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ÖN SÖZ 

Dünyanın her ülkesinde doğal akarsular üzerinde yapılan bütün barajların 
rezervuarlarına akarsu tarafından katı madde taşınır ve rezervuarlarda katı madde birikimi 
olur. Bunun istisnası yoktur. Yalnız miktar barajdan baraja değişir. Barajların ekonomik 
ömrü genellikle rezervuarda katı madde birikimi ile sınırlanır. Meselâ DSİ’nin Medik ve 
Çubuk-1 Barajlarının Rezervuarları katı madde ile tamamen dolmuştur ve bu barajlar 
yıllardan beri işletilememektedir. Dünyanın birçok ülkesinde buna benzer örnekler vardır. 
Ayrıca, katı maddenin hemen hemen tamamen rezervuarlarda tutulması ve mansaba duru 
su verilmesi, baraj mansabında akarsuyun yüzyıllar boyunca oluşturduğu doğal dengesini 
bozar, akarsu yatağının tabanında ve kıyılarında oyulmalara ve aşınmalara sebep olur. 
Aynı şey, nehirlerin denize döküldüğü deltalarda kıyı erozyonuna ve binlerce yılda 
oluşmuş bu deltaların yavaş yavaş yok olmalarına da sebep olur. Ancak son zamanlarda 
dünyanın muhtelif ülkelerinde yapılan barajlara, bu mahzurları kısmî de olsa önlemek 
amacıyla, katı madde tahliye orifisleri ilâve edilmekte ve rezervuar işletmesi bu orifislerin 
etkenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde planlanmaktadır. Buna karşın, hâlen bu 
orifislerin etkenlik derecesini belirlemek için elimizde güvenilir kıstaslar yoktur. 

DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Hidrolik Model laboratuvarı Şube 
Müdürlüğünde yaptığımız araştırma ile baraj gövdesindeki orifislerin etkenlik derecesini, 
yani çeşitli durumlarda gelen katı maddenin ve askıdaki maddenin mansaba tahliyesini 
incelememize imkân vermiştir. Bu araştırmamız ile bundan sonra yapılacak barajlarla 
birlikte mevcut barajlarımızın bir kısmının da ekonomik ömürlerini uzatmak için 
yapılacak orifislerin çalışmaları ile ilgili bu rapordaki incelemelerin faydalı olacaktır.  

Bu çalışmadaki katkılarından dolayı DSİ TAKK Dairesi Başkanlığına, Hidrolik 
Model Laboratuvarı çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

        Hüseyin POYRAZ 
       Hidrolik Model Laboratuvarı  
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PROJENİN ÖZETİ 

Akarsular, bir baraj gölü, doğal göl, ya da deniz gibi kendilerinden daha derin bir 
su ortamına rastlayınca, taşıdıkları katı maddelerinin bir bölümünü ya da tümünü tabana 
bırakırlar. Özellikle baraj göllerinin katı maddeler ile dolmasına ilişkin sorunlar, su 
kaynaklarının işletmesinde öteden beri önemli yer tutmaktadır. Sulama, hidroelektrik 
enerji üretimi, taşkın kontrolü ya da içme suyu sağlama amaçları için kullanılan baraj 
göllerinin katı maddeler ile dolması elbette istenmeyen bir durumdur. Diğer taraftan 
dengeli bir kanal ya da tarımsal bakımdan verimli bir alan yaratmak amacı söz konusu ise, 
bu dolma olayının gerçekleşmesi de istenebilir.  

Kayraktepe Barajı ve HES Mersin sınırları içinde Göksu nehri üzerinde enerji, 
taşkın koruma ve sulama amacıyla yapılması planlanan bir barajdır. DSİ 6. Bölge 
Müdürlüğü tarafından yürütülmüş olan ‘‘Mersin-Silifke Deltası Kıyı Erozyonu Önleme 
Projesi’’ kapsamında Aralık 2013’te hazırlanan nihai rapora göre; Kayraktepe Barajı’nın 
işletme aşamasında Nehrin getirdiği sedimentin rezervuarda birikmesi ve mansaba 
bırakılmaması durumunda Göksu Deltası kıyı erozyonunun artacağı öngörülmektedir. 
Bahsi geçen raporda belirtilen hususlar ve öneriler doğrultusunda, Kayraktepe Barajı 
rezervuarında birikecek sedimentin mansaba aktarılması ve Göksu Deltası’nın kıyı 
erozyonunun artmasının önlenmesi maksadıyla baraj gövdesi içinde yer alan ve mansapta 
dolusavak sıçratma eşiğine bağlanan üç adet sediment savağı projelendirilmiştir.  

Bu çalışmada Kayraktepe Barajı sediment savakları model olarak seçilmiş ve baraj 
rezervuarına gelen katı maddenin sediment savaklarından tahliyesi değişik malzemeler ile 
değerlendirilmiştir. Katı maddenin; rezervuarda çöken sürüntü maddesi ve akım ile gelen 
askıdaki madde olarak deneyleri yapılmış olup sonuçları raporda verilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Baraj, rezervuar, katı madde tahliyesi, ekonomik ömür, Kayraktepe 
Barajı, Sediment Savağı.  
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1 GİRİŞ 

Bir akarsuyun kendisinden daha derin bir su ortamına girmesi sonucunda akım hızının 
azalması ile taşıdığı katı maddeler çökelmeye başlar. Akarsu tarafından taşınan katı 
maddeler eğer sürüntü maddesi şeklinde iri taneli ise, bunların dikeydeki düşme hızının 
yüksek olması sebebiyle, çökelme olayı rezervuarın hemen girişinde delta biçimlenmesi 
şeklinde oluşacaktır. Eğer akarsuyun taşıdığı katı maddeler askı maddesi şeklinde ince 
taneli ise, bu durumda tanelerin dikey düşme hızının düşük olması sebebiyle taşınan katı 
maddeler baraj gölünün mansabında doğru çökelerek birikecektir. Baraj gölünde su kotu 
sabit tutulmuşsa, rezervuar içerisinde uniform bir çökelme oluşacaktır. Su seviyesi sürekli 
değişen veya periyodik olarak boşaltılan rezervuarlarda, daha önce çökelmiş haldeki katı 
maddeler, nehir akımı, dalga hareketi veya şev kayması gibi sebeplerden dolayı tekrar 
erozyona uğrayarak tekrar taşınmaya başlayacaktır. Yan derelerden gelen katı maddelerin 
de rezervuar içinde hareketi çok karmaşıktır. Bu nedenlerden dolayı fiziksel modellemede, 
rezervuara gelen veya rezervuardaki katı maddenin hareketi incelenmemiştir. Model 
deneylerinde, baraj gövdesinin 500 m membasına kadar gelen katı maddenin ve askıdaki 
maddenin, rezervuar içerindeki hareketi ve sediment savaklarından tahliyesi incelenmiştir. 
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2 MATERYAL  

2.1 Yapının Yeri ve Amacı 

Kayraktepe Barajı ve HES Mersin ili sınırları içinde Göksu nehri üzerinde enerji, 
taşkın koruma ve sulama amacıyla yapılması planlanan bir barajdır. DSİ 6. Bölge, Proje ve 
İnşaat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmüş olan ‘‘Mersin-Silifke Deltası Kıyı 
Erozyonu Önleme Projesi’’ kapsamında Aralık 2013’te hazırlanan nihai rapora göre; 
Kayraktepe Barajı’nın işletme aşamasında Nehrin getirdiği sedimentin rezervuarda 
birikmesi ve mansaba bırakılmaması durumunda Göksu Deltası kıyı erozyonunun artacağı 
öngörülmektedir. Bahsi geçen raporda belirtilen hususlar ve öneriler doğrultusunda, 
Kayraktepe Barajı rezervuarında birikecek sedimentin mansaba aktarılması ve Göksu 
Deltası’nın kıyı erozyonunun artmasının önlenmesi maksadıyla baraj gövdesi içinde yer 
alan ve mansapta dolusavak sıçratma eşiğine bağlanan 3 adet sediment savağı 
projelendirilmiştir. Her bir sediment savağının 2,50 m x 4,00 m’lik sürgülü vana ve 6,00 
m yarıçaplı radyal kapaklar ile kontrol edilmesi öngörülmektedir.  

Aşağıda genel karakteristikleri verilen Kayraktepe Barajı ve HES Sediment Savağı 
projesinin genel yerleşim planı Şekil 1’de, dolusavak ve sediment savakları gösteren 
boykesiti Şekil 2’de verilmiştir. 

2.2 Proje Karakteristikleri 

Genel: 

Yeri Mersin/Mut 

Akarsu Göksu 

Amacı Enerji+Taşkın 
Koruma+Sulama 

Baraj Gövdesi Karakteristikleri: 

Tipi Silindirle Sıkıştırılmış Beton Baraj 

Talveg Kotu   25,00 m 

Temel Kotu   -35,00 m 

Kret Kotu    125,00 m 

Talvegden Yükseklik  100,00 m 

Temelden Yükseklik  165,00 m 

Kret Uzunluğu 435,00 m 

Kret Genişliği   10 m 

6



 

Gövde Memba Şevi  1,00 Y : 0,10 D 

Gövde Mansap Şevi  1,00 Y : 0,75 D 

Minimum İşletme Su Kotu 90,00 m 

Normal İşletme Su Kotu 120,00 m 

Maksimum İşletme Su Kotu 124,00 m 

Sediment Seviyesi 55,45 m 

Toplam Depolama Hacmi 1 579,48 hm³ 

Dolusavak Karakteristikleri: 

Yeri Gövde üzeri 

Tipi Karşıdan alışlı, radyal kapaklı (5 kapak) 

Kapak Boyutları 12,00 m x 18,00 m 

Katastrofal Taşkın Debisi 9892,70 m³/s 

Eşik Kotu 105,00 m 

Yaklaşım Kanalı Kotu 100,00 m 

Dolusavak Eşik Boyu 60,00 m net – 72,00 m brüt 

Boşaltım Kanalı Genişliği 72,00 m 

Boşaltım Kanalı Boyu 41,44 m 

Sediment Savağı Karakteristikleri: 

Tipi Karşıdan alışlı, radyal kapaklı 

Adeti 3 

Giriş Kotu 33,00 m 

Giriş Boyutları 2,50 m x 4,00 m 

Proje Debisi 3 x 400 m³/s 
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Şekil 1 Kayraktepe Barajı ve HES genel yerleşim planı. 
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Şekil 2 Dolusavak ve sediment savağı boykesiti. 
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2.3 Model Ölçeği ve Benzeşim Bağıntıları 

Kayraktepe Barajı ve HES Sediment Savağı hidrolik model çalışmaları DSİ Barajlar ve 
HES Dairesi Başkanlığı’nın talebi üzerine Daire Başkanlığımız Hidrolik Model 
Laboratuvarında yapılmıştır. 

Hidrolik model çalışmalarında elde edilen sonuçların doğru olması için modelle 
prototip arasında dinamik benzeşimin sağlanması gerekir. Dinamik benzeşimin olabilmesi 
için modelle prototipin tam bir geometrik uyum içerisinde olup, aynı noktalardaki dinamik 
basınçların oranının sabit olması gerekir. Diğer bir ifade şekliyle akım hatlarının geometrik 
olarak benzer olması gerekir. Geometrik benzeşimin sağlanması ve Froude sayısının modelde 
ve prototipte aynı olması dinamik benzeşim için gerekli koşulların sağlanması açısından iyi 
bir yaklaşımdır. Sonuç olarak Froude benzeşim kuralları ve laboratuvar olanakları da göz 
önünde tutularak model ölçeği 1/70 olarak seçilmiş ve model ile prototip arasında geometrik 
benzeşim ve Froude şartının sağlanması için gerekli uzunluk, hız, debi, zaman ve pürüzlülük 
ölçekleri belirlenerek Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1  Prototip ve model arasındaki benzeşim bağıntıları ve ölçek oranları. 

Fiziksel Büyüklük Birim Benzeşim Bağıntısı Ölçek 

Uzunluk - L m KL=LP/LM    70 

Hız - U m/s KU=UP/UM=KL
1/2 8,3667 

Debi - Q m³/s KQ=QP/QM=KL
5/2 40996 

Zaman - T s KT=TP/TM=KL
1/2 8,3667 

Pürüzlülük - n s/m1/3 Kn=nP/nM=KL
1/6 2,03 

Kayraktepe Barajı’nın işletme aşamasında Göksu Nehri’nin getirdiği sedimentin 
mansaba aktarılmasına yönelik deneysel çalışma için yapılan fiziksel model Froude modeli 
seçilmiştir. Göksu Nehrinin ve Kayraktepe Barajı rezervuarının tamamının modeli 
yapılmamış kısmi bir model yapılmıştır. İşletme aşamasında gerçekleşmesi beklenen Göksu 
Nehri’nin sürükleyerek veya askıda getirdiği sedimentin, rezervuardaki davranışı, nerede, ne 
zaman ve ne şekilde çökeleceğinin model üzerinde araştırılması yapılmamıştır.  
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Şekil 3 Kayraktepe Barajı rezervuar alanı. 

Kayraktepe Barajının normal su seviyesinde kuş uçucu, rezervuar uzunluğu yaklaşık 
46 km, rezervuar hacmi 1 579,48 hm³’dür. Ancak fiziksel modelde Şekil 3’te gösterilen, 
rezervuarın 500 m’lik kısmı (modelde 7 m) ile rezervuar hacminin 16,6 hm³’lük (modelde 
48,5 m³) kısmı yapılmıştır. Rezervuar uzunluğunun %1, rezervuar hacminin %1,1’i fiziksel 
modelde yapılmıştır. 

 

Şekil 4 Fiziksel modellenen bölge. 

Modellenen bölge sınırı 

Yaklaşık 46 km 
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2.4 Model Çalışmalarında Kullanılan Veriler 

Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı tarafından verilen aşağıdaki çizim ve hesap raporları 
kullanılarak Hidrolik Model Laboratuvarın da Kayraktepe ve HES Barajı Sediment Savağı 
1/70 ölçekli modeli inşa edilmiştir. 

 Kayraktepe ve HES Barajı Genel Yerleşim Planı, 

 Dolusavak Plan ve Boykesiti, 

 Kayraktepe ve HES Barajı En Kesitleri, 

 Kayraktepe ve HES Barajı Sediment Savak Kesitleri, 

 Kayraktepe ve HES Barajı İş Kapsamı Raporu, 

Orijinal proje durumuna göre genel yerleşim planının verildiği proje paftası baz alınarak, 
baraj gölünün akım koşulları üzerinde etkisinin hissedildiği baraj gövdesinin bir bölümü, 
sediment savakların tamamı ve sediment savakların dolusavağa bağlandığı dolusavak 
sıçratma eşiği inşaatı yapılmıştır. Kayraktepe ve HES Barajı modelinde sediment savaklardan 
deşarj edilmesi beklenen 1 200 m³/s’lik debiyi verebilmek için bir adet 1 m genişliğinde, 
0,30 m yüksekliğinde keskin kenarlı dikdörtgen savak kullanılmıştır.  

Aşağıda modelin orijinal proje durumuna göre membadan ve mansaptan genel görünüşleri 
Foto 1 ile Foto 6 arasında verilmektedir.  
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Foto 1- Modelin membadan görünüşü. 

 

Foto 2- Modelin mansaptan görünüşü. 

Derivasyon 
Tünelleri 

Sediment 
Savakları 

Memba 
Batardosu 

Sediment 
Savakları Dolusavak 

Sıçratma Eşiği 
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Foto 3- Derivasyon tünellerinin mansaptan çıkışı. 

 

Foto 4- Sediment savakların mansaptan görünüşü. 

Dolusavak 
Sıçratma Eşiği 

Derivasyon
Tünelleri

Sediment 
Savakların Sonu  
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Foto 5- Sediment savakların membadan görünüşü. 

 

Foto 6- Modelin genel görünüşü. 

Sediment Savakların 
Girişi
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3 YÖNTEM 

Kayraktepe Barajı ve HES projesi sediment savakları modelinde sediment yerine 
geçebilecek değişik malzemelerle çeşitli deneyler yapılmış olup aşağıda sırasıyla yapılan 
deneyler, fotoğraflar ve yorumlarla açıklanmıştır. 

3.1 Akım İplikleri Yöntemiyle Sediment Savaklarının çekim Alanlarının Belirlenmesi 

Sediment savaklarının çekim alanını görebilmek için; gerçekte aralarında 3,50 m ve 7,00 m 
kot farkı bulunan, uzunlukları 7 m olan iplikler kullanılmıştır. Yapılan deney sonucu 
sediment savakların yaklaşık olarak hangi mesafelerden askıda ki malzemeyi çekebileceği 
belirlenmiştir.  

3 adet sediment savağının rezervuar su seviyesi 120 m kotunda iken 1 200 m³/s’lik akımı, 
model ölçeği 1/70 dikkate alınarak model de 29,27 L/s’lik debi verilmiştir. Sediment 
savaklarının başlangıç noktasından membaya doğru 70 metre uzaklığa yerleştirilen akım 
iplikleri düzeneği ile en geniş çekim alanını belirlemiştir.  

Aşağıda Foto 7 ile Foto 13 arasında sediment savakların en geniş çekim alanını kapsayan 
akım iplikleri deneyleri verilmiştir. 

 

Foto 7- Baraj 120 m kotunda dolu iken sediment savaklardan 70 m membaya yerleştirilen 
akım iplikleri. 
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Foto 8- Sediment savakların akım ipliklerini etkilemesi. 

 

Foto 9- Sediment savakları ve 55,45 m kotuna kadar ki akım iplikleri hareketi. 
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Foto 10- 90 m kotunun üzerindeki akım ipliklerindeki hareketin azalması. 

 

Foto 11- Özellikle 55,45 m kotunun altındaki akım iplikleri 20 m kotuna kadar iyi çekiliyor. 
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Foto 12- Sediment savaklar ve akım iplikleri üstten görünüş. 

Akım iplikleri deneyi sonucunda sediment savaklarının 70 metre membasına kadar çekim 
gücü oluşturduğu ayrıca 55,45 m ile 20 m kotu aralarında en iyi çekimi yaptığı 
anlaşılmıştır. 90 m ile 120 m kotları arasında sediment savakların çekim gücünün oldukça 
azaldığı ve askıda ki sedimenti çok az da olsa çekebileceği bilgisine ulaşılmıştır. 

3.2 Kum Deneyleri 

Doğada özgül ağırlığı 2,60 g/cm³ olan doğal kum malzemenin modelde sürüntü maddesi 
olarak kullanılması halinde, çapının model ölçeği oranında küçültülmesi gerekir. (Örnek: 
7 mm tane çapındaki madde için 0,1 mm tane çaplı madde kullanılması). Bu malzemenin 
temin edilmesi hem çok zor olacaktır, hem de çok ince malzeme ile çalışılması durumunda 
viskoz kuvvetlerin etkisi çok artacaktır.  

Bu nedenlerden dolayı sediment, modelde daha hafif ve çökelme ve hareket etme hızı daha 
küçük malzeme olan kum malzeme ile yapılmıştır. Kullanılan kumun, özgül ağırlığı 
1,540 g/cm³, (D50)m=0,20 mm, (D10)m=0,083 mm ve (D90)m=0,42 mm olduğu deneyler 
sonucu bulunmuştur. 

Modelde kullanılan farklı birim hacim ağırlığındaki malzemenin doğadaki sürüntü 
maddesine karşılık gelen ölçek ise; 

70 metre 
Yoğun çekilen 
akım iplikleri 
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KL= KS x Ks   

Ks= (2,60-1)/(1,540-1)=2,963 doygun malzemenin ölçek katsayısı, 

KS= KL / Ks =70/2,963=23,625 malzemenin boyut ölçek katsayısı. 

Deneylerde kullanılan kumun prototipte birim hacim ağırlığı s= 2,60 g/cm³ olan, 

(D50)p= 0,20 x 23,625 = 4,7 mm, (D10)p= 2,0 mm, (D90)p= 10,0 mm tane çaplı sürüntü 
malzemesini temsil etmektedir. 

Deneylerin birinci aşamasında sediment savakların olduğu bölge 32 m kotuna kadar düz bir 
şekilde kum ile doldurulup sediment savakları açıldığında oluşan oyulmalar gözlemlenmiştir. 
Kumla yapılan deneyler Foto 13 ile Foto 20 arasında aşağıda verilmiştir. 

 

Foto 13-32 m kotuna kadar kumla doldurulmuş alan üstten görünüş. 
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Foto 14- Sediment savakları açıldıktan 1 dakika sonrasında kumun hareketi (gerçekte 
yaklaşık 8 dakika 22 saniye). 

 

Foto 15- Sediment savaklar açıldıktan 5 dakika sonra sağ sahildeki sediment savağının 
çekimi (Gerçekte yaklaşık 41 dakika 50 saniye). 

21



 

 

Foto 16- Sediment savaklar açıldıktan 8 dakika sonra sağ sahildeki sediment savağının çekimi 
(Gerçekte yaklaşık 67 dakika). 

 

Foto 17- Modelde 21 dakika sediment savakları çalıştıktan sonraki durum (Gerçekte yaklaşık 
3 saat). 
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Foto 18- Deney sonunda sediment savakların membasındaki kumun değişimi. 

 

Foto 19- Sediment savakların membaya doğru 22 cm (Gerçekte 15,4 m) uzunluğunda çok 
etkili olduğunun üstten görünüşü. 
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Foto 20- Üç Sediment savağında önlerinde oluşturdukları oyulmaların kotları. 

İnce taneli kum ile yapılan ikinci deneyde ise karıştırma yöntemi kullanılmıştır. Sediment 
savaklarının membası 20 m kotuna kadar kum ile doldurulmuş ve baraj rezervuar su seviyesi 
120 m kotuna ayarlanmıştır. Sonra üç sediment savağı kapakları tam açık duruma getirilmiş 
ve proje debisinde model çalıştırılmıştır. Dışarıdan bir çubuk yardımı ile kuma müdahale 
edilerek karıştırılmış ve kum suda askı haline getirilmiştir. Kum askıdaki sediment gibi 
harekete başlamış ve sediment savaklarına doğru hızlanarak yaklaşmıştır. Bu deneyde 
savakların çekim alanına giren askıdaki sedimenti çekerek mansaba attığı görülmüştür. 
Deneyin resimleri Foto 21 ile Foto 26 arasında verilmiştir.  
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Foto 21- Çubuk yardımıyla karıştırılan kumun hareketi. 

 

Foto 22- Kumun suda askı haline gelmesi ve sediment savaklarına doğru yönlenmesi. 
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Foto 23- Sediment savakları tarafından askıdaki sedimentin tahliyesi (yaklaşık 1 dakikada 
mansaba aktarıldı). 

 

Foto 24- Kumun yeniden karıştırılması. 
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Foto 25- Kumun yeniden karıştırılması. 

 

Foto 26- Sediment savakların çekim alanına gelen askıda ki malzemenin tahliyesi. 
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3.3 Pleksiglas Malzeme Deneyleri 

Model deneylerine daha hafif bir malzeme olan pleksiglas malzeme kullanılarak sediment 
hareketi gözlemlenmiştir. Kullanılan pleksiglas malzemenin, özgül ağırlığı 1,042 g/cm³, 
(D50)m= 3,21 mm, (D10)m= 0,20 mm ve (D90)m= 2,0 mm olarak deneyler sonucu bulunmuştur. 

Modelde kullanılan farklı birim hacim ağırlığındaki malzemenin doğadaki sürüntü maddesine 
karşılık gelen ölçek ise; 

KL= KS x Ks   

Ks= (2,60-1)/(1,042-1)=38,09 doygun malzemenin ölçek katsayısı, 

KS= KL / Ks =70/38,09=1,8375 malzemenin boyut ölçek katsayısı. 

Deneylerde kullanılan pleksiglas malzeme prototipte birim hacim ağırlığı s= 2,60 g/cm³ 
olan, (D50)p= 3,21 x 1,8375 = 5,9 mm, (D10)p= 3,6 mm, (D90)p= 8,2 mm tane çaplı sürüntü 
malzemesini temsil etmektedir. 

Sediment savaklarının membası 32 m kotuna kadar pleksiglas malzemeyle doldurulduktan 
sonra rezervuar su seviyesi 120 m kotunda üç sediment savağı kapağı tam açıkken proje 
debisinde model 21 dakika çalıştırılmıştır (gerçekte yaklaşık 3 saat). Deney sonucunda 
oyulmalar fotoğraflanmış ve Foto 27 ile Foto 29 arasında verilmiştir. 

Kum ve pleksiglas malzemelerle yapılan deneylerden yola çıkarak yoğunluğu suya yakın ve 
aynı zamanda askıda ki sedimenti daha iyi temsil edebilen malzemeler aynı ortam şartlarında 
daha fazla çekilip mansaba atıldığı görülmüştür. 

 

Foto 27- Pleksiglas malzemeyle sediment savaklarının 21 dakika çalışma sonrasının 
görünüşü. 
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Foto 28- Sediment savaklarından membaya doğru 34 cm (gerçekte 23,8 m) uzunluğunda 
malzeme hareketinin görünüşü. 

 

Foto 29- Deney sonunda sediment savakların enine uzunluk boyunca pleksiglas malzemeyi 
attığı gözlemlenmiştir. 

Pleksiglas malzemeyle yapılan diğer bir deney de; sediment savakların çekim alanlarına su 
yüzeyinden bırakılan pleksiglas malzemenin sediment savaklar tarafından çekilip-
çekilmediğine bakmak olmuştur. Aşağıda Foto 30 ile Foto 33 arasında verilen deneyler de 
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sediment savakların çekim alanına kadar gelebilen pleksiglas malzemenin sediment savaklar 
tarafından çekildiği ve mansaba tahliye edildiği çekim alanına girmeyen malzemenin ise 
çökeldiği görülmektedir. 

 

Foto 30- Su yüzeyinden sediment savakların çekim alanına bırakılan pleksiglas malzeme. 

 

Foto 31- Özellikle 55,45 kotunun altına düşen malzemeler savaklara yönlendi. 
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Foto 32- Malzeme savaklar tarafından çekilirken. 

 

Foto 33- Sediment savaklarının tahliye ettiği pleksiglas malzeme. 
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3.4 Tuzlu Boya Deneyi 

Göksu Nehrinin getirdiği askıda ki sedimenti modelleyebilmek oldukça zordur. Modelde 
akım hızlarının çok düşük olması nedeniyle kullanılan malzemeler çökelmiş veya su 
yüzeyinde kalmıştır. Elde edilen en hafif çöken malzeme pleksiglas parçaları da rezervuarın 
membasına bırakıldığı zaman çökelmiş ve hareket etmemiştir. Askıdaki sediment hareketi 
için çeşitli malzemelerle yapılan deneyler sonucunda, en uygun sonucu tuzlu boya deneyleri 
vermiştir. 20 L suda, yoğunluğu 1,5 g/cm³ olan 10 kg boya ve yoğunluğu 2,2 g/cm³ olan 3 kg 
tuz karıştırılarak, yoğunluğu 1,18 g/cm³ olan karışım elde edilmiştir. Boyalı su içerisinde 
eriyen tuz moleküllerinin her birine su molekülü bağlanarak boyanın içerisinde homojen bir 
karışım oluşturmuş ve askıda ki sediment modellenmiştir.  

Kayraktepe Barajı ve HES sediment savakları, rezervuar su seviyesi 120 m kotunda ve 
1200 m³/s’lik proje debisinde çalışırken, tuzlu boya karışımı model de mansabın başlangıç 
noktasına (baraj gövdesinin 500 m membasına) bırakılarak izlenmiştir. Yaklaşık 4 dakika 30 
saniye sonra (gerçekte yaklaşık 38 dakika) sediment savaklarına ulaşan tuzlu boya karışımı 
sediment savakları tarafından çekilmeye ve mansaba atılmaya başlanmıştır. Tuzlu boya 
karışımının membadan mansaba sediment savakları tarafından atılması 1,5 saati bulmuştur 
(gerçekte yaklaşık 12 saat). Deney tuzlu boya karışımının akıma verilmesi ile başlamış ve 
belirli sürelerle ile fotoğraf alınmıştır. Deney anındaki izlenimler Foto 34 ile Foto 55 arasında 
verilmiştir. 

 

Foto 34- Deneyin 15. saniyedeki görünüşü. 

Akım yönü 
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Foto 35- Deneyin 30. saniyedeki görünüşü. 

 

Foto 36- Deneyin 45. saniyedeki görünüşü. 

 

Foto 37- Deneyin 1. dakikadaki görünüşü. 

Akım yönü 

Akım yönü 

Akım yönü 
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Foto 38- Deneyin 1 dakika 15. saniyedeki görünüşü. 

 

Foto 39- Deneyin 1 dakika 30. saniyedeki görünüşü. 

 

Foto 40- Deneyin 1 dakika 45. saniyedeki görünüşü. 

Akım yönü 

Akım yönü 

Akım yönü 
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Foto 41- Deneyin 2. dakikadaki görünüşü. 

 

Foto 42- Deneyin 2 dakika 15. saniyedeki görünüşü. 

 

Foto 43- Deneyin 2 dakika 30. saniyedeki görünüşü. 

Akım yönü 

Akım yönü 

Akım yönü 
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Foto 44- Deneyin 2 dakika 45. saniyedeki görünüşü. 

 

Foto 45- Deneyin 3. dakikadaki görünüşü. 

 

Foto 46- Deneyin 3 dakika 15. saniyedeki görünüşü. 

Akım yönü 

Akım yönü 

Akım yönü 
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Foto 47- Deneyin 3 dakika 45. saniyedeki görünüşü. 

 

Foto 48- Deneyin 4. dakikadaki görünüşü 

 

Foto 49- Deneyin 4 dakika 15. saniyedeki görünüşü 

Akım yönü 

Akım yönü 

Akım yönü 
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Foto 50- Deneyin 4 dakika 30. saniyedeki görünüşü. 

 

Foto 51- Deneyin 4 dakika 45. saniyedeki görünüşü. 

 

Foto 52- Deneyin 5. dakikadaki görünüşü 

Akım yönü 

Akım yönü 

Akım yönü 
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Foto 53- Deneyin 5 dakika 15. saniyedeki görünüşü 

 

Foto 54- Deneyin 5 dakika 30. saniyedeki görünüşü 

 

Foto 55- Deneyin 5 dakika 45. saniyedeki görünüşü 

Akım yönü 

Akım yönü 

Akım yönü 
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4 SONUÇLAR 

  Akım iplikçikleri deneyinde sediment savaklarının 70 metre membasına kadar çekim 
gücü oluşturduğu ayrıca 20 m ile 55 m kotu aralarında en iyi çekimi yaptığı görülmüştür. 
Bu bölgeye gelen askıdaki sedimenti çekeceği anlaşılmıştır. 

 Kum ve pleksiglas parçaları ile yapılan deneyler sonucu, sediment savağı giriş ağzı 
bölgesinde kapaklar açıldıktan sonra çok hızlı sediment tahliyesi başlamakta, membaya 
ve yamaçlara doğru yayılmaktadır. Ancak bu sediment tahliyesinin yayılması sınırlı 
kalmakta ve belli bir süre sonra sediment tahliyesi olmamaktadır. Kum ile yapılan 
deneylerde membaya doğru maksimum 15 m ve taban kotu en düşük 25,00 m kotuna 
kadar, pleksiglas parçaları ile yapılan deneyde membaya doğru maksimum 24 m ve 
taban kotu en düşük 21,89 m kotuna kadar sedimenti tahliye ettiği görülmüştür. Kum ve 
pleksiglas malzemelerle yapılan deneylerden yola çıkarak yoğunluğu suya yakın ve aynı 
zamanda askıda ki sedimenti daha iyi temsil edebilen malzemeler aynı ortam şartlarında 
daha fazla çekilip mansaba atılabileceği ve yıkama alanının genişleyeceği 
anlaşılmaktadır. 

 Modelde kullanılan kumun (D50)m= 0,20 mm ve (D50)p= 4,7 mm, pleksiglas parçalarının 
(D50)m= 3,21 mm ve (D50)p= 5,9 mm olarak bulunmuştur. Prototipte sediment 
savaklarının önünde birikecek sediment çapının bu değerlerden küçük olması durumunda 
yıkama alanının büyüyeceği, sediment çapının büyük olması durumunda yıkama alanının 
küçüleceği de bir gerçektir. Ancak baraj rezervuarlarında sediment birikimi akarsudan 
gelen büyük boyutlu sürüntü maddelerinin membada birikmesi, mansaba baraj gövdesine 
daha küçük parçaların ve en son askıda gelen sedimentin çökelmesi beklenmelidir. Bu 
durumda sediment savaklarının ağzında birikecek sedimentin çok ince kum ve silt 
olacağından sediment savaklarının yıkama alanının daha geniş bir bölgeyi kapsayacağı 
değerlendirilmektedir.  

 Nehrin getirdiği sediment dolayısıyla suyun birim hacim ağırlığı, rezervuarda bekleyen 
temiz suyun birim hacim ağırlığından büyüktür. Bundan dolayı nehirden gelen akım 
rezervuarda bekleyen suya tabandan geçiş yaparak rezervuar tabanında biriken sedimenti 
de hareket ettirerek bir bulut kümesi şeklinde baraj gövdesine doğru hareket edecektir. 
Bu durumu modellemek için tuzlu boya karışımı ile deneyler yapılmıştır. Baraj 
gövdesinin 500 m membasına, askıdaki sedimenti modelleyen, birim hacim ağırlığı 
1,18 g/cm³ olan tuzlu boya karışımı bırakılmıştır. Karışım bir noktaya bırakıldıktan sonra 
baraj gövdesine ve yamaçlara doğru bulut gibi harekete başlamıştır. Sudan ağır olan 
karışım, zamanla rezervuardaki su ile karışarak, yoğunluğu azalmış ve tüm rezervuara 
yayılmıştır (Foto 34 ve Foto 55 arası). Ancak yine de tabandan yoğun bir hacim memba 
batardosunu geçerek sediment savaklarına doğru yönelmektedir. Sediment, rezervuar 
membasına bırakıldıktan yaklaşık 38 dakika sonra sediment savaklarından çekilmeye 
başlamıştır. Bu da 500 m’lik yolu 0,22 m/s’lik maksimum hız ile hareket ederek 
geldiğini göstermektedir. Aşağıdaki Foto 56’da görüldüğü gibi savakların çekim alanına 
giren askıdaki sediment mansaba tahliye edilmektedir. Baraj gövdesinin memba yüzünde 
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70 m kotunun üzerinde temiz su bulunmakta askıdaki sediment bu bölgeye gelmeden 
savaklar tarafından çekilmektedir. Bu durum akım iplikçikleri ile yapılan deney 
sonuçları ile uyumludur. 

 

Foto 56- Sediment savaklarının tuzlu boya karışımını çekmesinin görünüşü 

 Kayraktepe Barajı ve HES projesinin sediment savakları, su alma yapısı önünde 
çökelerek biriken sedimenti yıkayabileceği, memba batardosunun membasında çökelerek 
biriken sedimenti yıkamayacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber çökelerek uzun 
süre bekleyen kum ve siltin zamanla üzerindeki basınç ile konsolide olacak sedimentin, 
yıkanmasının da zor olacağı ve etki alanının küçüleceği de düşünülmektedir. Sediment 
savakları ile Göksu Nehri, yan kollardaki akarsular ve yamaçlardan baraj rezervuarına 
gelecek bütün sedimentin, mansaba yıkama yapılması da beklenmemelidir. 

 Rezervuarda çökelen katı maddeyi mansaba doğru hareket ettirmek için akım hızını 
artırmak gerekir. Literatürde bunun içinde rezervuar su seviyesini düşürerek, nehir akımı 
ve dalga hareketi vererek, katı maddeyi erozyona uğratarak mansaba taşınması gerektiği 
ve böylece yıkama alanının daha geniş olacağına dair bilgiler mevcuttur. 
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