi 
şartına göre seçilir. (Yağ filmi kalınlığı müsaade 
edilen değerin altına düşmemelidir.- Ünite ilk 
harekete geçtiğinde ve durduğunda hızı düşüktür. 

Bunun sonucu olarak, yağ filmi kayma yüzeylerin
de metalik temasa sebebiyet verecek kadar ince
lir. Şekil 2. de eğrinin b- c veya muhtemelen a-b 
kısmı. Sonuç olarak ilk hareket ve durdurma ko
numları yatak aşınmasına neden olur. Aşınmayı 

azaltmak için, kayma yüzeylerinin malzemesi, me
talik sürtme sürtünme katsayısının mümkün oldu
ğu kadar küçük olması esasına göre seçilmelidir. 

4. PROJELENDIRME 

Yatak boyutları Reynolds'un hidrodinamik ya
tak teorisinin çözümleri olan. aşağıdaki formül ve 
diagramlardan yararlanılarak hesap edilir. 

Sabit viskozitede minimum yağ filmi kalınlığı , 

V 'lVI 
hmın= KF · -- Ve 

p 

Yatak yüzeyi sürtünme kayıpları 

P=Kp . V~~ .F. 

Burada; 

ll Yağın vlskozltesl, Ns/m2 

V Ortalama hız, m/s 

p Ortalama basınç, Nfm2 

ı Pabucun ortalama uzunluğu, m 

b Pabuç genişliği, m 

F Toplam yük, N 

h min çıkış kenarında yağ filmi kalınlığı, m 

h mak giriş kenarında yağ filmi kalınlığı, m 

p Sürtünme kayıpları, W 

X=b/1 

( 
hmak- hmln ) 

k= --h--- göstermektedir. 
min 

Şekil 3. de pabuç boyutları gösterilmiştir. 
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Boyutsuz katsayılar olan 

k= oranlarının fonksiyonudur. Şekil 

4 de k= 1 ve 2 için elde edilen eğriler .gösteril
miştir. Optimum bir yatak, mümkün olan en bO
yük yük kapasitesi ve en az yatak kayıbını haiz 
olmalıdır. Bunu sağlamak için yatak X ve k nın doğ
ru değerleri için hesaplanmalıdır. Şekil 6. da, KF 
ve KP, X= 0,75, 1.0 ve 1.5 Için k nın fonksiyonu 
olarak gösteri·fmiştir. Diyagramdan, yağ filmi ka· 
lınlığının (KF), k nın birden az büyük bir değerde 
maksimuma ulaştığı görülmektedir. Sürtünme ka· 
yıpları KP, k değerinin artışı ile azalmaktadır. Gö
rüleceği gibi KF eğrileri maksimum d!ğerin so
lunda oldukça diktir. Şayet yatak k= 1 değeri için 
projefendirilecek olursa, örneğin pabucun mesnet 
noktasının düzgünlüğündeki , küçük bir hata, yağ 
filmi kalınlığında önemli bir azalmaya ve kayıplar· 

da büyük bir artışa neden olur. Oysa eğrinin, mak
simum değerinin sağındaki bölgelerde, hesaplarda 
kullanılan k değerinde herhangi bir sapma, yağ fll. 
mi kalınlığında ve kayıplarda büyük ölçüde deği· 

şiklik yaratmaz. KF nin maksimum değerine teka
bül eden k değerindeki artış, yağ filmi kalınlığında 

sadece % 2- 3 azalmaya neden o~ ur. Aynı şekilde 

sürtünme kayıpları % 5- 7 azalır. Yukardaki fak
törler dikkate alındıÖında, tek yönlü makinaların 
taşıyıcı yatak yayları; mesnet kuwetl bileşgesinln 

pozisyonu k=2 ye tekabül edecek şekilde seçıl-

mesl gerekir. ~ değerinin b, pabuç genişliği sa· 
1 

bit alınarak yağ filmi kalınlığına ve sürtünme ka
yıplarına etkisini inceleyelim. Pabuç uzunluğu (1) 

ezalırsa, pabuç sayısı artar ve ortalama basınç 

b 
değişmez. 1 =- değeri hmın ve p formüllerinde 

X 

yerine konmakla 

_ ~. j.,vb 
hmın-V X V p 

P=KP. vx. V;: . F. elde edilir. 

'1], v, b, p ve F sabit değerleri Için, yağ filmi kalın· 

lı ğı ve sürtünme kayıpları, sırasıyla KF/ \1--;_ ve 

KP. vx faktörlerine bağlıdır. Bu değerler k= 1 ve 
k=2 Için, x in fonksiyonu olarak Şekil 5 de gös
terilmiştir. Maksimum yağ filmi kalınlığı ve mini· 
mum sürtünme kayıpları x nin birden biraz küçük 
bir değerinde elde edilmektedir. 

Şekil 7 de ise, yağ filmindaki sıcaklık yükse
lişi x nin fonksiyonu olarak gösterilmiştir. Görü· 
!eceği gibi x In küçük değerleri yağ filminde 
önemli sıcaklık yükselmesine neden olmaktadır. 
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Çıkış · noktasında ölçülen sıc.aklık . oldukça yüksek 
olacaktır. Bu nedenle, taşiyici yatakların k de~e' 
rin in bir civarında alınarak proje!endirilmesi. önem 
kazanmaktadır. Bazı özel hallerde: Örneğin · taşı ll;· 
mas ı güç büyük pabuçlu tiplerde x değeri 1.2 ye 
kadar alınabilir. , · 

Şekil : 3 Pabuç Boyutları 

Şekil : 4 Yağ f i lmi minimum kalınhÖı ve sürtünme 
kayıp!::;.;-ı hesabı için KF ve K, katsayıları 
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Şekil : 5 KF/Vx ve KırV;?nin x= 

göre fonksiyonu 

b 

,.. 

'ye 

KF 
03S .. 

.. o-ıs 

0·20 

O. IS 
o ı 

, 
' Kr lı 

" 

ıo~----4-----~----~----~ o 2 l ' 
Şekil: 

(h - h . ) 
6 KF ve K, katsayılarının k=~~·ya 

h min 

göre fonksiyonu. 

~------------------------
Şekil: 7 Yağ filminde sıcaklık yükselişi .6.0 = KOP 



5. YAÖ FILMI KALINLIGI VE YATAK SlCAK· 
LIÖI 

Bir yatağın güvenilirliği gerçek işletme sıra· 

sında teşekkGI eden yağ filminin kalınlığına bağ
lıdır. 

Taşıyıcı yataklar, normal hızda muayyen bir 
yağ sıcaklığı için, nominal değerde bir yağ filmi 
kalınlığı elde edilecek şekilde projelendirilmeli
dir. Bu yağ sıcaklığı yatak kayıpları ile yayılan ısı 
arasındaki, ısı dengesine göre tayin edilir. Bu me· 
todla, yatak sıcaklığı projelendirme safhasında bel
lidir ve ancak yağ filmi kalınlığının ölçümü söz 
konusudur. Yatak sıcaklığı, yatak pabuçlarının kay
ma yüzeylerine mümkün olduğu kadar yaklaşacak 

şekilde, çıkış kenarından (en sıcak nokta) ölçü
lür. Hesaplanan değerden daha yüksek yatak sı

caklığı daha ince yağ filmi anlamına gelir. Hesap· 
larda, imalatta ve sıcaklık ölçümündeki bazı bilin· 
meyenler nedeniyle, nominal yağ filmi kalınlığı, 

yatağın hesap edilen değerinden daha yüksek sı· 

caklıklarda emniyetle çalışmasını sağlayacak şe

kilde seçilmelidir. Örneğin ASEA tarafından seçl· 
fen nominal yağ filmi kalınlığı, yatak pabucunun 
boyutlarına bağlı olarak 30 • 60 ,.ım. arasında de· 
ğişmektedir. 

6. YATAK KAYIPLARI: 

Bir taşıyıcı yatağın yatak ·kayıpları, Şekil 4. te 
verilen diyagram yardımı ile tayin edilen kayma 
yüzeyleri arasındaki sürtünme kayıpları ile ilave 
kayıplardan oluşur. Ilave kayıplardan kasıt, sabit 
ve dönen parçalar arasındaki kayıplar, sızdırmazlık 
kayıpları ve pompa kayıplarıdır. Bu kayıp!ar genel
likle sürtünme kayıplarının % 20 • 30 mertebesin· 
dedir. Ilave kayıpların toplam kayıplara oranı daha 
yüksek ise, soğutucuların kapasitesinin tayininde 
mutlaka dikkate alınmalıdır. Yetersiz bir soğutma 
kapasitesi, daha yüksek yatak sıcaklığı ve daha in· 
ce yağ filmi teşekkülüne neden olur. Sürtünme ve 
ilave kayıplar için uygulanan bu metodun, santral
larda hassas kalorimetrik ölçülerle tahkiki gerek· 
mektedir. 

7. TAŞlYlCI YATAKLARA AIT ÖRNEKLER 

Aşağıda biri ASEA diğeri U.l .l. ya ait iki taşı

yıcı yatak tipi hakkında bilgi verilmiştir. 

A) ASEA taşıyıcı yatağı 

Şekil 8. ASEA'a ait bir taşıyıcı yatağın ·kıla

vuz yatakla b i rleşik kesitini göstermektedir. 

a) Projelendirme 

Taşıyıcı yatak dönen bir çark (7), çok sayıda 
ve hassas olarak imal edilmiş helisel yay (21) üze
rine oturan muayyen sayıda pabuç (sektör) (20) 
Ihtiva etmektedir. Bu düzenleme ile yatak kendi 
kendine ayarlı olup, yük pabuçlar üzerine üniform 
olarak dağılmaktadır. 
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Pabuçların kayma yüzeyleri, ilk hareket ve dur
durma sırasında düşük bir sürtünme .katsayısı e!
de edebilmek amacıyla kalay bazlı ince bir tabaka 
halinde Babbittt metal ile kaplanmıştır. Bu suret· 
le yatak aşınması asgariye indirilmiş ve ünitenin, 
ratoru kaldırmadan çalıştırılması sağlanmıştır. Çark 
tek parça çelik döküm olarak imal ve mile tespit 
edilmiştir. Yük, iki parçalı alın bileziği (9) kana
lıyla çarka geçmektedir. Yatak ve yağ hazinesi 
ayrı bir ünite olarak projelendirildiği için, ünite
nin yatak tertibine bağlı olarak türbin başlığına 

veya yatak mesnedine monte edilebilmektedir. Ta
şıyıcı yatağı üstte olan ünitelerde, yatak şaft 

akımiarına karşı izole edilmiştir. Yağ haznesi (25) 
yatak kontrolu için çok sayıda muayene kapağı 

(26) ihtiva etmektedir. Yatak pabuçları muayene 
için bu kapaklardan dışarı alınabilir. 

b) Yağ sirkülasyonu 

Yağın, yatak ve harici soğutucular ·içindeki 
sirkülasyonu, çark içindeki bir santrifüj pompa 
yardımı ile sağlanır. Yağlama sistemi bunun dı

şında herhangi bir yağ pompası ihtiva etmez. Ba· 
sınçlı kanaldan (22) gelen yağ, şekil 8 de 1 ve 
ll olarak belirtilen ·iki branşmana ayrılır. ı. Branş· 

man, basınçlı oda (3), soğutma borusu (28), so
ğutucu (yatak dışında), soğutma borusu (27), yağ 
haznesi (25); Branşman ise basınçlı oda (3), kı· 

!avuz yatak pabucu (11), delik (4), yağ haznesi 
(25) bölümlerini ihtiva eder. Kılavuz yatak için· 
deki yağ kanalları, kılavuz yatağın yağ ihtiyacını 

karşılayacak şekilde projelendirilmiştir. Bu yağ 

miktarı yanında çok azdır. (1) . Branşmandaki so· 
ğ uk yağ, yağ haznesinde (25), ll. Branşmandan 

gelen kılavuz yatak yağı ile karışır ve pabuçlar 
arasındaki yarıklardan (19), radyal olarak taşıyıcı 
yatağc. akar. Böylece yatağın kayma yüzeyleri yağ
Janır ve soğur. Yağ bu kanallardan, pompalama 
kanallarının (22) emme tarafına (15) ve buradan 
basınç odasına (3) akar. 

Pompa santrifüj tip olduğundan, pompalama 
kanallarına hava girmesine neden olacak herhangi 
bir emme kapasitesi mevcut değildir. Yatağın mü
kemmel bir şekilde çalışması için yağ sirkülasyon 
sistemine hava girmemesi gerekir. Havanın pom
palama kanallarına girmesi muhtemel tek yeri ya
tak içinde kalan milin sızdırmazlık contalarıdır. 
Dönen ve sabit parçalar arasında mükemmel bir 
sızdırmazlık temin etmek genellikle çok güçtür. 
Az da olsa bir miktar yağ daima yüksek basınçlı 

bölgeden , düşük basınçlı bölgeye kaçar. Mile karşı 
sızdırmazlık, yağın bir conta gibi çalışması esası· 

na dayanır. (15) No.'Ju haznenin hava emmesinin 
önüne geçmek gerekir. Düşük basıncın meydana 
geldi ğ i hazne (15) kısmen dönen bir burç (16) 
ve sabit conta (17) olarak şekillend i rilm i ştir. Haz
nenin (15) etrafında atmosferik basınçta yağ bu· 
Junan diğer bir ara lık (13) basınç dengeleme bo 
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rusu (18) lle yaO haznesine (25) bağlanmıştır. 
Bu suretle (13) No.'lu bölüm ile yağ haznesi (25) 
birbiriyle bağlanarak yağın aynı seviyede kalması 

sağlanmıştır. Böylece (13) No.'lu bölümdeki yağ, 

mlle (10) conta görevi yapar. Buradan çok az bir 

4 5 6 7 8 9 

yağ conta (1) içinden hazneye (15) akar. Eksilen 
yağ, hazneden (25) cazibe ile gelen yağla tamam· 
lanır. Sonuç olarak havaya karşı mükemmel bir 
sızdırmazlık sağlanır. Esasen bu şart pompanın Iyi 
bir şekilde çalışması Için gereklidl~. 

1-TASIYICı YATAK GÖVOESi 

2-KILAVUZ YATAK GÖVDESi 

3-YAG BASINC ODASI 

4·KILAVU Z YATAK YA(!, DÖNÜ$ DEL iKL.EF j 
'1-AYAR KAMASI 
6 YATAK KAPA~I 
7 CARK 

8•KiLiT HALKA~· 
9·ALIN BiLEZIG·ı 

--ı--t--10 ı O-Mi L 

, . 

26 
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zs 2' 23 22 21 20 ı 9 18 

11 -K ILAVUZ YATAK PAbıJC U 

ız -MESNE T PiMi 

13-ic YAG ARAuöı 
14·YAG KUTUSU 

15-POMPA YAG GiRiS ODASI 

16·YAG CONTASI BURCU 

ı7-CONTA 

18· BASINÇ DENGELEME BORUSU 

19-YAG BESLEt.E KANALl 

20·TA$ 1Y ICI YATAK PASUCU 

21·TA$1YICI YAY 

22·RAOYAL PO MPALAMA KANALl 

Zl-PABUÇ TESBiT Pitt.i 

24·MESNET 

25-YAG HAZ NESi 

26·MUAYENE KAPA61 

21·SO~UTUCUOAN GELEN YAG BORUSU 

28-SOGUTMAYA GiDEN YAG BORUSU 

ı• 

Şekil : 8 Kılavuz yatakla kombine taşıyıcı yatak (ASEA) 



c) Yağ soğutucuları 

Harici tip yağ soğutucuları (27) ve (28) No. 
lu borularla yağ haznesine (25) bağlanmaktadır. 

Işletme sırasında soğutuculardan biri sökülüp te
mizlenebilir. 

d) Hidrostatik lift 

Sık sık çalıştırılan veya yüksek yatak basın

cını haiz ünitelerde yatak aşınması kaçınılmazdır. 

Bu aşınma, hidrostatik bir lift donanımı ile önle
nebilir. Yağ, yüksek basınç altında pabuçların kay
ma yüzeylerinin ortasına cebri olarak sevk edilir. 
Yağ basıncı, retoru hafifçe .kaldırabilecek bir ba
sınçtadır. Pompa, ilk hareket ve durdurma sırasın

da otomatik olarak çalışır. Yağın girişinde bulunan 
çek valf yardımı ile, normal işletme sırasında ya-
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tak pabuçlarının ortasının yüksüz kalması önlenir. 
Bununla beraber, gerekirse ünite hidrostatik llft 
kullanılmadan çalıştırılabilir. 

e) Kontrol cihazlan 

Taşıyıcı yataklar aşağıdaki ·kontrol cihaziarı Ila 
donatılmıştır. Yatak ve yağ sıcaklığının ölçülmesi 
için termometre, basınç odasındaki yağ basıncı· 

nın ölçümü için manometre ve yağ haznesindaki 
yağ seviyesinin ölçümü için seviye göstergesi. 

Bilindiği gibi, yatak sıcaklığı yağ filminin kalın· 

fığının bir ölçümüdür. Yatak sıcaklığındaki bir ar
tış daha ince yağ filmi anlamına gelir. Daha önce 
açıklandığı ı:ıibi. kullanılan pabuç boyutu için yağ 
filmi neminal kalınlığına tekabül eden yatak sı

caklığı proje safhasında bellidir. Dolayısıyla bu de
ğer test ve işletme sırasında yağ filmi kalınlığı 

1- BURÇ 
2- ÇARK 

3- PABUÇ 

4- HiOR O liK PisTON 
s- MAN iFOLD 
6- MANOMETRE 
7- KILAVUZ YATAÖI 
B- SOGU'TUCU 
~- HiDROLi K SiLiNDiR 

10- SALMASTRA 
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ve yatak güvenirliliği ,için bir referanstır. Projede 
kabul edilen yağ filmi kalınlığının nominal değeri 

büyük bir emniyet sınırı içinde seçildiğinden, üni
te çok daha yüksek yatak sıcaklıklarında emni
yetle çalışabilir. işletme sırasında yatak ve yağ 
sıcaklığı devamlı kontrol edilerek, öncelikle yata
ğın işleyişinde tedrici bir değişikliğin olup olma
dığı tespit edilir. Ayrıca sıcaklığın yük ve soğut

ma suyu sıcaklığı ile değiştiğini dikkate almak 
gerekir. Termometreler otomatik kaydadieiye bağ
lanarak, sıcaklık devamlı olarak takip edilebilir. 
Keza yatak sıcaklığı termometresi ünitenin oto· 
matik açma (trip) devresine bağlıdır. Açma sı · 

caklığı alarm sıcaklığının bir kaç derece üstüne 
ayar edilir. Alarm ve açma sıcaklıkları sınır de
ğerler değildir . Yağ filminin çok ineeldiği ve muh· 
temelen koptuğu sıcaklık, bu değerlerin oldukça 
ötesindedir. Yatak içindeki yağ sirkülasyonu, ba
sınç odasına bağlanan bir manometre ile kontrol 
edilir. Yataktan ve soğutuculardan geçen normal 
miktardaki bir yağ, basınç odasında muayyen bir 
basınca tekabül eder. Böylece yağ sirkülasyonun
daki bir değişim, basınç odasındaki basıncın deği

şımıne yol açar. Örneğin çark contalarındaki bir 
kaçak, basınç odasındaki basıncı düşürür. Şayet 

basınç ayar edilen basıncın altına düşerse siny:ıl 
alınır . Yağ hamesindeki yağ seviyesini gösteren 
seviye göstergesi hem düşük hem de aşırı yağ 

seviyelerinde sinyal verir. 

Özet olarak yatağın kontrol teçhizatı Iki mak
sacia hizmet eder; alarm ve açma (trip) . Alarm 
yatak işleyişinde ki yavaş bir değişim hakkında 

fikir verirken, açma (trip) üniteyi otomatikman 
durdurur. Her iki haldede arıza nedeni araştırıl

malı ve tamir edilmelidir. 

B - U.l.l. taşıyıcı yatağı 

Şekil 9. Ufficio lmpianti ldroelettrlcl •ASGEN • 
F. Tosi• (U.I .I.) tarafından uygulanan bir taşıyıcı 

yatağın kılavuz yatakta birleşik kesitini göstermek
tedir. 

Bu yatakların özelliği hidrolik ba!ans sistemi
ne sahip olmalarıdır. Bu sistemle pabuçlar arasın· 

da üniform bir yük dağılımı sağlanmaktadır. Her 
pabuç (sektör) (3) _ hidrolik pistonun (4) ağırlık 

merkezi etrafında dönmektedir. Piston (4), silin
dir (9) için de lastik bir conta ile teçhiz edilmiş
tir. Böylece yağ ile dolu bir oda teşekkül eder. 
Hareket yönüne bağlı olarak pistonun ağırlık mer
kezi pabuç ağırlık merkezine göre yer değiştirir. 

Buradan yağ filmi teşekkülü için gerekli olan me
yilli pabuç ,kayma yüzeyi elde edilir. Bütün hidro· 
lik üniteler bir manifold (5) ile bir diğerine bağ
lanmıştır. Bu manifold çark contaları ile kayıcı me· 
tat yüzeyleri arasında mevcut olan az miktardakl 
bir sürtünmenin dışında pabuçlar arasınra üniform 
bir yük dağılımı sağlar. 

Hidrolik piston ile silindir arasında toric sal
mastra uygulanmıştır. Bu çözümle, volkanize sal
mastralardaki, pabuçlar arasında eksenel kaçıklık, 

vibrasyon gibi mahzurlar ortadan kalkmıştır. Ay
rıca, bu çözüm imalat işlemini basitleştirdiği gibi, 
silindir- piston kamplesinin montaj ı sırasında pre
kompresyon contalarının yerlerine oturmasında mü
kemmel bir sızdırmazlık sağlamıştır. Silindir- pis
ton kamplesinin montajı sırasında prekompresyon 
contalarının yerlerine oturmasında mükemmel bir 
sızdırmazlık sağlamıştır. Silindir- piston komplesl 
hidrolik oda içine daldırılmakta, bu suretle hava 
kabarcıklarının teşekkülü önlenmektedir. !mali mü
teakip, silindir piston komplesi sızdırmazlık tes
tine tabi tutulmakta, test 70 kg/cm2 basınç altın· 

da yaklaşık 4 saat sürmektedir. işletme sırasında 
yatak kontrolu , 4 pabuç silindirine çark yüzeyine 
normal olarak yerleştirilen rotlar yardımıyla ya
pılmaktadır. Adı geçen rotlar pistona tespit edi
len borular için de hareket etmektedir. Boru ve 
rotlar, yatak üst kapağından yaklaşık 5 mm. dışarı 

çıkabilecek uzunlukta yapılmaktadır. Yatak işlet· 

meye alındığında bu ölçü zıt iki pabuç üzerinden 
ölçülmektedir. Periyodik kontrolleri e piston- silin
dir .komplesinin her zamanki pozisyonunda bir de
ğişiklik olup olmadığı izlenir. Ayrıca iki mikroşal
ter pistonun düşüş miktarına bağlı olarak çalışır. 
Şalterlerden biri 0.5 mm. düşüş sırasında çalışır 

ve sinyal verir, diğeri 1 mm. de çalışır ve sistemi 
durdurur. 

U.l.l. tarafından projetendirilen taşıyısı yatak
lara uygulanan metot ile, taşıyıcı yatak ne ilk ha
reket ve durdurma sırasında yüksek basınçlı yağ 

enjeksiyon sistemine ne de özellikle kayma yü
zeylerinin kesin toleransiarta işlenmesine ihtiyaç 
gösterir. 

Hidrolik oda manifolduna uygulanan manomet
re (6) ile muhtelif kanat açıklıklarında ünitenin 
dönen parçalarında hasıl olan baskı ölçülebilmek
tedir. 

Hidrolik balans sistemine sahip taşıyıcı yatak
lar 1955 yılından beri bir çok santralcia işletmeye 
konulmuştur. 
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