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ÖN SÖZ 

Hidro-elektrik, sulama ve taşkın kontrolü gayeleri için yapılan baraj
lardan ilk ikisinin rezervuarlarının rüsubatla dolması neticesi faydalanma 
ömürlerinin kısalması, mühendisleri en çok düşündüren ve meşgul eden bir 
problem olmuştur. 

Barajları yapan resmi müessese sorumluları, barajların faydalan
ma ömürlerini hesap edebilmek için, baraj gölüne (rezervuar) su veren 
ana mecralar üzerinde aldıkları nümunelerle, taşınan rüsubat miktarını 
ölçmektedirler. Aletlerle yapılan bu çeşit ölçmelerde yalınız asılı halde ta
şınan rüsubat miktarı tespit edilebilmektedir. 

Fakat, ölçü ıyapılan ana mecralarda, dipten sıçrayarak, sürüklenerek 
ve yuvadanarak taşınan rüsubatla, baraj rezervuarını çevreleyen sayısız 
kuru veya muvakkat kuru dere havzalarından şiddetli yağışları müteakip 
doğrudan doğruya göle karışan rüsubat miktarı nazarı itibare alınma
maktadır. Bu çeşit tali mahiyetteki küçük havzaların meyli fazla, taşın
ma mesafeleri kısa olduğundan, erozyona karşı tetbir alınmadığı ve taşın
maya hazır materyalin fazla olduğu hallerde, bilhassa şiddetli yağışlar es
nasında baraj göllerine taşınan rüsubat miktarı mühim olacaktır. Bu çe
şit hareketlerde dip taşımaların hissesi büyüktür. 

Yukarıda arzedilen düşüncelerin ışığı altında, Sarıyar Hidro-elektrik 
barajı rezervuarına, tali havzalardan taşınan rüsubat miktarını tayin ve 
tespit etmek için, Ankara Ormancılık Araştırma Enstitüsünün çalışmala
rı meyanında 1960 yılında bir deneme vaz'edilmiştir. Denemenin ilk üç se
nesinin müşahadeleri Orman Mühendisi Kemal Aşk ve 1963-1964 yıllarına 
ait olanlar ise Orman Mühendisi Hakkı Aydemir tarafından yürütülmüş, 
5 senelik ölçü ve gözlemlerle arzu edilen neticeler alınmıştır. 

Esasen küçük bir çalışma hüviyetini arzeden bu denemenin daha ge
niş ölçüde, baraj gölünün bir çok tali havzalarında tekrarlanarak hakika
te daha yakın rakamların elde olunması arzu edilirdi, fakat Enstitünün 
teknik eleman ve tahsisat kifayetsizliği buna imkan vermemiştir. 

Deneme sahası mevzi! olmakla beraber alınan neticelerin faydalı ola
cağı kanaatindeyiz. 

ANKARA 

10/5/1965 

Kemal AŞK 

III 

Hakkı AYDEMİR 
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I. ARAŞTIRMANIN GAYESi 

Nüfusun artması ve hayat seviyesinin yükselmesine parelel olarak hid
ro-elektrik enerjisi ve kurak memleketlerde sulama ihtiyaçları artmış ve 
bu sebeple arkalarında fazla miktarda su toplayan barajların inşisı zaru
reti doğ·muştur. Memlekitimiz bu zaruretleri en çok duyanlaı;pan biridir; 
zira hidro-elektrik enerjisi ve sulama imkanları veren nehirlerimizin bir 
çoğundan bu maksatlada gereği gibi faydalanılmamakta ve nehir suları 
boş yere denizlere akmaktadır. 

Toprak erozyonu neticesi, bir taraftan ;verimli üst topraklar kaybo
lurken, diğer taraftan sular tarafından taşınan rüsubat, hidro-elektrik ve 
sulama barajlarının rezervuarlarını doldurarak barajların istifade ömür
lerini (faydalı kapasite) kısaltırlar. Taşınan rüsubatın baraj rezervuarla
rını doldurması ve gıdai değerce zengin üst toprakların kaybı ekseriye 
gözle görülmez ve bu kayıplardan dolayı meydana gelen zararıara gerek
li önem verilmez. Bu zararıara karşı tedbir almak için miktarını tecrübe
lere istinaden hesap etmek şarttır. 

Baraj rezervuarlarının rüsubatla dolması neticesi ömürlerinin kısal
ması, bu işle meşgul mühendisleri tehlikeli ve zor bir problemle karşı kar
şıya bırakmıştır. Bu sebeple, barajlar inşa edilmezden önce, ilk etüdler 
meyanında çeşitli aletlerle taşınan rüsubat miktarı hesap edilerek baraj
ların faydalanma müddetleri bulunmaktadır. Her baraj havzası için bir 
rüsubat verimi veya bağıntılı aşınma (degradation Specifique) ve rezer
vuarlar için de Dolına Hızı (vitesse de colmatage) hesap edilmektedir. 

Baraj rezervuarlarına taşınan rüsubat miktarları iki yoldan hesap 
edilmektedir. Birincisi, rezervuara su veren ana mecralardan asıllı halde 
taşınan askı malzemesi Silt ölçer aletlerle; ikincisi, rezervuarların dip to
poğrafik haritaları çıkarılarak, dolma kalınlığı ölçülerek bulunmaktadır. 

Silt ölçerlerle yalnız ana mecradan asılı halde taşınan malzeme miktarı he
sap erlilmekte rezervuarı çevreleyen tali derecedeki kuru, sulu ve muvak
kat kuru derderden, şiddetli yağışları müteakip taşınan rüsubat nazarı 
itibare alınmamaktadır (Şekil 1). 

~~ 

işte bu sebeplerle, Sarıyar Hidro-Elelürik Barajı rezervuarına tali 
havzalardan akan rüsubat miktarını tayin ve tesbit için baraj gölünü çev
releyen tali havzalar içerisinde. Sarıyar köyüne 1,5 km mesafede Eski Ka 
yıkhane deresinin 2 küçük kolu üzerinde Göbettepe mevkiinde, 1960 yılın
da araştırma çalışmalarına başlanmıştır. 
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Şel{il ı. Sarıyar Barajı rezervuarını çevreleyen şiddetli erozyona maruz sahalar. 

Terrains entourent le reservoir du barrage Sarıyar et qui soııt le 
plus fortement atteints par l'erosioıı. 

Baraj gölüne taşınan rüsubat miktarının en yaklaşık değerini hesap 
etmek için rezervuarı çevreleyen sayısız küçük havzaların jeolojik, pedo
lojik, bitki örtüsü ve mikroklima bakımından değişiklik arzettiği her top
lumunda örnek sahalar almak icap ederse de, eleman yetersizliği ve mali 
imkansızlıklar dolayısıyla bu derierne sadece 2 tali dereye inhisar ettiril
mek mecburiyetinde kalınmıştır . 

. II. DENEME SAHASI HAKKINDA UMUMİ BİLGİLER 

1- Mevkii 

Dimeme sahaları; Kuzeybatı Anadolu, 40° 10' kuzey 3ıo 60' doğu tul 
derecesinde, Ankara'ya 165 km mesafede, Nallıhan Kazasının 25 km ka
dar Cenubunda bulunan Sarıyar köyüne 1,5 km mesafede Göbettepe mev
kiinde bulunmaktadır. 1 numaralı havza 10.1600 ha, 2 numaralı havza 
3.0360 ha genişliktedir (Şekil 2, 3, 4, 5). 

2 - Jeolojik yapı 

Deneme sahalarının jeolojik yapısı, Neojen .devrine ait olup, ana kaya 
Konglomera, killi marn ve kalkerden ibarettir. 

3 - Topoğrafya 

Her iki havzada topoğrafik yapı itibariyle arızalıdır. 

10.160 ha genişliğindeki 1 numaralı havzada ortalama meyil i% 40 dır, 
bazı yerlerde bu miktar% 70-80 i bulur. Havzanın 2/3 sahasının ortalama 
meyli % 40-50 arasında değişir, en yüksek yeri 572 m rakımlı Göbettepe
dir. En yüksek göl seviyesi 4 75 münhanisi üzerinde bulunmaktadır. 
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Şekil 2. Sarıyar Barajı su toplama havzası ve deneme sahasının 
Türkiye haritasımlalü yeri. 

Emplacemeııt du hassin versant <lu barrage Sarıyar et (]U lieu 
d'essai sur la carte ıle 'rtırquie. 
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ffeldl 3., 4. Bir numaralı havzaımı umumi görünüşü. 

Vue generale du bassin no. ı 

3.60 ha genişliğindeki 2 numaralı havzada ise ortalama meyil %25-30 
arasında değ·işir, % 40-50 nin üzerindeki sahalar çok azdır. 
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Şeldl 5. İlü numaralı haYzaııın umumi göriinüşii. 

Vue generaJe du hassin no. 2 

4 - Toprak 

Deneme havzalarının ana-taşı kalkar ve kısmen de Konglomeradır. 

Görünüş ve ana-taş itibariyle değişiklik arzeden toprak profillerinin 
muhtelif derinliklerinden alınan toprak numunelerinin Laboratuvar tah
lillerine nazaran (Şekil 6) toprak tekstür itibariyle: 0-5 cm arasında, üst
te kil ve silt'in yıkanması neticesi kum nisbeti fazla ince kumlu tın ve kum
lu killi tın, 5 cm den sonra kum nisbeti biraz daha düşük kumlu killi tın'ı 
ihtiva etmektedir (Cetvel 1). 

Havzalarda üst toprak A horizonu tamamen, Bhorizonunun% 40-75 i 
taşınmış olup, bunun da o/c 40 ında B horizonundan C ye geçiş zonu satıh
ta görülmektedir. 

'Doprağın pH sı 7,35-8,50 arasında değişmektedir. CaCo,ı nisbeti çeşit
li profillerde ve muhtelif derinliklerde en az % 13,65 en çok% 42 ye ka
dar yükselmektedir. 

1 numaralı havzada 3,3 hektar ve 2 numaralı havzada 0,5 hektar sa
hada tarla ziraatı yapılmaktadır. 1 numaralı havzadaki tarlaların ortala
ma meyli% 25 ve düzensiz ziraate tabi tutulduğundan, yağan şiddetli ya
ğışlar neticesi çok miktarda rüsubatın rezervuara taşındığı müşahede 

edilmiştir. Ziraat yapılan sahalardaA horizonu tamamen, B horizonunda 
% 50 sini kaybetmiştir. 
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Cetvel ı. Deneme sahalaı•ınııı toprali tahlilleri Tarihi : 15.12.1964 
Analise du sol des terraiııs experiınentaux Da te 

Analizin yapıldığı yer: Ormancılık Araştırma Enstitüsü Toprak Laboratuvarı 
Aaalise faite a : Laboratoire ele l'Institut de recherclıe forestıere 

İnce toprağın fraksiyonları 2 nun. 
Fraction clu sol fin 

Top. 
Top. alındığı derin- Toz 

Lab No. yer li ği pH CaCO:ı Kil (Silt) İnce kum 

Li cu ele Profon Argi!e Limon Sable fin 
profil eleur du 
Sarıyar sol 

0.002 0.002- 0.02-0.2 
Barajı 

ın nı. 0.02 mm. 
c ın. cın. % % % 

-··-----------· -----------··-
1 Profil ı 
2 » 2 
3 » 3 

4 » 3 
5 » 4 
6 » 4 

7 » 5 
8 » 5 
9 » 6 

ı o » 6 

o - 5 7.69 20.40 8.97 17 .ın 66.44 
o - 40 8.04 19.50 20.79 22.51 48.15 
o - 5 7.95 13.65 ll. 88 22 .3J 56.22 
5 - 25 8.40 16.82 21.64 19.62 52.63 
o - 5 7.85 3ı.59 14.61 15.63 48.28 
5 - 25 8.50 22.76 25.05 18.89 48.33 
o - 5 7.40 41.89 21.84 19.ıl4 36.25 
5 - 25 7.35 41.89 24.60 20.50 36.93 

o - 5 7.55 25.48 19.59 25.86 40.20 

5 - 25 7.70 28.21 16.44 25.69 45.44 

NOT : Tekstür, beynelmilel sınıflandırmaya göre yapılmıştır. 
texttır faite, selon de classification internationale. 

Kaba 
kum 

Sa b le 
gtos 

0.2-2 
ının. 

r;, 

6.78 
8.55 
9.29 
6.11 

21A8 
7.73 

22.47 
17.97 
H.35 
12.43 

Taş 

Toplam 2 mm. 
kum hacmen '.rekstür 

Total du Volume Text ur 
sa b le de la 

picrre 

ının. 

% 'Ir· 

73.22 12. 3 İnce kumlu tın 

56.70 1.16 Kumlu killi » 
65.81 9.23 İnce kumlu » 
58.74 4. ıs Kumlu killi » 
69.76 23.61 İnce kumlu » 
56.06 0.72 Kumlu killi » 
58.72 14.55 Kumlu ldlli » 
54.90 ı s. ı ı Kumlu killi » 
54.50 ll. ll Killi )) 

57.87 3.7B Kumlu ldlli » 
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5- tkliın 

Orta Anadolu yan kurak iklimi hakimdir. Kışları soğ·uk ve yazları sı
caktır. 1960 - 1964 yılları ortalama yağışı 341,7 mm olup ekseriya illı:ba
har ve Sonbaharda yağmur halinde düşer. Deneme müddeti içerisinde 
kayeledilen en yüksek yağış şiddetli 4.7.1961 de 30 dakikada 11.1 mm, ya
ni 0.37 mm/dak dır (Cetvel 2, 3). 

Deneme sahasındaki yağış ölçer ile 3 km mesafedeki Sarıyar Meteo
rolojik kayıtlarına nazaran tesbit edilen en yüksek yağış şiddetleri şöyle
dir: 

Cetvel 2. Deneme mü<ldeti içinde kaydedilen belirli yağiŞ şiddetleri 

Intensite des pluies enregistrees pendant la periode d'essai 

Ölçü Yağış Düşen yağışın Devam müddeti Yağış şiddeti 
Mahalli tarihi ıniktarı ının dakika mm/dakika 

Li e u Da te pluie tombee cıuree minute Intensite 
ınm/rı:;ıinute 

------ ---- -~~--

Sarıyar 13.9.1960 16.1 65 0.24 
24.3.1961 3.9 35 0.11 

3.6.1961 10.9 35 0.31 
21.6.1961 3.1. 10 0.31 
4.7.1961 11.1 30 0.37 

28.5.1962 7.3 55 0.13 
5.10.1962 5.0 15 0.33 
10.5.1963 6.9 50 0.14 
14.5.1963 7.7 40 0.19 

Deneme 20.4.1961 10.0 45 0.22 
mahalli 3.6.1961 9.5 35 0.27 
Lieu d'essai 3.6.1961 20.5 60 0.34 

16.7.1963 7.0 30 0.23 

İnşaat Mühendisleri Odası II. Teknik Kongresi, konu No. II, R No. 12 
Ankara 1964 kayıtlarına ve Ankara 22 - Eskişehir 34 yıllık rasat ortala
malarına göre saatlik azami yağış 15.1 mm, 100 yıl tekerrürlü azami ya
ğış, anlık yağış 36,8 mm/saatdir. 

6 - Vejetasyon 

Deneme havzalarında orman ağacı mevcut değildir. Ağaçcıklardan 

çok seyrek ve münferit olarak çalılaşmış arclıç (Juniperus excelsa), (Cra
taegus) alıç, (Amygdalus sp.) yabani baderne rastlanır. Hakim ot ve çalı 
türleri; kekik (Thymus sp.), (Genista), katır tırnağı (Spartium junceum), 
kara çalı (Paliurus aculeatus; kadın tuzluğu (Berberis vulgaris) tır. Tali 
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Cetvel 3. Sarıyar lHeteoroloji istasyonu lmyıtlarma güre 1960-1964 yıllarında 
düşen yağışın ayiara dağılışı 

lUıpartition de la preeipitation ınansuelle de la periode de 1960 - 1964, selon Ies 
enregistrements de la station meteorologique de Sarıyar 

Aylar 1960 1961 1962 1963 1964 Ortalama 
Des mois moyenne 

Ocak (J) 24.7 24.8 85.4 6.3 35.3 

Şubat (F) 30.6 <17.6 57.7 31.3 41.8 

Mart (M) 12.2 47.6 25.0 44.8 37.2 

Nisan (A) 28.9 23.3 62.1 13.8 32.0 

Mayıs (M) 29.4 36.2 63.8 11.4 35.2 

Haziran (J) 55.2 9.9 26.9 42.9 33.7 
Temmuz (J) 14:4 0.7 18.4 5.7 9.8 
Ağustos (A) 5.6 7.5 3.3 
Eylül (S) 29.1 15.4 42.2 17.7 20.9 
Ekim (0) 5.0 39.0 13.0 21.3 15.6 
Kasım (N) 7.9 9.3 8.8 21.2 26.6 14.8 
Aralık (DJ 52.5 27.4 103.1 47.8 41.2 54.4 

-~~-~~ ----·----~ 

Toplam 380.5 mm 286.5 mm 357.2 mm 435.2 nıın 249.2 mm 334.0 mm 

1960- 1964 yılları suhnet azamisi + 39.8°C, asgarisi - 9.9°C dir. 

ot türleri ise, koyun fetüğü (Festuca ovina), yabani korunga <Onobrychis 
montana), domuz ayrığı (Dactylis giomerata) vs. dir. 

Aşırı otlatma ve toprak erozyonu neticesi vejatasyonda kapalılık de
recesi çok düşmüştür. Ziraat sahalarında nadas usulü ile hububat ziraatı 
yapılmaktadır. 

1 numaralı havzanın 1/3 ü şiddetli erozyona maruz kaldığından ancak 
0.3 kapalılığında bir ot vejetasyonu (ekseriye Spartium ve Genista). 1/3 
ünde 0.4-0.5 kapalılığında ot ve çalı ve jetasyonu tesbit edilmiştir. Geri ka
lan 1/3 ziraat arazisi olarak kullanıldığından, tarlalarda ot mevcut değil
dir, nadasa bırakıldığına göre senenin 2-3ayında zirai mahsulle örtülüdür. 

2 numaralı havzanın 1/2 hektar genişliğindeki tarlada durum 1 numa
ralı havzanın aynidir. Sahanın 1/4 ünde 0.3 ve geri kalan 3/4 ünde ise 0.4-
0.5 kapalılığında ot vejetasyonu vardır (Şekil 7.). 

7 - Arazide kullanma 

Her iki havzada eskidenberi mevcut olan aşırı otlatma ve tarla zira
atı mevcuttur. Ziraat tarlalarında ve otlatma sahalarında düzensiz ve ted
birsiz bir kullanma sistemi tatbik edilmektedir (Şekil 8.). 



Şeldl 7. Vejetasyon haritası. 

Carte <le la vegetation. 
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Şekil 8. Arazi kullanma haritası 

Carte de l'emploi des terraiııs. 
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8 - Erozyon doruımı 

Yukarda arzedildiği gibi, her 2 deneme havzasında da erozyonu hız
landırıcı fiziki ve insan müdahele faktörleri toplanmış bulunmaktadır. 

Bir yandan toprağın az geçingen fiziki bünyesi, aşırı meyil ve ikiimin 
tesiri altında bozulmuş, diğer taraftan ağır .otlatmalar ve tabii ve jetasya
nun tahrip edilmiş olması ve toprak muhafaza tedbirlerine riayet edilme
den yapılan aşırı ve düzensiz ziraat havzada erozyonu hızlandırmıştır. 

Yağınur erozyonu neticesinde meydana gelen satıh ve oyuntu erozyo
nu havzalarda bariz bir şekilde görülmektedir. (Cetvel 4. ve 5.) ve erozyon 
haritası (Şekil 9) havzalardaki erozyon durumu hakkında vazılı bir fikir 
vermektedir. 

Cetvel 4. ı No. lu havzada erozyon şiddeti''' 

Intensite de l'erosion du bassin versant No. ı 

Erozyon şiddeti Tasnif sistemindeki yeri Vasati genişliği Genel salıaya nisbeti % 
L'intensite de 

l'erosion 
Classes d'erosion Superficie moyenne Pourcen tage par rapport 

a la sup. totale 
---------- --------- ---
Az şiddetli 
Moins forte 

Şiddetli 

Forte 

Oyun tu 
Ravinement 

2-3 

4-5 

Toplam (Totale) 

* Soil conservation 
Hugü Hammond BENNETTE - 1939 sahife 950. 

7.860 77 

2.250 22 

0.050 ı 

10.160 100 

Cetvel 5 2 No. lu havzada erozyon şiddeti 

Intensite <le l'erosion du bassin versant No. 2 

Erozyon şiddeti 

L'intensite de l'ercsion 

Az şiddetli 
Moins 

Şiddetli 

Forte 

Tasnif sistemindeki 
yeri 

Classes d'erosion 

Vasati Genel sahaya nisbeti 
genişliği % 
Superficle Pourcentage par rapport 
moyenne a la sup. totaıe 

---------~-- ------------------------
2-3 3.010 98 

4-5 0.050 2 

------- ------
Toplam (Totale) 3.060 100 
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Şekil 9. Deneme sahalarnun erozyon ~i<ldetiııi gösterir harita. 
Carte de l'intensite d'erosion des terrains d'essais. 
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III. DENEMENİN ARAZİYE TATBİKİ VE VARILAN 
NE TİCELER 

A. Denemenin tertibi ve araziye tatbiki 

Deneme çalışmalarının ana gayesi, havzaların her birinden yağmur 
suları tarafından taşınan rüsubat miktarini ölçerek, m3 (ton) 1 hektar 1 
sene ifadesiyle rüsubat verimi bulunmaktadır. Bunun için kullanılan me
tod, yağışlar neticesi taşınan rüsubatı dere mecralarında tuzaklama tesis
lerle tutmak esasına dayanır . 

. Yukarıda arz edilen gaye ile örnek deneme havzalarının dere yatakla
rı mansabına birer adet rüsubat tutma barajı (tersip bendi) inşa olun
muş ve ölçülere 8 Eylül 1960 da başlanmıştır. 

Tersip bentleri çimento harçlı taş duvar olarak tesis olunmuştur. 
(Şekil10. ve 11.) deki enine ve boyuna profillerde görüldüğü gibi, tesisle
rin menba tarafları dere tabanından itibaren 1,5 m yüksekliğinde, küvet 
V formundadır. İnşaatı müteakip rüsubatın depolanacağı mecra tabanı ve 
şevlerindeki belirli arızalar düzeltilmiş, mecra genişliği, şev meyilleri ve 
mecra meyli değişen noktalarda ölçülerek (Şekil 12 ve 13) de görülen rü
subat depo yeri vaziyet planı ile ölçü cetvelleri düzenlenmiştir. Muhtelif 
·zamanlarda ve çeşitli yağışları müteakip taşınan rüsubatı ölçmek için, 
mecra taban genişliği, şev meyilleri ve mecra meylinin değiştiği noktalara 
karşılıklı olarak belli yükseklikte olan jalonlar çakılmıştır. Şekil 14 ve 15 
deki fotoğraflar bir numaralı tersİp bendinin inşaatı müteakip memba ve 
mansabını, şekil 16 ve 17 deki fotoğraflar ise 2 numaralı tersip bendinin 
menba ve mansalıını ve dikilen jalonları göstermektedir (Şekil 12, 13, 14, 
15, 16, 17). 

Her iki havzanın uygun bir yerine bir adet adi yağış ölçer konmuş ve 
yağış miktarı ölçülmüştür. 

Tersİp bentlerinin inşasından gaye; muayyen bir zaman içinde ta
şınan rüsubatın miktarı, zarar ve miktaı~ itibariyle kendi aralarında mu
kayeseleri yapılmak suretiyle havzaların rüsubat verimini tesbit etmek
tir. 

B. Varılan sonuçlar 

ı. Dolgu hacminin hesabında kullanılan metod 

Bir havzanın rüsubat verimini hesap etmek için, muayyen bir zaman 
içiııde taşınan rüsubat miktarının bilinmesi icabetmektedir. Zaman birimi 
ekseriya bir senedir. Bu bakımdan tersip bentlerinin arkasına biriken rü-
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Şekil ll. 2 numaralı barajın enine ve boyuna kesitleri. 
Coupes laterale et en longueur du barrage no. 2. 
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Şeldl 12. ı mımaralı barajııı rüsubat depo yeri vaziyet planı. 
Le plan <l'emplacement <le l'atterrissemeııt des materiaux du barracge no. 1. 
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Şelı:il 14, 15. Bir numaralı barajm memba ve mansap cepheleri ile depolama 
sahalan ve ölçü jalonlarınm görünüşü. 

Vue d'amoııt et d'aval du barrage no. ı, la place du ıH\pôt dPs 
ınateriaux Pt <les jalons de mesurages. 

19 
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Şekil 16., 17. iki mımaralı barajın memba ve mansap cepheleri ile depolama 
sahaları ve ölçü jalonlarmın görünüşü. 

Vue d'amont et d'aval du barrage no. 2, la place du depôt des materiaux 
et des jalons <le mesurages. 

suhat miktarı (metre küp veya ton olarak) ile .birikme zamanının bilin
mesi lazımdır. Zamanın tesbiti basittir, tersip bentlerinin arkasına biriken 
rUsubat miktarı iki yoldan hesap edilmiştir. 
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a. Jaloıılarla 

Dolgu yüksekliği ölçülmüş, karşılıklı 2 jalon arasındaki düşey kesit 
alanı (yamuk kesitli) bulunarak aradaki mesafe ile çarpılmak suretiyle 
rüsubat hacminin hesabına intikal olunmuştur. 

b. F o r m ü 1 ı e r 1 e "' 

L 
V = ----- (B + B' + 4 B") 

6 

2. Bir numaralı havzada rüsubat veriminin hesabı 

Havzanın rüsubat veriminin hesabı için, bir numaralı tersip barajının 
arkasına biriken rüsubat hacmi esas alınmıştır. Bunun için ele depo hacmi 
yukarıda adı geçen iki yoldan hesap edilmiştir. 

a. J alanların do lma seviyesine göre : 

8 Eylül 1960 tarihinde deneme_ hizmetine giren 1 N o. lu tersip bendi 
15 Mart 1963 tarihinde vuku bulan yağış neticesi, 2 sene 6 ay 8 gün sonra 
dolmuştur (Şekil 18). 

Şekil 18. Bir numaralı tersip barajı deposu. 
L'atterrissemeııt <lu barrage no. 1. 

Meyil ölçerle deponun kompazasyon meyli, jalonların dolgu boyları, 
enine ve boyuna kesit mesafeleri ölçülmüştür. 

Daha temkinli hareket etmek için, jalonların dolgu boyları bir kerede 
grafik yolla hesaplanmıştır. (Şekil 19) da, jalon boylarının grafik hesabı 
ve deponun enine kesitleri görÜlmektedir. 

(*) Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi Cilt 10, Ocak 1964, Sayı ı. Sallife 78. 
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Şekil 19. 1 numaralı baraj deposunda, jaloıı boylarıııııı grafik hesabı ve 
deı)onun enine kesitleri. 

J,a mesure d'hauteur des jalons par la methocle graphique de l'attterrissement 
du barrage no. ı et sa coupe Iaterale. 
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Her enine kesitte, alt ve üst kenarlar birbirine paralel yamuk sek
siyonlu oldukları kabul edilerek yamuk olanları hesap edilmiştir. 

Buna nazaran bölüm hacimleri: 

ı inci bölüm, 
ıı,ı2 m" + ı0,08 m" 

2 

ı0,08 m"+ 7,67 m 2 

x ıo m ıo6.000 m3 

2 inci bölüm, --- x ıo m = 88.750 m 3 

2 

7,67 m" + 5,25 m" 
3 üncü bölüm, ---- x ıo m = 64.600 m 3 

2 

5,25 m 2 + 4,0ı m 2 

4 üncü bölüm, --------- x ıo m -- 46.300 m 3 

2 

4,00 m" o,ı2 m" 
5 inci bölüm, --- x 8.20 m = ı6.520 1113 

2 

Toplam ........... . 

b. Formüle göre: 

ı ve 2 inci bölüm, 

h 
B,=- [2l+h 

2 

ı ı 
+ --)] 

p p' 

ı.60 
= -- [2x2,5+1.60 

2 

ı ı 
+-)] 

0.30 0.3ı5 

0.80 (5+5.33+5.08) = ı2.33 m" 

h ı ı 
Bı' - -- [2 l+h (-- + --) j 

322.ı70 m" 

h 

p 

p' 

ı.60 

2.50 

0.30 

0.3ı5 

2 p p' h ı.20 

ı.20 ı ı 3.50 
=- [2x3.5+1.20 (- + )] 

2 0.55 0.25 p 0.55 

- 0.60 (7 +2.ı8+4.8) = 8.39 m" p' 0.25 

B,+B,' ı2.33+8.39 
B,"=--- ---- = ı0.36 m" 

2 2 



24 

Lı 
1) V, = --- (B,+B,' +4 B,") 

6 

19 
-- (12.33 + 8.39 4 X 10.36) 

2 

- 196.840 m3 

3 ve 4 üncü bölüm, 

B2 _ 8.39 m" B' 
' 

0.70 ı ı 
Bz' = - [2x3+0.70 (--+---)] 

2 0.53 0.41 

0.35 (6+1.32+1.70) 

3.16 m" 

Bc+B~' 8.39+3.ı6 
Be"= ---- _ 5.77 m 2 

2 2 

18.80 
2) Vz - ---- (8.39+3.16+4x5.77) 

2 

- 108.507 metreküp 

5 inci bölüm, 

B:ı - Be' 3.16 m" 

o.ıo ı ı 
B3' = --- [2xı.20+0.ıO (--+--) j 

2 0.31 0.85 

0.55 (2:40+0.322+0.11 7) 

= 0.14 m 2 

3.16+0.ı4 
Ba"= --- -----1.65 

2 2 

7.50 

6 
(3.ı6+0.14+4xı.65) 

= ı2.375 m3 

V - Vı+Vz+V3 

- ı96,840+108,507+12.375=317,722 m3 

L, ı9.00 m 

B, = 12.33 m 2 

B" ı 

B" ı 

h 

p 

p' 

8.39 m~ 

ı0.36 m" 

0.70 

3.00 

0.53 

0.41 

B/ - 3.16 m:ı 

B.,"= 5.77 m" 

L· ı8.80 m 

h 0.10 nı 

1.20 m 

p 0.31 m 

p' 0.85 m 

B3 - 3.16 mz 

B/ - o.ı4 mz 

B/'= ı.65 mz 

L3 - 7.50 m" 



25 

Havzanın alanı 10.160 hektardır. iki sene 6 ay 8 günde taşman rüsu
bat hacmi, 

J alon seviyesine göre 
Formüle göre 

Ortalama 

322,170 m3 

317.722 m 3 

-,-------

639.892/2 = 319.946 """'320 m 3 

Periyodik ölçme cetvellerine göre muhtelif tarihlerde taşınan rüsubat 
miktarı (Cetvel 6) gösterilmiştir. 

Cetvel 6. 1 numaralı barajda periyodik rüsubat ölı;ıiHeri 

La mesure periodique de l'atterrissement du barraga No. 1 

Tarih Taşınma müddeti Ölçülen Taşınan 

Da tes Durees Transport La mesure ma materiaux a 
transporte ma 

~----------

7.9.1960-13.4.1961 7 ay 6 gün 24.570 24.570 
13.4.1961-16.6.1961 2_ ay 3 gün 101.015 76.445 
16.6.1961-12.4.1962 9 ay 26 gün 228.116 127.101 
12.4.1962-22.7.1962 3 ay 10 gün 224.573 3.543 X 

22.7.1962-15.3.1963 7 ay 23 gün 322.170 97.597 

30 ay 8 gün 322.170 ma 

320 
Havzadan 1 ayda taşınan rüsubat ortalaması---= 10,526 nı.:'/ay, 

h ek. 

30,4 

1 senede taşınan rüsubat miktarı ortalaması ise 10,526x12=126,312 m 3 

1 hektardan 1 senede taşınan rüsubat 
126,312 

10,160 
12,432 m 3 /sene/ 

Muhtelif zamanlarda sel suları barajdan taşarak suspansiyon halde · 
bir miktar silt taşımıştır. Taşınan silt ilk senelerde az ve son yağışlarda 
barajın dolacağına yakın fazladır. Baraj taşmaları neticesinde depoda 
kalmadan asılı halde gidenler kalanların % 20 si kabul edilmiştir. Bunun 
değeri bidayette az fakat deneme barajı doldukça artmaktadır. Bu hesap
la havzanın rüsubat verimi,· 

12,432+12,432x20/100 = 14,918 m 3/hektar/sene eder. 

Tesislerin dolmasından önce periyodik ölçme cetvellerine göre yapı
lan hacim hesapları, değişik noktalardaki jalonların dolgu yükseklikleri 
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ile bu noktalardaki enine kesitierin yamuk kesitli alanlarına ,göre yapıl
mıştır. Ancak, tesis dolmadan önce sel suları, barajın memba yüzüne çar
parak taşıdıkları rüsubatı geldikleri istikamette geri ittikleri gibi, bazan
da baraj arkasına dolan sular onların ileriye doğru haraketini yukarı kı
sımlarda frenlerler, I numaralı barajd~ 12/4/962 - 22/7/962 tarihleri 
arasındaki yapılan ölçülerde görülen anormallik bu sebepten ileri gelmek
tedir. 12/4/962 tarihli ve 22/7/962 tarihli periyodik ölçü cetvellerinin tet
kikinden anlaşıldığı gibi 1, 2, 3, 4 numaralı ölçme istasyonlarmda bir anor
mallik mevcut olmayıp, deponun üst kısmına isabet eden 5 ve 6 numaralı 
ölçme istasyonlarındaki depo yüksekliğinde bir azalma mevcuttur. Belirli 
yağış şiddetlerini veren 2 numaralı cetvel tetkik edildiğinde, 12/4/962 -
22/7/962 tarihleri arasında erozyon yapıcı şiddetli yağışlar kaydedilme
miştir. 

Sel dereleri faaliyetleri esnasında depolarını bazan rüsubatla doldur
dukları halde bazanda oymaktadırlar. Doldurma hali fazla miktarda rü
subat taşındığında ve oyulmada ise bulanıklık katsayısının altında nisbe
ten berrak su geldiğinde vuku bulur ve berrak sular depolarını oy~rlar. 

Yukarıda adı geçen 3,543 m:ı gibi bir noksanliği yukarıda zikredilen se
beplere bağlayabiliriz. Onun için periyodik hacim hesaplarında, nisbeti 
yüksek olmayan bir hata payını kabul etmemiz icap eder. Buna rağmen 
2 numaralı barajın deposu üzerinde yapılan incelemede, yukarıda zikredi
len sebeplerden dolayı birikme sathında 1 numaralı barajda tespit edildi
ği şekilde bir anormallik görülmemiştir. 

3. 2 ınunaralı havzada rüsubat veriminin hesabı 

Rüsubat veriminin hesabında bir numaralı havzada kullanılan metod 
aynen uygulanmıştır. 

a. J al onların d olma seviyesine göre : 

1 inci bölüm, 
5,53 m~+ 2,60 m~ 

2 

2,60 m"+ 1,48 m" 
2 inci bölüm, ---------

2 

1.48 m~+ 0.915 m 2 

x 20 m 81,300 m3 

x 15 m 30,600 m 3 

5,985 m 3 

3 üncü bölüm, ---------- x 5 m = 
2 Toplam 117,885 m3 

Jalon boylarının grafik hesabı ve deponun enine kesitleri (şekil 20) de 
verilmiştir. 
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Şeldl 20. 2 ımınaralı baraj deposumla, jalon boylarıııın grafil' hesabı 
ve deponun enine kesitleri. 

J,a mesure d'hauteur des jalons par la methode graphique <le 
l'atterrisseınent du barı.·age no. 2 et. sa eoupe laterale. 

iki numaralı baraj halen tamamen dolmamış olup hesaplamalarda 

22/11/1984 tarihine kadar 4 sene 2 ay 15 gün müddet içerisinde akan rü

subat ölçüleri esas alınmıştır. 

b. Formüle göre, 

1 inci bölüm, 

~~~ '1 o 

~ 
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0,97 0,97 9,70 
Bı = -- (2x2,00 + -- + --

2 0,40 0,175 

= 0,485 (4,00+2,425+5,542) 

- 5,804 m 2
• 

0,80 0,80 0,80 
B'ı _ -- (2x2,00 + - + -) 

2 1,00 0,20 

= 0,40 ( 4,00 + 0,80 + 4,00) 

= 3,520m2
• 

Bı+B'ı 5,804+3,520 9,324 
B"ı- -- 4,662 

2 2 2 

19,30 
1) Vı (5 ,804 + 3,520 + 4x4,662) 

6 

89,976 m3
• 

2 inci bölüm, 

Bz = B'ı = 3,520 

0,65 0,65 0,65 
B'z = - (2x1,95 +- + -) 

2 0,50 0,33 

= 0,375 (3;90 + 1,30 + 1,97) 

- 2,330 m". 

Bz + B' 2 3,520 + 2,330 
B" 2 = = 2,925 m2

• 

2 2 

14,48 
(3,520 + 2,330 + 4x2,925) 

6 

42,354 m 3
• 

3 üncü bölüm 

B3 B' z = 2,330 

0,60 0,60 0,60 
B'a = - (2x0,85 + -- + -) 

2 0,56 0,27 

= 0,30 (1,70 + 1,07 + 2,22) 

= 1,497m2
• 

h - 0,97 m. 

ı = 2,00 m. 

p 0,40 m. 

p ' - 0,175 

h = 0,80 m. 

2,00 m. 

p - 1,00 

p ' - 0,175 

Bı - 5,804m". 

B' ı= 3,520 » 

B"ı- 4,662 » 

Lı =19,30 m. 

h = 0,65 m 

- 1,95 m 

p = 0,50 

p ' - 0,33 

B2 = 3,520 m2 

B'2 = 2,330 » 

B" 2= 2,925 » 

Lz =14,48 m. 

h = 0,60 m. 

= 0,85 m. 

p = 0,56 

p' = 0,27 
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B3 + B' a 2,330 + 1,497 Ba - 2,330 m 2 

2 2 B'a = 1,497 » 
B"a- = 1,913 

B" a= 1,913 » 

3) Va - (2,330 + 1,497 + 4x1,913) La - 5,00 m. 

9,336 ma 

V Vı + V2 +Va 

89,976 + 42,354+9,336=141,666 ffi3
• 

Havzanın alanı 3,036 hektardır. 4 sene 2 ay 15 günde taşınan rüsübat 
hacmi, 

J alon seviyesine göre 
Formüle göre ........ . 

117,885m3 

141,666 

Ortalaması ............. . 259,775/2 = 129,775 = 130 m3
• 

Burada jalon seviyeleri ve formülle bulunan hacim arasında 23,781 m3 

lük bir fark görülmektedir. Ancak bu farkın tersip barajı henüz tamamen 
dolmadığı için, koropazasyon meyline göre depo düzeninin 1 numaralı ba
rajdaki gibi olmayan tabii bir neticeye dayanır. 

Periyodik ölçme cetvellerine göre, muhtelif tarihlerde taşınan rüsubet 
miktarı (Cetvel 7.) gösterilmiştir. 

Cetvel 7. 2 numaralı barajcia peryo<lik rüsubat ölçüleri 

La mesure perioclique ele l'atterrissement du barrage N o. 2 

Tarih Taşınma müddeti Ölçülen ma Taşınan ma 

7/9/1960- 13/4/1961 7 ay 6 gün 9,240 9,240 
13/4/1961- 16/6/1961 2 » 3 » 31,820 22,580 
16/6/1961- 12/4/1962 9 » 26 » 69,648 37,828 
12/4/1962- 22/7/1962 3 » 10 » 75,645 5,997 
22/7/1962-12/5/1963 9 » 20 » 112,250 36,605 
12/5/1963 - 22/11/1964 18 » 10 » 117,885 5,635 

---------· ----------
50 ay, 15 gün 117,885 

130 
Havzadan ayda taşınan rüsubet ortalaması -- = 2,574 ma. 

50,5 
Senede taşınan rüsubet ortalaması 2,574 x 12 = 30,888 ma. 

Hektarda 1 senede taşınan 
30,888 
--- = 10,173 ffi3

• 

3,036 
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Suspansiyon halde, (barajdan suların taşması neticesi) giden mik
tar taşınanın ,% 2,5 kabul edilerek, 2 numaralı havzanın rüsubat verimi 
10,173 + 10,173 x 2,5/100 _ 10,427 m'1/ha/sene olarak hesaplanmıştır. 

Biz hesaplarımızda bu miktarı yuvarlak olarak 10,500 m3 /ha/sene ola
rak alacağız. 

Tersip barajlarının arkalarında topladıkları rüsubat numuneleri üze
rinde yapılan laboratuvar tahlilleri (cetvel 8.) neticesinde değişik rüsubat 
bünyeleri müşahede edilmiştir. Bu değişiklikler gözle gayet iyi tefrik edil
mekte olup, her biri değişik şiddetteki bir yağışın getirdiği rüsubatı karek
terize etmektedir. 

4. Sarıyar hidro-elelitrik barajı rezervuarıııa taşman 
rüsubat miktarllllll analizi. 

Sarıyar barajı rezervuarına taşınan miktarları deneme çalışmalarına 
istinaden bu güne kadar hesap edilmiş değildir, ancak : 

a) Devlet İnşaat Müşaviri Yüksek Mühendis Friedrich Gutberlet'in 
«Türkiye Sakarya Nehri'nde vuku bulan erozyon ve suspansiyon mater
yalinin taşınması hadisesi ve bunun baraj ve göllerin dolması üzerine olan 
tesiri» başlıklı raporunun tetkikinde, kısmen denemelere müsteniden, Çu
buk Çayı ile Sakarya'nın taşıdığı suspansiyon haldeki rüsubat miktarı hak
kında rakamlar vermektedir. 

Y, Müh. Friedrich, Çubuk Barajı rezervuarında yaptığı incelemede : 

Yağış havzası 698 km 2 

Göl hacmi 13.500.000 m 3 

18 senede taşınan 
Bir senede taşınan 

4.000.000 m3 

220.000 m 3 

Bu rakamlara göre Çubuk Barajı havzasının rüsubat verimi, 

E= 

muştur. 

220.000 

698 
= 318 m'1/km"/sene = 3,18 m 3/ha/sene olarak bulun-

Almanya'da Bavyara Hükümetinin bu konular üzerinde çalışan resmi 
bürosu, kurutulmuş ve mesamatlı rüsubat kesafetinin 1,35 t/m" ve mesa
mat nisbetinin de n = 0,50 olduğunu tesbit etmiştir. Şu halde mesamatsız 
ve kurutulmuş teressübatın kesafeti 2,7 t/m" olacaktır. 

Tersip barajlarının arkalarında topladıkları rüsubat üzerinde bizim 
yaptığımız laboratuvar incelemeleri neticesinde (cetvel 9.), toprağın boş
luk hacmi ortalama% 38 ve yoğunluk ortalaması 2,44 bulunmuştur. 



La b. 
No. 

ı. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Analizin yapıldığı yer 

Analise t'aite 

Top. alındığı yer Top. de-
rinliği 

Li e u ele profil Profon-
dcur du 

sol 

Sarıyar Barajı 

Baraj ı Pr. ı 0-13 

Baraj ı Pr. ı 1:\-39 

Baraj ı Pr. ı :)9 . 65 

Baraj 1 Pr. ı 65-91 

Baraj ı Pr. ı 91-10-~ 

Baraj ı Pr. 2 0-50 

Cetvel 8. RUsubat deposunda fiziki topra!{ analizi 
Analise fisique du sol de Vatterrissemeııt. 

Orınancılık Araştırma Enstitüsü 

A L'institut ele recherche3 forestilires 

•rarihi : 18/8/1964 

Da te 

İnce toprağın fraksiyonları 2 mm. 

Fraction cıu sol fin 

pH Ca CO:ı Kil Toz İnce kum Kaba Toplam Taş Tekstür 
.(silt) kum kum 2 1111U, 

hacmen 

Argile Limon Sable fin Sa b le Total du Volume Texturo 
g-ros sa b le de pierre 

0.002 0.002- 0.02- 0.2 0.2- 2 
m ın. 0.02 ının. 111111. 

'Ir % 'Ir % % % % 

7.6'1 :11.03 <). 3') 10.65 72.98 7.00 79.9B (). 36 İnce kumlu tın 

8.00 2H.40 ll. 32 18.04 3!. 15 39.63 70.78 7.40 Kumlu tın 

7.51 32.85 :n. 9o 24.61 49.74 :L 7-1. 53,4S Kumlu killi tın 

7.80 aıı. 20 8.5S 12.02 20.89 58.60 79.49 27.2 Kaha kumlu tın 

7.62 26 ,6; 21i.91 %. S3 36.(16 0.43 36.49 Siltli kumlu tm 

7.H7 ·>B. 80 s. :ıs ·L03 15.91 /-1..71 90.62 4!.2 Tınlı kaba kum 

~ 
1-'-



Cetvel 9. Tersip barajı depo toprağıııın fizik analizi 
Analise fisique <lu sol de L'atterissement du barrage d'essai. 

Tahlil tarihi : 1/12/1964 

Tahlili yapan : Şeref GÜNSÜR 

Derin- Toprak Doygun Toı;ırak nu- 1 dm~ mutlak kuru toprakta ToprağınSu !{apasite Hava Toprak nu-
likler numunesinin toprağın nınnesinin Sols secs absolus boşluk hacmi kapa- m un esinin 

ağırlığı su muhte- hakiki hacmi 
Voluıne 

sitesi yoğunluğu 

vas ı hacmi İnce toprak Taş KÖl{ Porosite de l'eau Volume Dancitee de 
Profon- Po id ele s Quantite Volumc reel Sol s fins Pierres Racines Ağır. Hac. 

de l'air l'cchantillon 
deurs ec han tillons d'eau de3 echan- du sol 

du sol absorbee tillons Ağır. Hac. Ağır. Hac. Ağır. Hac. Po id Vol 
par le sol P-ıid Vol Po id Vol Po id Vol 

Su ile Mutlak 
doygun kuru 

Sol See 
sature absolut 

c ın. gr. gr. gr. gr. Slo % % % % % % % % % % 
---- -------- ---- --- ----- -- --- ·----···--

o lO 1833 1522 311 613 59.4 60.8 40.ö 39.2 38.7 20.4 . 31.1 7.6 2.51 

55 65 1800 1387 412 545 96.6 96.3 3.4 3.7 45.5 22 .'1 4.1. 2 4.3 2.55 

125-135 1897 1628 268 703 51.6 51.9 48.4 48.1 29.2 16.'1 26.8 2.4 2.27 
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Sakarya Nehri üzerinde Sarıyarda F. Gutberlet'in 14.2.1953 den 
16.6.1953 tarihine kadar yaptığı rasatlarda, suyun ihtiva ettiği rüsubat 
miktarının kendi hacmine nazaran% 0,1 ile% 5,3 arasında değiştiğini, va
sati rüsubat miktarının % 1,264 ~ % 1,3 olduğunu yani 24 saatte çöken 
rüsubat hacmi bulanık su hacminin% 1,3 nisbetinde ve bunun da% 40 ının 
kuru rüsubat olduğunu; netice itibarile kuru rüsubat hacminin bulanık su 
hacminin % 0,51 i ve bu suretle 1 m3 bulanık suda :5,1 dm3 = 13,8 kg/m3 

katı materyal olduğunu tayin ve tesbit etmiştir. 

Müh. Friedrich Sarıyar Barajı drenaj sahasını 40.823 km2
, Sarıyar'da 

vasati debiyi 66,67 m3 
/ saniye olarak tesbit etmiştir. 

Havzanın rüsubat verimi tesbit edilirken, yukarıda zikredilen 1 m 3 de 
5,2 dm3 rüsubat esas alınmamıştır. Rasatlar 14 Şubatla 16 Haziran arasın
da yapılmış olup, bu aylar nehrin taşkın zamanlarına isabet eder. Tekke 
Köyü'nde yapılan rasatlardanazarı itibare alınarak 5,2 yerine 3 dm3 = 8,1 
kg esas alınarak rüsubat verimini E- 205 m 3/km2/sene bulmuştur. 

Bay Friedrich raporunda (Sarıyar'da yapılan teressübat tecrübeleri
nin nümuneleri, nehrin üst sathında ve salıilin yakınında alınmışlardır. Bu 
sebeple yapılan tecrübe neticelerinden elde edilen rüsubat miktarları, ha
kiki miktardan az olmuştur. Vasati rüsubat miktarı, takriben % 20 -% 25 
nisbetinqe fazladır) demektedir. Biz hesaplarımıza% 25 nisbetini esas alır
sak, Sarıyar Barajı rezervuarına akan silt miktarı 256 m 3/km 2 /senedir. 

b) Sarıyar Barajı rezervuarına taşınan rüsubat miktarı ve delayısile 
barajın ömrünü, Fransız Orman ve Su Mühendisi G. Laoourly tahmine 
müsteniden hesap etmiştir. G. Lacourly tahmini hesabında aşağıdaki rak
karoları esas almıştır : 

Barajın su toplama kapasitesi 

Göle karışan senelik debi 

1.900.000 m 3 

2.500.000.000 m 3 

baraj seviyesinde ırmağın ortalama debisi 80 m3 /saniye 

50 taşkın günü 650.000.000 m 3 sedimentlerle yüklü bulanık suyun ba
raj gölüne geldiğini kabul ederek, raporunda aynen, şöyle demektedir : 
«Sedimantasyon ölçüleri bulunmadığından su toplama gölüne gelen yıllık 
materyal hacmini kabaca bile olsa tahmin etmek imkansızdır. Hatta bu hu
susta aşağı yukarı bir fikir edinmek bile güçtür. Bununla beraber, taşkın 
zamanında litrede vasati 100 gr meteryal taşındığı farzolunursa, baraj gö
lü havzasında yılda depo edilen materyal hacmi aşağı yukarı 65.000.000 m 3 

olur. Bu şartlar dahilinde barajın 50 seneden önce dolacağı tahmin edilmiş
tir». 
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5. Sarıyer barjı rezervuarının dolma zamanının hesabı. 

Bunun için, kendi denemelerimizle, Devlet inşaat Müşaviri, Y. Mühen
dis Friedrich Gutberlet'in denemeleri esas alınacaktır. 

ı numaralı deneme havzasında rüsubat verimi ı4,9ı8 m"/ha/sene 
2 numaralı deneme lnvzasında rüsubat verimi ı0,427 m 3 /ha/sene 

Toplam 25,345 m"/ha/sene 

Tesviye münhali ı/100.000 ölçekli haritadan, baraj rezervuarını çe\\
releyen ve şiddetli yağışları müteakip göle hemen rüsubat veren saha ıooo 
km" olarak bulunmuştur. Bizim deneme havzalarımızın ortalama durumda 
örnek sahalar olduğ·u hakkında kesin delillerimiz mevcut olmamakla bera
ber, elde yalnız bu havzalara ait ölçmelerin bulunması dolayısıyla göle 
doğTudan doğı-uya taşınan rüsubat miktarının hesabında bu rakamlar esas 
alındığ·ı takdirde, km" de senede 25,345/2 x 1C8.0CO ha= ı.267.250 m3 rü
subat doğrudan doğruya göle gittiği yaklaşık olarak tahmin edilebilir. 

Bay Friedrich'in Sarıyar rasatlarında bulduğu 256 m'ı/km" / sene'lik 
miktara dipten kayarak, sıçrayarak ve yuvarlanarak girenler dahil değil
dir. Muhtelif memleketlerde yapılan tecrübelere nazaran, bir mecradan ta
şınan rüsubatın % 2- 50 si dip taşımalarta vuku bulmaktadır (Missisipi 
ve Colorado'da %ı- ı5, Fransa'da elektrik idaresinin etütlerine göre Du
rance a Laueche-L8s- Bains % 30 dur). 

Sarıyar Barajı gölüne su veren Sakarya - Kirmir ve Aladağ ana mec
ralarından Kirmir ve Aladağ çayları birer sel deresi karekterindedirler, bu 
sebeple yukarıdaki 256 kıymetini 20 çoğaltmamız icap eder ve bu su
retle E= 307 m 3 /km"/sene bulunur. Barajın su toplama havzasını 4ı.oo::ı 
km" \ Türkiye'nin ı;ıg u) alİrsak, senelik taşınan rüsubat miktarı : 

307 x 4ı.OOO + ı.267.250 ı3.854.250 m 3 olur. 

Taşınan rüsubat gölde haliyle kalmayıp şişeceğinden ve Friedrich'in 
ifadesine göre şiı;me miktarı % 40 olarak kabul edildiğinde yukarıda bu
lunan rüsubat miktarı % 40 nisbetinde çoğalacağ·ından ve barajın su top
lama kapasitesi ı,9.ıon olduğuna göre, göle senede : 

ı3.854.250 + 13.854.250 x 0,40 = 19.395.850 m'ı rüsubat katılacak ve 

barajın ömrü : 
ı.900.000.000 

19.395.950 
= 98 s= 100 yıl olacaktır. 

Bu müddet, baraj rezervuarının '% 40 şişkin rüsubatla tamamen dol
ma müddetidir. Barajdan hidro-elektrik istihsali bakımından istifade müd
cleti değildir. 
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Bir rezervuarın faydalı kapasitesi, dolduğu zaman rezervuarın ekono
mik olarak istifadeye elverişli olmıyacağı kısım olup, toplam kapasiteden 
küçüktür. Faydalı kapasite, kullanılabilir veya effektif kapasite denen kı
sımdan farklıdır. Faydalı kapasite, muayyen bir seviyenin yukarısında su
lama, içme suyu ve enerji vs. gibi maksatlar için su çekilebilen depolamayı 
temsil eder. Umumiyetle bir rezervuarın işletilmesi, effektif kapasitesi dol
n1adan ekonomik olmaktan çıkar (Etüd ve Planlama Rehberi D.S.i. No. 11-
23). 

Kendi denemelerimiz ve Y. Müh. Friedrich'in siltasyon denemelerine 
müsteniden bulunan bu müddet Fransız orman ve su mühendisi Bay G. 
Lacourly'ninkinin 2 mislidir. 

C. Sonuçlarnı benzer çalışmalarla mukayesesİ. 

Barajların dolma hızı, su toplama havzalarının aşınma katsayısı veya 
rüsubat veriminden bulunur. 

Dünyanın muhtelif memleketlerinde bulunan barajların dolma hızı ile 
muhtelif nehirlerin taşıdığı rüsubat miktarları, Sarıyar Barajı için bulu
nan miktarlada mukayese bakımından aşağıya çıkarılmıştır (Cetvel 10.). 

Memleketin 

Pays 

Türkiye 

Fransa 
» 
» 

Yunanistan 
Yugoslavya 

Cetvel 10. lHuhtelif memleketlerdeki barajların <lolma luzı 
Vitesse <le colmatage des barrages dans differeııts pays. 

adı Barajın adı Barajın drenaj Barajın dolma 
sahası km2 hızı 

Noms des barrages Superficie du Vitesse de colma-
bassins versant tage.m3/km2/ /sene 

(an) 

Sarıyar 41.000 473 (bizim verdi-
ğiıniz ölçü.) 

Sautet 800 254 
Chambon 250 500 
Serre-Pançon 3.600 537 
Stryınon 11.572 475 
Jablanica 2.960 500 

A. B. Devletleri Boulder 434.000 562 
» Bayview 187 638 
» Burlington 272 74 
» Spartanburg 236 2l:J5 
» High Roch 10.175 218 
» Lay 23.526 42 
» Llody Shoals 3.653 194 
» New River 3.418 88 
» Elephant Butte 67.922 327 
)) San Carlos 34.655 205 

Çin Konanting 42.680 1170 
» Sanmen 684.000 1100 

Cezayir Oued Fodda 700 3500 
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Cetvel 11. l\luhtelif memleketlenleki ııehirlerlıı rUsubat verimi 

Quaııtite <les materiaux transportes par les fleuves ılaııs ılivers pays 

Memleketin adı Mecranın adı Bulanıklık Rüsubat verimi 
katsayısı 

m3/kg 

Pay s Nom ÜC$ fleuves Tourbiclite Quantite des 
specifiqi.ıc matet'iaux 

km~/nı3/se 

knı2/tonjse (an) (an) 
------

Türkiye Sakarya 10,22 907 336 

» Kızılırmak (Yeşilhan) 184 

Fransa !sere, Drac-Arve, Rhin 0,8- ı 600-10000 

» Durance 2 1000 

» Enza (Apenin) 3,66 2100 

» Loire 0,2 48 
Cezayir Tablat 20 2777 
Tunus Oued el Lil 0,2 1000 

Oued el Rhezala 0,5 162 
Çin King-Ho (Sarı nehir) 247 7171 

Sarı nehir ( 715000 km") 44 2640 
» Wei- Ho 54.5 azami 
» Perles 0,113 89 

Hindistan Everest 0,350 2820 
» Damodar 2,850 1421 
» Malıanıadi 0,670 458 

A. B. Devlet. Missouri 60-220 
» Amazon 400-450 

Dünyanın çeşitli memleketlerindeki barajların dalına hızı ile drenaj 
sahalarının rüsubat verimlerine göre, Sarıyar Barajı ve Sakarya'nın kıy
metleri ortalama bir değer taşımaktadır. 

D. Rüsubat taşııımasıııa b:arşı mücaflele. 

Büyük barajlarda rüsubat taşınmasına karşı mücadelede teknik, eko
nomik ve finansman problemleriyle karşılaşılır. 

Baraj rezervuarlarına rüsubat, asılı, eriyik ve dipten sürüklenme su
retiyle 3 şekilde taşınır. Bunlarda eriyik halinde olanların ekseriye tama
mı, asılı haldekilerin bir kısmı tabii yahut sun'i olarak baraj mansapların
da tahliye olunmaktadır. Tahliye nisbeti baraj sularından istifade şekline 
göre değişir. 

Sarıyar Barajı'nın su toplama havzası 41.000 km2 dir. Ana mecra Sa
karya Nehri üzerinde, numuneler almak suretile hesap edilir rüsubat mik
tarı 12.597.000 m 3 iken, umum sahanın 1/41 ini temsil eden 1000 km2 

vüs'atindeki göle civar tali havzalardan karışan rüsubat miktarı 1.267.250 
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m\ yani toplam rüsubatın yaklaşık olarak 1/10 ine tekabül etmektedir. Bu 
demektir ki göle doğrudan doğruya karışan tali havzaların rüsubat veri
mi umum sahanınkinin 4 mislidir. Binaenaleyh rüsubatla mücadelede bu 
sahalara öncelik vermek nmntıki bir netice olmaktadır. 

Baraj rezervuarlarının dolmasına tesir eden sebepler şunlardır : 

1. Barajın kullamıma şeldi : Hidro-elektrik gayesiyle kullanılanlar
da dolma hızı büyüktür. Çünkü su kaybından korkulur, taşınan bütün rü
subat dibe çöker. Sulamaya tahsis edilen barajlarda dolma hızı yavaştır, 
çünkü su çabuk tahliye edilmektedir ve bu da suspansiyon haldeki rüsu
batın büyük bir kısmının tahliye olmasını sağlar. 

Bir baraj gölünden alınan rüsubat numunelerinin kuru özgül ağırlığı 
650 -1750 kg/m3 arasında değişir. Ortalama olarak taze rüsubat özgül 
ağırlığı 955 kg/m\ evvelden teşekkül etmiş ve oturmuş rüsubatın ise 1280 
kg/m3 olarak kabul edilebilir. Yalnız rezervuarın işletme şekli, rüsubatın 
tane iriliği ve sıkışma nisbeti bu olaya tesir eder, muhtemelen en mühimi, 
rezervuarın işletme tarzıdır. Zaman zaman suyun alçaltılması şeklinde bir 
işletme tatbik ediliyorsa, depolanan rüsubat güneş sıcaklığı ve hava ile te
mas ederek, böylece kuruyacak, sıkışacak ve birim ağırlık artacaktır. Bu
nun ekstrem hali, yalnıZ fezeyan kontrolü için inşa edilen depolamalarda 
görülür <D.S.i. Etüd ve Planlama Rehberi No. 11/8- 1958, 11/23 1960). 

2. Tutma şekli : Uzun ve dar tutmalar daha yavaş dolar. Boşalt
ma sık sık olursa rüsubatın uygun bir şekilde sürüklenmesini temin eder. 

Ayni bir kapasite rezervuarında, derin ve dar olanlar, genişlere naza
ran daha geç dolarlar. 

3. Taşınan rüsubatııı tabiatı : iri ve sağlam rüsubat zor tahliye 
olur. 

4. Barajııı su toplama havzasımn rüsubat verimi: Baraj rezervu
arlarının dolmasına tesir eden en büyük sebep, baraja su veren havzaların 
aşınma ve taşınma hızlarıdır. Aşınma ve taşınma, diğer bir deyişle rüsubat 
verimi muhtelif faktörlerin tesiri altındadır. Bunların başlıcaları ehemmi
yet sırasına göre, su toplama havzası ve mecranın meyli, vejetasyon örtü
sünün yoğunluk derecesi ve cinsi, arazinin kullanma şekli, havzaların jeo
lojik ve pedolojik yapısı, yağış şiddeti ve devam müddeti, iklim, mevsim 
gibi faktörlerdir. 

Rüsubat verimi üzerine tesir eden faktörler arasında yağış şiddeti en 
başta gelir. Peryodik ölçmeler esnasında 7.9.1960 -13.4.1961 tarihleri ara
sında. 7 ay 6 gün içinde 1 numaralı barajda 24,570 m3 rüsubat taşındığı 
halde 13.4.1961 - 16.1.1961 tarihleri arasında 2 ay 3 gün içinde 3 misli ola-
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rak 76,445 m 3 taşınmıştır. Ayni neticeyi 2 numaralı barajda da görmek 
mümkündür. Diğer taraftan belirli yağış şiddetlerini veren (cetvel 2.) de 
görüldüğü gibi 3.6.1961 tarihinde 35 dakikada 10,9 mm ve 0,31 mm/daki
kalık şiddetle bir sağanak yağış düşmüş ve meteorolojik cetvellerin tetki
kinde 1961 yılının 5 ve 6 ncı ayları yağışlı geçmiştir. 

7.9.1960- 13.4.1961 tarihleri kış ayıarına isabet etmektedir. Türkiye'de 
Orta Anadolu şartlarında kışın ve ilkbaharın ilk ayları (Şubat, Mart kıs
men Nisan) ile sonbahar ayları (Ekim, Kasım) rüsubat verimi bakımın
dan kısır aylardır, er-ozyon mefhumu içerisinde mütalaa edilen aşınma, ta~ 
şınma ve birikme safhalarından aşınma mevcutsa da taşınma ve birikme 
en az derecededir. 

Rüsubat verimi üzerine tesir eden faktörlerden birisi de arazi meyli
dir. 1 ve 2 No. lu havzalardan m 3/ha olarak taşınan rüsubat miktarlarının 
zamanla olan irtibatları bir grafikle tesbit edildiğinde (şekil 21), her 2 

· havzanın rüsubat verimi eğrisinin ayni istikameti takip etmekte olduğu 
görülür. 1 numaralı havza eğrisinin 2 numaralı havza eğrisine nazaran 
daha dik oluşu meyil farkından ileri gelmektedir. 2 numaralı parağrafın 
Deneme Sahası Hakkında Umumi Bilgiler kısmında, havzanın Topoğrafik 
yapısı tetkik edildiğinde, 1 numaralı havzanın ortalama meyli % 40- 50 
arasında iken 2 numaralı havzada'% 25-30 arasında olduğu görülür. 

Baraj rezervuarlarının rüsubatla dolmasına karşı mücadelede iki yol 
vardır: 

a) Passif mücadele : Gölde biriken rüsubatın kuvvetli akımlarla 
dip savaklar vasıtasile ve mekanik olarak tahliyesi, bu başlık altında mü
talaa olunur. Dolan baraj rezervuarlarındaki rüsubatın mekanik olarak 
tahliyesi çok zor ve masraflı olduğundan tatbik imkanı hemen hemen yok 
gibidir. Kuvvetli akımlarla dip savaklarla tahliye ise müstesna hallerde 
ve .kısmen müessir olmaktadır. 

b) Aktif mücadele: Baraj rezervuarlarının rüsubatla dolmasına 

karşı mücadelede en ek-onomik ve en müessir neticeyi veren çalışma siste

mi, taşınan rüsubatı yukarı havzalarda yerinde tutmaktır. 

Sarıyar Barajı'nın rüsubattan korunarak ömrünün uzatılınası için Eti

bank Genel Müdürlüğü gerekli etüdleri yapmış ve yaptırmıştır. Fakat işin 

fiiliyat safhasına girmesi büyük zorlukları icap ettirmişir. Bu zorlukların 

başında ihtisas sahibi teknik eleman ihtiyacı ve para gelmektedir. Biz bu

rada detayına girmeden aktif mücadele mahiyetinde olan şu tavsiyelerde 
bulunacağız : 



RESUME 

L'un des problemes preoccupant aussi bien les hydrauliciens que 
les eoonomistes est l'envasement des barrages hydro-electrişues. Une vie 
aussi longue que possible pour les reservoirs des barrages est souhaitable. 
Par contre, on constate un comblement tellement rapide qu'on ne l'ima
ginait pas il ya quelque temps. Les exemples de l'Oued Fodda en Algerie, 
et de Çubuk d'Ankara sont tres frappants. Dans le premier, l'on n'avait 
estime, d'autre part, le Çubuk d' Ankara, malgre son petit hassin ver
sant de 698 km2 a accumule 4 millions de m3 materiel solide en 18 annees, 
ce qui fait a v;ıeu pres un tiers de sa capacite tatale de retention. Done 
l'estimation a l'avance de la vitesse de calmatage d'un reservoir est toujo
urs souhaitable. Cela parmettra de decider les investissements et les 
mesures a prendre cantre l'envasement. 

L'envasement des reservoirs se produit de deux façons en principe. 
Premieerement, avec les materiaux salides en suspension, deuxiemement, 
par les gros materiaux de charriage qui roulent au fond des voies d'eco
ulement, c'est-a dire en particulier par les ravins ou les torrents qui se 
jettent directement dans les reservoirs. 

La mesure des materiaux en suspension se fait en general par le 
service hydraulique et on a quelques chiffres a ce propos; celle des gros 
materiaux etant plus difficile est souvent negligeee. Dans ce but, l'Insti
tut de Recherhes Forestieres d' Ankara a fait un esai en vue de mesurer 
les materiaux transportes par les ıravins torrentiels dans le hassin ver
sant du Barrage Hydro-Electrique de .SARIYAR, qui se trouve a 165 
km d'Ankara, dans la region du Nord-Ouest d'Anatolie, a 1,5 km du 
village Sarıyar, au lieu dit «Göbettepe». 

On a choisi deux petits bassins versants voısıns, l'un ~yant 10,160 
ha et l'autre 3.036 ha de superficie. C'est un terrain neolithique avec 
des roches-meres calcaires et conglomeras. Les pentes ı:o.ont fortes, 40% 
en ~oyenne, allant jusşu'a 80 o/c. La texture des sols varie par endroit 
de limon-argilo.-sableux et limon sableux. Les sols sont tres erodes, les 
couches humiferes ont completement disparu, le sous-sol jusqu' a 75 %. 
Dans le hassin No 1, 3,3 ha et dans le hassin No 2 0,5 ha seulement sont 
actuellement cultives, le reste consiste en des terains paturees sans 
garde. 
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- Koruma tedbirleri; fazla miktarda rüsubat veren erozyona maruz 
kalmış sahalar insan ve hayvan müdahelelerinden korunarak tabii veje
tasyonun gelişmesi temin edilmelidir. 

- Yıllık mahsul alınan ziraat sahalarında erozyonu durudurucu ve 
verimi artırıcı şartlı ziraate gidilmelidir. 

- Göle fazla miktarda rüsubat veren sahalardan başlanarak, geniş 
şekilde ağaçlandırma ve otlandırma çalışmaları yapılmalıdır. Ekim ve di
kimlerin muvaffakiyeti için lüzumlu yerlerde sınai tesisler (Taş ve toprak 
teraslar, ağ·aç çitleri, eşikler vs.) den faydalanmalıdır. 

- Aladağ ve Kirmir çayları ve tali kolları ile Sakarya Nehri'nin ba
zı tali kollarında, depolama hacmi büyük olan müsait yerlerde tersip ba
rajları yapılarak rüsubatın bir kısmının yukarılarda tutulması konusu etüd 
edilmelidir. 

- Havza, dahilindeki zararlı köylerin uygulanacak etraflı etüdler so
nucuna göre yerinde kalkındırılması veya başka yerlere nakli yapılmalıdır. 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin müstakil ve mes'ul bir teşkilata veya 
servise terki ile yapılacak yatırımlar, baraj gölünün dolmasını geciktirece
ği gibi havza topraklarının da yerinde kıymetiendirilmesi neticesi bu böl
geler(\e yaşayan halkın kalkınmasına hizmet edecektir. 
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Bassin No 1 = 14,918 m3/ha/an 

BassinNo 2 = ı0.427 m3/ha/an 

Une augmentat1on de 20% pour le hassin No ı et de 2,5% pour 
le hassin N o. 2 a ete acceptee po ur les pertes de materiaux solides en 
suspention pendant les crues qui dehordent des harages. 

Conclusioıı : 

Cette experimentation nous a permis d'evaluer la vitesse de colmatage 
du resevoir, tenant compte des mesures effectuees anterieurement sur les 
materiaux solidesen suspention sur les grandes hranches de SAKARYA. 

Les materiaux en suspention ayant une volume de 307 m3 /km2 /an 
pour l'ensemhle du hassin versant (4ı 000 km2

) - 307 X 4ı 000 = 
ı2 587 000 ma, on ajoutera ce chiffre par les gros materiaux qui arrivent 
directement aux resevoirs d'apres nos experimentations. Ceux-ci etant 
pour ıooo km2 de ı 267 250 m 3 en moyenne, 12 587 000 +ı 267 250 = 
13 854 250 m3 en augmentant ce dernier chiffre du 40% a cause du gonf
lement des materiaux le volume occupe par les materiaux solides sera 
finalement ı9 395 850 m3

• 

La capacite du reservoir etant 1 900 000 000 m3
, duree de colmatage 

sera: 

ı 900 000 000 
-----'------ = 98 """ıoo ans. 

19 395 950 

le chiffre de 100 ans, n'est pas la duree de profitahle du harrage, eelle-ci 
est plus courte que 100 ans. 

Pour eviter cette rapidite de colmatage, nous conseillons de prendre 
les mesures suivantes : 

ı) Mise en defense pour favoriser la vegetation naturelle dans les 
sous-hassins versants trop degrades. 

2) Prendre des mesures anti-erosives dans les terrains de cultures 
et augmenter le rendement. 

3) Fair des rehoisement et des enherhements sur de vastes super
ficies erodees. 

4) Corriger et ameliorer les torrents par la construction des harra
ges, des seuils, des ouvrages hiologiques ete. 
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Le elimat serni-aride de 1' Anatolie Centrale domine avec l'hiver froid 
-9,9° C et l'ete chaud 39,8° C (maximum et minimum des annees 1960 
-1964). L'ensemble des bassins versants est couvert par une tres faible 
vegetation. A part quelques Juniperus exelsa isoles, il n'y ıa pas d'arbres 
forestiers. On peut citer quelques especes herbacees et arborescentes 
comme Tymus, Genista, Paliurus aculeatus, Berberis vulvulgaris, Festuca 
ovino, Onobryhis montana, Dactylis giomerata ete. 

Pour pouvoir mesurer les transports solides qui arrivent au reservoir, 
nous avons construit un petit barage de retention en aval de chaque has
sin d'experimentation. Les barages ont 1,5 m d'hauteur et on a donne 
la forme V aux cuvettes. Pour mesurer les materiaux transportes, on 
a fait un releve des bassins d'acumulation des materiaux. A la fin de 
chaque forte pluie et deux fois par an nous avons mesuree les transports 
solides ont ete faites, l'une par mesure directe des materiaux, l'autre par 
l'utilisation d'une formule (voire pages 7, 8, 9 du rapport original en 
langue Turque) . , 

L'application simultanee des 2 methodes a chaque hassin a donne 
les resultats suivants : un difference significative entre les bassins et 
pas de difference significative dans l'application des 2 methodes a un 
seul bassin. 

1) Transport solide du hassin No 1 pour deux ans, six mois et huit 
jours : 

Par mesure directe, 

322.170 m3 

Evaination par la formule, 

317.722 m.3 

Moyenne, 

319.946 m3 

2) Bassin No 2 pour quatre ans deux mois et quinze jours : 

Par mesure directe, 

117.885 m 3 

Evaination par la formule, 

141.666 m3 

Moyenne, 

129.775 m3 
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5) Construire des barrages de retention pour retenir les ımı.teriaux 
en aval de certains affluents convenables de la riviere de Sakarya, comme 
Kirmir ou Aladağ, ou sur des branches secondaires. 

6) Deplacement de certains villages qui se trouvent dans le bassin 
versant, qui n'ont pas passibilite de developpement et par consequent, 
occasionnent des degats aux forets et aux paturages. 
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Şekil 21. 1 ve 2 numaralı havzaların deneme periyodi içindeki rüsubat verim egri 

Conrbes transpotent des materiaux pendant la periode d'essai du hassin no. ı et 




