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ÖNSÖZ
Su Hayattır…
Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, ülkemizin geliĢip kalkınmasında çok önemli bir yere sahip
olan su kaynaklarının planlanması, geliĢtirilmesi ve iĢletilmesi konularında en etkin kurumdur.
DSĠ tarafından yürütülen araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri, kurum bünyesinde yer alan Teknik
AraĢtırma ve Kalite Kontrol Dairesi BaĢkanlığı‘mız tarafından koordine edilmektedir. Daire
BaĢkanlığımızın faaliyetleri kapsamında, bu araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının ilgililere
ulaĢtırılması ve yaygınlaĢtırılması amacı ile ulusal ve/veya uluslararası ölçekte seminer,
sempozyum, kurs ve benzeri organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerle, bilgi
kaynaklarına ulaĢmanın en kolay yolu olan, konusunda uzman kiĢiler bir araya getirilerek, kiĢiler
arasında bilgi transferi sağlanmaktadır.
Bu yıl beĢincisi düzenlenen ―Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu‖ nun gayesi; üniversite,
kamu ve özel sektör gibi çeĢitli kesimlerde çalıĢan konu ile ilgili araĢtırmacıları bir araya
getirerek, Su Mühendisliği alanında teorik ve uygulamalı çalıĢmalar ile bu alanda karĢılaĢılan
sorun ve çözümleri yeni teknolojik geliĢmeler ıĢığında tartıĢmaktır.
5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu‘na tebliğleriyle destek veren meslektaĢlarıma,
üniversitelerin değerli öğretim üyelerine, kamu kurum ve kuruluĢları ile özel sektörde görev
yapan tüm katılımcılara teĢekkür eder, bildirileri içeren bu kitabın teĢkilatımız ve konu ile ilgili
diğer sektör çalıĢanlarına faydalı olmasını dilerim.

M. Fatih KOCABEYLER
Daire BaĢkanı
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ÖZET
Su mühendisliğinde yüksek hızlara sahip akımların bulunduğu dolusavaklar üzerindeki
kavitasyon problemi günümüze kadar önemini yitirmemiĢ problemlerden olmuĢtur. Yüksek hızlı
akımlara sahip dolusavaklar üzerinde kavitasyonu engellemek için havalandırıcıların
tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla literatürde havalandırıcı tasarımı yapılmasına yönelik
birçok bağıntı mevcuttur. Bu bağıntıların büyük çoğunluğu deneysel bağıntılar olup çeĢitli
hidrolik sınırlamalar içerirler. Bu çalıĢmada A.I. Glazov tarafından önerilen teorik yaklaĢım
anlatılmıĢtır. Ayrıca eğimi 0.3-0.6-1.25-1.7 olan Ģut kanalı üzerinde 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70,
100 m3/s/m‘lik birim debiler altında çeĢitli rampa yükseklikleri için Glazov yaklaĢımı ile hava
karıĢım oranları bulunmuĢ elde edilen sonuçlar DSĠ-TAKK Dairesi baĢkanlığınca yapılan
deneyler ve literatürde verilen önemli pratik bağıntıların sonuçları ile karĢılaĢtırılarak
yorumlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Dolusavak, havalandırıcı, glazov.
DESIGNING OF SPILLWAY AERATORS WITH GLAZOV’S APPROACH
ABSTRACT
In hydraulic engineering, cavitation problems on spillways that have high velocity flowrates are
still currently one of the most important problems. In order to prevent cavitation on spillways
that have high velocity flowrates, aerators should be designed. In literature, there are lots of
relation related to this problem. Most of these relation are empirical and have various hydraulic
limitations. In this study, the theorical approach suggested by A.I. Glazov is examined.
Moreover, by using the approach of Glazov, for platforms of various heights, air mixture ratios
are found for chute channel with slopes of 0.3-0.6-1.25-1.7 and unit depths of 15, 20, 25, 30, 40,
50, 70, 100 m3/sec/m. The results, then, compared and discussed with those obtained by the
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experiments carried out by DSĠ-TAKK Department and with important practical relation given
in the literature.
Keywords: Spillway, aerator, glazov.

1.GĠRĠġ
Barajlar, ülkemizin kalkınma çalıĢmaları içerisinde, gerek enerji üretimi gerek tarımsal sulama
ve gerekse içme ve kullanma suyu temini bakımından son derece büyük öneme sahip depolama
tesisleridir. Hangi amaçla inĢa edilirse edilsin barajlarda iklim Ģartlarının ve buna bağlı olarak
yağıĢ ve akıĢ durumlarının geliĢigüzel özelliği yüzünden, akarsuların akıĢlarını her zaman
kontrol altına almak mümkün değildir. Bu yüzden barajların rezervuarına gelen fazla suları
baraja ve diğer yardımcı yapılara zarar vermeden emniyetle mansaba aktaracak yapılara ihtiyaç
vardır. Dolusavak olarak adlandırılan bu yapılar barajın emniyet unsurlarındandır. Dolusavaklar
üzerinde akımın yüksek hızlara ulaĢması sonucu meydana gelen kavitasyon olayı dolusavağın
kullanılmaz hale gelmesine neden olabilir. Hidrolik yapılar ve hidrolik makinelerde
havalandırıcıların kavitasyon sorununu çözmedeki performansı 1945 li yıllardan beri iyi
bilinmektedir. Havalandırıcı kavramı ilk olarak 1959 – 60 lı yıllarda Grand Coulee barajının dip
savak çıkıĢında görülen yüksek hızlı akımın oluĢturduğu kavitasyon sorununu çözmek için
kullanılmıĢtır [Aydın, 2005]. 1978 yılında Ġran‘da Karun barajının dolusavağında oluĢan
kavitasyon hasarından sonra havalandırıcılar üzerindeki ciddiyet daha da artmıĢtır. Akan bir suda
kavitasyon; sıvı içerisindeki basıncın buhar basıncının altına düĢerek sıvının buhar fazına
geçmesi ve daha sonra söz konusu kesitin mansabında basıncın yükseldiği bir noktada
yoğunlaĢması sonucu meydana gelir. Pratikte kavitasyonun baĢlamasına neden olan kritik basınç
akıĢkanın buhar basıncı olarak alınabilir. Dolusavak Ģut kanallarında kavitasyon oluĢumunda
betonun pürüzlülüğü önemli bir konuma sahiptir. Bu yüzden betonun özenle dökülmesi ve
pürüzlülük faktörünü azaltacak döküm ve bakım tedbirleri kavitasyon riskini azaltacaktır. Beton
kalitesini arttıracak bu tedbirler aynı zamanda dolusavak maliyetini arttıracaktır. Bu Ģekilde
maliyet arttırıcı titiz çalıĢmalar yerine iyi tasarlanmıĢ havalandırıcılar her zaman daha ekonomik
olacaktır [Aydın-Aydın, 2005, 2007].
Havalandırıcının akıma vereceği hava konsantrasyonu miktarı ve Ģut boyunca yerleĢtirilecek
aralıkları havalandırıcının performansı ile doğrudan ilgilidir. Kavitasyon hasarını önlemek için
akıma verilecek hava konsantrasyonunun miktarı Russell ve Sheehan‘a göre %5 [Russell,
Sheenan, 1974], Oskolkov ve semenkov‗a göre %7~8 [Oskolkov, Semenkov, 1979], Peterka
tarafından verilen sonuçlara göre % 6~8 arasında olması gerektiği [Kells,Smith,1991],
Rutschmann ise hava konsantrasyonunun %7 alınabileceğini önermiĢtir [Rutschmann, Hager,
1992]. Bununla birlikte, havalandırılmıĢ suyun içindeki serbest hava konsantrasyonunun % 45 i
aĢması durumunda, yükselen hava kabarcıklarının akımın atomize olmasına yol açabileceği
uyarısı yapılmıĢtır [Oskolkov, Semenkov, 1979-Kells, Smith, 1991].
Akıma katılacak hava konsantrasyonu akımın kendi kendine havalanması yolu ile yani doğal
olarak olabilir. Akımın içerisinde sınır tabakanın serbest yüzeyi kestiği noktadan sonra kendi
kendine havalanma baĢlayacaktır. Ancak sınır tabakanın serbest yüzeyi kestiği nokta çoğunlukla
dolusavak uzunluğundan büyük olur. Bu nedenle boĢaltım kanalı üzerine yapay yollardan
havalanmayı sağlayacak havalandırma yapıları ilave edilmelidir. Tasarım aĢamasında model
deneyleri, sayısal analizler veya ampirik bağıntılar yardımı ile boĢaltım kanalı üzerindeki
kavitasyon riski belirlenmeli ve bu analizler ıĢığında boĢaltım kanalı üzerine uygun noktalara
akımın içerisine suni olarak hava katabilecek havalandırıcılar yerleĢtirilmelidir. Model deneyi ve
sayısal analiz her tasarım aĢamasında mümkün olmayabilir. Birçok araĢtırmacı tasarım
aĢamasında kullanılması amacıyla akıma girecek hava miktarı ve yapının geometrik
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parametreleri arasında pratik ampirik bağıntılar sunmuĢlardır. Bu bağıntıların bazıları çok fazla
parametre içerir ve tasarımcı için pek cazip olmaz. Bununla beraber daha az parametre içeren
bağıntılar daha kaba sonuçlar verecektir. Her iki durumda da bu bağıntıların hidrolik geçerlilik
sınırları mevcuttur.
2.GLAZOV YAKLAġIMI
Havalandırıcı rampalarında akım içerisine katılacak hava miktarı ile ilgili olarak Rus araĢtırmacı
A.I. Glazov 1984 yılında su jetinin alt napının dağılması prensibini kullanarak su içerisine hava
giriĢi ile ilgili teorik bir çalıĢma yapmıĢtır. Rampadan sonra alt nap altında meydana gelen basınç
düĢmesinin önemli bir parametre olduğunu vurgulamıĢtır. Akım içerisine hava giriĢinin hızı
pratik olarak suyun hızına eĢittir. Bu nedenle nap altındaki boĢluktan sürekli bir hava taĢıma
olayı jetin kanal tabanına çarpma noktasındaki hava - su karıĢım bölgesinin geniĢlik ve kalınlığı
ile orantılıdır [Glazov,1984]. ġekil 1 de su akımı içerisine giren hava karıĢımı için mekanizma
gösterilmiĢtir.

ġekil 1. Alt naptan akıma hava giriĢi
Havalandırıcı rampası altında alt nap yüzeyinde oluĢan hızın kararsız dalgalanma bileĢeni ġekil 1
de u’ olarak gösterilmiĢtir. Bu bileĢen jetin α0 çıkıĢ açısını β değerine yükselterek alt napın
dalgalanmasına ve dağılmasına, böylece akımda hava karıĢımının oluĢmasına neden olur. Alt
naptaki bu dalgalanma, nap saptırıcı rampadan uzaklaĢırken napın alt bölümündeki hava su
karıĢımlı tabaka kalınlığının giderek artmasına neden olur [Glazov, 1984]. Bu durumda alt napın
tabana değdiği nokta ile merkezi eksen arasındaki kesitin dik uzunluğu;
h1 

 X  xn 2  Y  yn 2

(1)

Olacaktır. Burada X, Y alt napın çarpma noktasının koordinatlarını,
xn , y n ise çarpma
noktasının üst nap izdüĢümünün koordinatlarını ifade etmektedir. Burada kanaldan geçen birim
debi;
q  2.v.d

(2)

Olduğundan;
d

q
olacaktır.
2.v

(3)
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Burada v : xn , y n noktasından geçen kesitteki ortalama hız (m/s), q birim debi, d hava-su
karıĢımının orta ekseninin üst napa olan uzaklığıdır ve v aĢağıdaki Ģekilde ifade edilir.

h


v   v02  2 g  y n  . cos  0  
2




(4)

Bu hız Falvey tarafından çarpma noktasındaki hız olarak isimlendirilmiĢtir [Falvey, 1990].
Burada v0 , 0 , h sırasıyla rampa üzerindeki akım hızı, boĢaltım kanalı açısı, rampa üzerindeki
akım derinliğidir. DağılmamıĢ napa kıyasla geniĢleyen kesitin çarpma bölgesindeki alanı:
A  b.h1  d  olacaktır.

(5)

Burada b  jetin çarpma noktasındaki geniĢliğidir. (5) numaralı denklem ile belirtilen alan, hava
karıĢımından dolayı geniĢleyerek akıma havanın girdiği alan olarak kabul edilmiĢtir [Glazov,
1984]. Bu durumda akım içerisine girecek olan havanın debisi (1),(3) numaralı denklemler (5)
numaralı denklemde yerine yazılarak;

Qa  v.b.


 X  xn 2  Y  yn 2 

q 

2v 

(6)

olarak elde edilecektir. Glazov alt naptan akıma giren ortalama hava konsantrasyonunu ġekil 1
de görülen su-hava karıĢımlı tabaka kalınlığı olan ha kalınlığının yarısı kabul etmiĢtir [Glazov,
1984]. Bu durumda (6) numaralı denklem yeniden Ģu Ģekilde elde edilebilecektir.
S

1
ha

ha

 S hdh  0.5

(7)

0

kabulü yapılarak,
ha  2h1 

q
v

(8)

yazılabileceğinden akıma girecek hava debisi:
ha

Qa  b.v.  S h dh

olarak yazılabilecektir.

(9)

0

Buradaki, S akım derinliği boyunca hava konsantrasyonudur. (7) ve (8) nolu denklemler (9)
numaralı denklemde yerlerine yazılırsa
Qa  b.v.

ha
2

olur. Buradan

q 

Qa  b.v. h1   elde edilecektir.
2v 


(10)

Bu bağıntıda h1 yerine (1) yazılırsa (6) numaralı bağıntı yeniden elde edilecektir. Glazov elde
etmiĢ olduğu bağıntıda xn , yn , X , Y ile gösterilen merkezi eksen ve alt napın koordinatlarını nap
4

altındaki basınç düĢmesini de dikkate aldığı (11) nolu diferansiyel hareket denklemlerini
parametrik çözümlemesini yaparak elde etmiĢtir [Glazov, 1984].
d 2x
 C n2 x  C n g.t  U 0 sin  e 
dt 2

(11)
2

d y
 C n2 y  C nU 0 cos  e  g
2
dt
Cn  Pa  Pj  .q 

Burada; Cn  Basınç faktörü , g  yerçekimi ivmesi , Pa  Atmosfer basıncı, Pj  Jet altı basıncı,
q  Birim su debisi, U 0  Rampa üzerindeki akım hızı,   suyun yoğunluğu,  e  yatay ile
saptırıcı rampa üst yüzü arasındaki açı dır.
3.ÇÖZÜM YÖNTEMĠ VE KARġILAġTIRMA YAPILAN BAĞINTILAR
Çözümlerin karĢılaĢtırılması amacıyla genel amaçlı bir bilgisayar programı hazırlanmıĢtır. Bu
program ile herhangi eğimde birden fazla taban eğimine sahip, boĢaltım kanalı geniĢliğinin
planda daralma, geniĢleme, sabit geniĢlik, kısmi daralma durumlarını dikkate alabilen, boĢaltım
kanalında farklı metotlarla sürekli yük kaybı hesaplayabilen, hız yüksekliklerinin, duvar
yüksekliklerinin ve boĢaltım kanalı üzerinde kavitasyon indeksinin hesaplanmasını yapabilen bir
program hazırlanmıĢtır. Program, yapılan hesaplar ıĢığında boĢaltım kanalına otomatik veya
kullanıcı kontrolünde havalandırıcı atmakta ve atılan havalandırıcılar için Wu Jian Hua, FalveyErvine, genel katsayı, Rutschmann, Rutschmann-Hager, Kökpınar-GögüĢ ve Glazov
yöntemlerini kullanarak jet uzunlukları, rampa yüksekliği, rampa boyu, havalandırma bacası
boyutlarını hesaplamaktadır. ġekil 2 de ―spillchute‖ adı verilen programın ara yüzleri
görülmektedir.

ġekil 2. Hazırlanan programın ara yüzleri.
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Hazırlanan program Glazov yaklaĢımında verilen (11) nolu denklemleri (12) de gösterilen ileri
doğru yazılmıĢ sonlu fark denklemlerinden çözerek xn , yn , X , Y değerlerini bulmaktadır.
xi  2  n 2 .Cn .g.t.i  U 0 sin  e   2.xi 1  xi  n 2 .Cn2 .xi





yi  2  n 2 . Cn .U 0 . cos  e  g  Cn2 . yi  2. yi 1  yi
(12)
X ve Y doğrultusu için alt nap baĢlangıç sınır Ģartları aĢağıda verilmiĢtir.

x0  0
x1  n.U 0 . cos  e

(13)

y0  0
y1  n.U 0 .sin  e

Aynı Ģekilde merkezi eksen için baĢlangıç Ģartları;

x0 

h
. sin  0
2

h
x1  n.U 0 . cos  0  . sin  0
2
(14)

h
. cos  0
2
h

y1   . cos  0   n.U 0 . sin  0
2

y0 

ġeklinde yazılacaktır. Elde edilen çözümlerin karĢılaĢtırılması amacıyla eğimi 0.3-0.6-1.25-1.7
olan Ģut kanalı üzerinde 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100 m3/s/m‘lik birim debiler altında çeĢitli
rampa yükseklikleri için DSĠ-TAKK tarafından yapılan deneyler ve literatürde verilen çeĢitli
yaklaĢımlar kullanılmıĢtır.
3.1.Deney
DSĠ-TAKK tarafından yapılan deneylerde [Demiröz, 1986], uygulamada en çok karĢılaĢılan
boĢaltım kanalı eğimleri dikkate alınmıĢtır (tanα=0.3-0.6-1.25-1.7). Havalandırma bacası alanı
(Aa) ile saptırıcı yüksekliği (tr) değiĢtirilerek farklı hidrolik büyüklükler için akıma karıĢan hava
miktarı, su jeti alt nap uzunluğu ve su jeti altındaki atmosfer altı basınçlar ölçülmüĢtür. Jet
uzunlukları saydam olarak imal edilen boĢaltım kanalı yan duvarlarından ölçülmüĢtür. Akıma
karıĢan hava miktarı havalandırma bacasında yapılan hava hız ölçümlerinden hesaplanmıĢtır.
ÇalıĢmada kavitasyon hasarının önlenmesi için akıma karıĢması gereken hava miktarını
sağlayacak havalandırıcı geometrisinin tespiti amaçlanmıĢtır. q= 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100
m3/s/m‘lik birim debilerle çalıĢılmıĢ ve bu debilere göre ortalama akım hızları ve derinlikleri
tespit edilmiĢtir. Modelde asimetrik havalandırma kullanılmıĢtır. Modelin planı ve kesiti ġekil 3
de görülmektedir.
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ġekil 3. Model deneyinde kullanılan havalandırıcı geometrisi.

3.2.Pinto Denklemleri
Pinto [Pinto, 1991] tarafından Foz do Areia , Emborcaçao, Amaluza, Colbun ve Terbela
Barajlarının dolusavak havalandırıcı datalarıyla elde edilen denklem (15) ve (16) sonuçların
karĢılaĢtırılması amacıyla kullanılmıĢtır. (15) nolu bağıntıda asimetrik havalandırıcılar için
Pinto‘nun önerdiği k= 0.023 katsayısı kullanılmıĢtır. Denklem (15) için deney sonucunda ölçülen
jet uzunlukları kullanılmıĢtır.
L
h

  k. 

(15)

  0.29Fr  1

0.62

D
 
h

0.59

(16)

c . Aa
D
b
Burada;   Hava giriĢ oranı, c  Baca geometrisine bağlı bir katsayı, Aa  Hava bacası kesit
alanı, b  Dolusavak geniĢliği, L  Jet uzunluğu, h  Saptırıcı rampa üzerinde su derinliğidir.
3.3.Rutschmann Denklemleri
Rutschmann hava giriĢ oranı için aĢağıda verilen bağıntıları önermiĢlerdir [Rutschmann, 1988].
Bu bağıntılar model deneyleri yardımıyla tanımlanmıĢ ve uygulamada uyumlu sonuçlar
vermiĢlerdir. Denklemler için deney sonucunda ölçülen jet uzunlukları kullanılmıĢtır.
 L
h

(17)

 L
h

(18)

  0.0372   0.266
  0.0493   0.0061Fr2  0.0859
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Burada;   Hava giriĢ oranı, L  Jet uzunluğu, h  Saptırıcı rampa üzerinde su derinliği,
Fr  Froude sayısıdır.
3.4.Kökpınar-GöğüĢ Denklemleri
Kökpınar ve GöğüĢ tarafından yürütülen deneysel çalıĢmalar sonucunda alt naptan akıma girecek
hava miktarı için denklem (19) önerilmiĢtir[Kökpınar-GöğüĢ,2002]. Denklem (20) ise denklem
(19) un ölçek etkilerini gidermek için yine Kökpınar-GöğüĢ tarafından önerilen denklemdir.

L
 deney  0.0189 
h

0.83

 Aa 

 1  tan 
 Aw 


0.24

(19)

1.118
  4.186deney

(20)

Kökpınar-GögüĢ bu denklemde kullanmak amacıyla denklem (21) de verilen jet uzunluğu
bağıntısını vermiĢlerdir. Jet uzunlukları denklem (21) kullanılarak elde edilmiĢtir.
 L
1.75
0.22  t  t 
   0.28Fr  1     r s 
h
 h 

0.44


Aa 
1  tan   
Aw 


0.087

(21)

Burada;   Ölçek etkisi giderilmiĢ hava giriĢ oranı,  deney  Ölçek etkisi giderilmemiĢ hesap
sonuçları, Aa  Hava bacası kesit alanı,

Aw  Su akımı kesit alanı,

L  Jet uzunluğu,

h  Saptırıcı rampa üzerinde su derinliği,   BoĢaltım kanalı açısı, t r  Saptırıcı rampa
yüksekliği, t s  Basamak yüksekliği,   Saptırıcı rampa açısıdır.
4.SONUÇLARIN KARġILAġTIRILMASI
Deney sonuçları ve amprik yaklaĢımlar ile q= 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100 m3/s/m‘lik birim
debiler için boĢaltım kanalı eğimi tanα=0,3-0,6-1,25-1,7 değerleri için rampa yükseklikleri
değiĢtirilerek hava karıĢım oranlarım bulunmuĢ ve Glazov yaklaĢımı ile elde edilen sonuçlarla
grafik ortamda karĢılaĢtırılmıĢtır.
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ġekil 4. tanα=0.3 için; a) tr=0.10 m, b) tr=0.15 m, c) tr=0.20 m, d) tr=0.25 m rampa yükseklikleri
için birim debi-hava karıĢım oranı değiĢimi
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ġekil 5. tanα=0.6 için; a) tr=0.025 m, b) tr=0.05 m, c) tr=0.075 m, d) tr=0.10 m rampa
yükseklikleri için birim debi-hava karıĢım oranı değiĢimi
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ġekil 6. tanα=1.25 için; a) tr=0.10 m, b) tr=0.15 m, c) tr=0.20 m, d) tr=0.25 m rampa
yükseklikleri için birim debi-hava karıĢım oranı değiĢimi
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ġekil 7. tanα=1.7 için; a) tr=0.22 m, b) tr=0.26 m, c) tr=0.28 m, d) tr=0.32 m rampa yükseklikleri
için birim debi-hava karıĢım oranı değiĢimi
ġekil 8 de Foz Do Areia barajı boĢaltım kanalında bulunan I nolu havalandırıcı üzerinde
yapılan prototip ölçüm sonuçları ile Kökpınar-GöğüĢ, Glazov, Fluent ile yapılan sayısal analiz
ve Pinto‘nun önerdiği denklem (16) arasında karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. Bu havalandırıcıda rampa
iç açısı 7.125‘ , saptırıcı rampa yüksekliği 20 cm boĢaltım kanalının yatayla yaptığı açı 14.57‘ ve
tanα= 0.26 dır.
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ġekil 8. tanα=0.26 tr=0.20 m, Foz Do Areia Barajı I nolu havalandırıcı sonuçları ile karĢılaĢtırma
Foz Do Areia barajı üzerinde yapılan ölçümlere en yakın sonuçları Pinto ve Kökpınar-GöğüĢ
yaklaĢımları vermiĢtir. Pintonun önerdiği denklemin elde edilmesinde bu barajdan elde edilen
verilerin kullanıldığı göz önüne alındığında Kökpınar –GöğüĢ yaklaĢımı oldukça iyi sonuçlar
vermiĢtir. Glazov yaklaĢımı beklendiği Ģekilde boĢaltım kanalı eğiminin en yakın olduğu
tanα=0.30 Ģekil 4 (c) ve (d) eğrilerinde görüldüğü gibi diğer yaklaĢımlara oranla en yüksek hava
giriĢ oranları elde edilmiĢtir. ġekil 4-5-6 da grafiklerde görülen Pinto I denklem (16), Pinto II
denklem (15), Rutschmann I denklem (17) ve Rutschmann II denklem (18) den elde edilen
değerlerdir.

11

5.SONUÇ VE ÖNERĠLER
Birçok araĢtırmacı tasarım aĢamasında kullanılması amacıyla akıma girecek hava miktarı ve
yapının geometrik parametreleri arasında pratik ampirik bağıntılar sunmuĢlardır. Bu bağıntıların
bazıları çok fazla parametre içerir ve tasarımcı için pek cazip olmaz. Bununla beraber daha az
parametre içeren bağıntılar daha kaba sonuçlar verecektir. Her iki durumda da bu bağıntıların
hidrolik geçerlilik sınırları mevcuttur. Glazov önerisi Falvey tarafından kesin metot olarak
değerlendirilmiĢtir [Falvey,1990]. Yapılan analizler Glazov yaklaĢımının her eğimde geçerli
sonuçlar veremeyeceğini göstermektedir. tanα=0.3 boĢaltım kanalı eğimi için rampa yüksekliği
arttıkça Glazov yaklaĢımının deney sonuçlarından uzaklaĢtığı görülmektedir. YaklaĢım göreceli
olarak düĢük rampa yüksekliklerinde daha uygun sonuçlar vermektedir. tanα=0.6 eğimi için
ġekil 5-(a) da Glazov yaklaĢımı deney sonuçlarından düĢük değerler verirken Kökpınar – GöğüĢ
yaklaĢımı daha uygun sonuçlar vermektedir. tr = 5-7.5-10 cm lik rampa yüksekliklerinde deney
sonuçlarına en yakın değerler Glazov yaklaĢımı ile elde edilmiĢtir. tanα= 1,25 eğimi için tr = 1015-20 cm lik rampa yükseklikleri için elde edilen hava karıĢım oranları deney sonuçları ile uyum
içindedir. BoĢaltım kanalı eğiminin en dik hali olan tanα=1.7 değerinde Galazov yaklaĢımı
mevcut yöntemler içerisinde en uygunsuz sonuçları veren metot olmuĢtur. Rutschmann
bağıntıları ortalama 50-60 m3/s/m lik birim debiden sonra tüm boĢaltım kanalı eğimleri için
geçerlilik sınırları dıĢında olduğundan negatif değerler vermiĢlerdir. KarĢılaĢtırılan yöntemlerde
Pinto‘nun önerdiği denklem (15) ve Kökpınar-GöğüĢ bağıntısı deneyde kullanılan asimetrik
havalandırıcı durumunu dikkate almıĢken Rurschmann, ve Glazov yaklaĢımları asimetrik baca
durumunu dikkate alan yöntemler değildir. Glazov yaklaĢımı Falvey‘in belirttiği Ģekilde [Falvey,
1990] kesin sonuç verebilecek güçte bir yaklaĢım olmamakla birlikte diğer pratik yaklaĢımlar ile
uyumlu sonuçlar vermekte hatta göreceli olarak çok yatık ve çok dik olmayan kanallarda son
derece uygun sonuçlar vermektedir. Ayrıca yaklaĢım hiçbir boĢaltım kanalı eğiminde geçersiz
sayılabilecek negatif değerler vermemektedir.
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ÖZET
Yan savaklar, herhangi bir kanaldan ihtiyaç duyulan debinin temin edilmesi veya fazla suyun
uzaklaĢtırılması için taĢkın, sulama, arazi drenajı, birleĢik sistem kanalizasyon tesislerinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğrusal kanallar üzerine yerleĢtirilmiĢ yan savaklar ile ilgili
literatürde birçok çalıĢma mevcuttur. Labirent yan savaklar klasik yan savaklara nazaran daha
yüksek savaklama kapasitesine sahiptirler. Bu bildiride, üçgen labirent yan savakların savaklama
kapasitelerinin Hesaplamalı AkıĢkan Dinamiği (CFD) yöntemiyle belirlenmesine çalıĢılmıĢ ve
sonuçlar fiziksel deney sonuçlarıyla karĢılaĢtırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Yan Savak, labirent savak, debi katsayısı, fluent, CFD.

EVALUATION OF LABYRINTH SIDE WEIRS BY USING CFD ANALYSES
ABSTRACT
The side weirs, also known as the lateral weirs, are widely used in flood channels, irrigation
channels, land drainage, and urban sewerage systems by flow diversion or intake devices. There
are a lot of studies related to the side weirs located on straight channels. The values of discharge
capacity of the labyrinth side weirs are significantly higher than those of conventional side weirs
(i.e., rectangular side weir). In this study, the discharge capacity of triangular labyrinth side weir
is studied by using CFD method, and the results are compared with the physical experimental
results.
Keywords: Side Weir, labyrinth weir, discharges coefficient, fluent, CFD.

1.GĠRĠġ
Yan savaklar; bir kanaldaki fazla debinin azaltılması veya herhangi bir kanaldan ihtiyaç olan
debinin alınması için kullanılan bir hidrolik yapıdır. Bu savaklar kanalların yan duvarlarına
akıma paralel olarak inĢa edildiklerinden bu ismi almıĢlardır. Bir labirent savak planda düz
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olmayan bir savak kretine sahiptir. Kret uzunluğunun artması ile belirli bir debi için memba
taraftaki nap yükü azaltılmaktadır. Bu nedenle bu savaklar, özellikle kret geniĢliği sınırlı olduğu
yerlerde daha büyük debi geçirilmesi gereken yerlerde klasik yan savaklara nazaran avantajlı
olmaktadır. Labirent yan savakların debi deĢarj kapasiteleri de klasik savaklara göre oldukça
fazla olmaktadır. Fakat, labirent savakların kullanılması durumunda su alınan bölgede oluĢan
oyulma derinlikleri, dikdörtgen yan savaklardan daha fazla olacağı unutulmamalıdır [Emiroğlu
ve diğ. 2007].
Yan savaklar ile ilgili literatürde birçok çalıĢma mevcuttur. Bu çalıĢmaların çoğu doğrusal
dikdörtgen kanal üzerine yerleĢtirilmiĢ keskin kenarlı dikdörtgen veya üçgen yan savaklar ile
ilgilidir. De Marchi (1934) dikdörtgen yan savakların debi katsayısı ile ilgili olarak, özgül
enerjiyi sabit kabul ederek bir yaklaĢım gerçekleĢtirmiĢtir. Bu nedenle klasik savaklar için
kullanılan aĢağıdaki formül (EĢitlik 1), yan savakların debi katsayısını elde etmek için birçok
araĢtırmacı tarafından kullanılmıĢtır.
q

dQ
3/ 2
 Cd 2 g h  p
ds

(1)

buradaki; Q ana kanaldaki debi, s yan savak memba baĢlangıcından itibaren uzaklık, dQ/ds (veya
q) yan savak boyunca birim debi, g yerçekimi ivmesi, p yan savağın kret yüksekliği, h kanal
eksenindeki ana kanaldaki su derinliği ve Cd yan savağın debi katsayısıdır.
Son zamanlarda labirent yan savaklar ile ilgili bazı çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bunlardan dikkat
çekici bir çalıĢmadan biri, üçgen labirent yan savakların debi katsayılarını ve savak üzerindeki su
yüzeyi profillerini belirlemek için Emiroğlu ve diğ. (2010) tarafından yürütülen deneysel
çalıĢmadır. Emiroğlu ve diğ. (2010) toplamda 2,830 laboratuar deneyi yürütmüĢ ve yan savak
debi katsayısını R2=0.94 belirginlik katsayısını veren ampirik bir eĢitlik elde etmiĢlerdir. Ayrıca,
labirent yan savakların debi kapasitelerinin klasik yan savaklara kıyasla belirgin Ģekilde yüksek
olduğunu göstermiĢlerdir. Diğer bir çalıĢmada, Kaya ve diğ. (2010) tarafından yarı eliptik yan
savaklar üzerinde deneysel bir çalıĢma yürütülmüĢtür. Bu araĢtırmacılar ise 667 laboratuar testi
yürüterek yarı eliptik yan savakların debi katsayısını belirlemeye çalıĢmıĢlardır. Bu
araĢtırmacılar, yarı eliptik yan savakların debi kapasitelerinin klasik yan savaklara göre daha
yüksek fakat üçgen labirent yan savaklara göre daha düĢük olduğunu ifade etmiĢlerdir. Emiroğlu
ve diğ. (2011), yaptıkları çalıĢma da ise üçgen labirent yan savakların debi katsayılarını yapay
sinir ağları metodu kullanarak belirlemeye çalıĢmıĢ ve sonuçta deneysel verilerle iyi bir uyum
elde etmiĢlerdir. Bu araĢtırmacılar labirent yan savakların debi katsayılarını De Marchi
yaklaĢımını dikkate alarak elde etmiĢlerdir.
Bu çalıĢmada paralel Fluent yazılımı kullanılarak yapılan CFD (Computational Fluid Dynamics)
analizleriyle üçgen labirent yan savakların savaklama kapasiteleri ve akım karakteristiklerinin
belirlenmesine yönelik bazı örnek sonuçlar sunulmuĢtur. Fluent yazılımı birçok farklı
disiplindeki araĢtırmacılar tarafından kullanılmakta ve geçerliliği test edilmiĢtir. Örnek olarak
son yıllarda, Schaffrath ve diğ. (2007), Gavelli ve diğ. (2008), Aydın ve Öztürk (2009),
Bridgeman ve diğ. (2010) gibi araĢtırmacılar nükleer, makine, inĢaat mühendisliği gibi farklı
alanlardaki çalıĢmalarda kullanılmıĢtır.
2.DENEYSEL ÇALIġMA
Bu çalıĢmada kullanılan deneyler Emiroğlu ve diğ. (2007) tarafından Fırat Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik laboratuarında yürütülüĢtür.
Kurulan açık kanal, bir ana kanal ve bir adet toplama kanalından oluĢmaktadır. Ana kanal 0.50 m
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geniĢliğinde ve 0.50 m yüksekliğindedir. Toplama kanalı 0.50 m geniĢliğinde 0.70 m
yüksekliğindedir. Deney setinin tüm yan duvarları cam ve fleksiglas malzemeden inĢa edilmiĢtir.
Ġki kanalı birbirinden ayıran kısım ise sac malzemeden yapılmıĢtır. Set üzerine gerekli yerlere
sakinleĢtiriciler yerleĢtirilmiĢtir. Deney düzeneğinin kısmi görünümü ġekil 1‘de verilmiĢtir. 10
inç‘lik su temin borusundan yaklaĢık 210 L/s‘ye kadar debi elde edilmektedir. GiriĢ debi
ölçümleri elektromanyetik hassas bir debimetre ile yapılmıĢtır. Ana kanal ve yan savak
üzerindeki seviye ölçümleri raylar üzerinde hareket eden arabaya monte edilmiĢ elektronik
limnimetre (±0.01 mm hassasiyetli) ile yapılmıĢtır. Ana kanal taban eğimi % 0.1‘dir. Deneyler,
nehir rejiminde akan ana kanal üzerine yerleĢtirilmiĢ üçgen labirent yan savakların debi
katsayılarını, yan savak civarındaki su yüzü profillerini ve kanal kesitindeki hız profillerini
belirlemek üzere Emiroğlu ve diğ. (2010) tarafından yürütülmüĢtür.

ġekil 1. Deney düzeneği.
3.CFD ANALĠZLERĠ
CFD (Computational Fluid Dynamics) analizleri paralel FLUENT yazılımı kullanılarak Bitlis
Eren Üniversitesinde kurulan Yüksek Performanslı Bilgisayar (HPC) sistemi üzerinden paralel
iĢlemcili olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Kullanılan HPC sistem 64 bit iĢlemci mimarisine sahip her
biri yüksek performanslı 8 xeon iĢlemci ve 16 GB RAM‘dan oluĢan 8 sunucudan oluĢmaktadır
(toplamda 64 iĢlemci ve 128 GB RAM). Fluent‘in paralel iĢlem özelliği sayesinde analizlerde
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büyük zaman tasarrufu yapılabilmekte ve yeterince hassas sonlu hacimlere bölünen modellerden
yeterince hassas çözümler alınabilmektedir. Fluent‘in çözüm metotlardan biri olan VOF
(Volume of Fluid) serbest yüzeyli akımların modellenmesi için oldukça etkilidir. VOF
modelinde her bir sonlu hacim hücresi ya iki fazdan biriyle (hava – su) dolu, ya da iki faz
arasında yüzey oluĢturacak Ģekilde olacaktır. VOF model aĢağıdaki (EĢitlik 2) momentum
denkleminin bir setini çözerek iki veya daha fazla karıĢmaz akıĢkan akımını modelleyebilir
(Fluent 2005).
u u j


P 
( u j ) 
( u i u j )  

( i 
)  g j  F j
t
xi
x j xi x j xi

(2)

burada; ρ akıĢkanın yoğunluğu, μ dinamik viskozite, F kütle kuvvetleri, u hız vektörleridir.
Sayısal çözümlerde American Society of Mechanical Engineers (ASME, 1993) tarafından CFD
belirsizlik analizleri için belirtilen kriterler göz önünde tutulmuĢtur. Yan savaklar gibi serbest
yüzeyli akımlarda su yüzeyinin davranıĢı önemlidir. Bu tür akımlar genellikle yerçekimi ve atalet
kuvvetleri tarafından yönetilir. Bu nedenle bu akımlar Froude sayısı ile karakterize edilmektedir.
Sayısal modellerde nehir rejimindeki (F1<1) açık kanal Ģartlarını tanımlamak için VOF altındaki
―Açık Kanal Sınır ġartları‖ tanımlanmıĢtır. Model geometrileri ve meĢlemeler Gambit
programıyla oluĢturulmuĢtur. Sayısal modeller farklı labirent yan savak iç açıları (θ), kret
yükseklikleri (p) ve yan savak geniĢlikleri (L) için 300,000 – 600,000 3D hexahedral sonlu
hacimlerden oluĢmuĢtur. Çözümlerin meĢlemeye olan hassasiyetini belirlemek için kaba ve ince
meĢleme kullanılarak hazırlanmıĢ modellerin çözümleri karĢılaĢtırılmıĢ ve uygun meĢ boyutu ve
sayısı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Çözümlerin türbülans hassasiyetini belirleyebilmek açısından,
farklı türbülans modelleri denenerek sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Farklı türbülans modellerinin
yakın sonuçlar vermesine rağmen serbest yüzeydeki küçük dalgalanmaları ve üçgen labirent yan
savak içerisinde bazen oluĢabilen vorteksleri modelleyebilme becerisiyle RSM türbülans modeli
tercih edilmiĢtir. Bu model diğer türbülans modellerine göre daha fazla çözüm zamanı
gerektirmesi açısından da dikkat çekmiĢtir. Sayısal hesaplamaların geçerliliği için önemli
adımlardan biri de iterasyon yakınsamasının kontrol edilmesidir. Zamana bağlı çözümlerde
sayısal geçerlilik için çözümdeki kalıntı terimlerinin her zaman adımı için en az 10 -3‘ün altına
düĢmesi sağlanmıĢtır. Ayrıca çözümdeki önemli parametrelerden birkaçı zaman iterasyon
sayısına bağlı olarak kontrol edilmiĢ ve her bir çözüm için yaklaĢık 8000 ile 12000 iterasyonda
yakınsama sağlandığı gözlemlenmiĢtir.

ġekil 2. Sayısal model geometrisi ve meĢ yapısı.
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4.SU YÜZÜ PROFĠLLERĠ
ġekil 3‘te laboratuar deneyleri ile CFD analizlerinden elde edilen labirent yan savak su yüzeyi
görünüĢleri verilmiĢtir. VOF model ile elde edilen serbest su yüzeyinin yeterince gerçekçi
olduğu görülebilmektedir. Bu Ģekildeki görüntüler farklı Froude sayıları için verilmiĢtir.

ġekil 3. Yan savak üzerindeki akımın sayısal ve deneysel görünüĢleri.
Ana kanal boyunca savak baĢlangıcında su derinliği kritik derinlikten büyüktür. Akım savak
boyunca nehir rejimindedir ve su derinliği savak boyunca gittikçe artar (ġekil 4a). Yan savaktan
önce nehir rejiminde olan akım savak baĢında kritik seviyeye yakın değere düĢmekte ve enerji
kaybına uğrayarak nehir rejimine geçmektedir. BaĢlangıçta savak yükü azalmakta sıçramadan
sonra artmaktadır (ġekil 4b). Kanal sahili ve eksenindeki deneysel su yüzey profilleri ġekil 5(a),
(b)‘de, CFD analizlerinden elde edilen su yüzey profilleri ise sırasıyla ġekil 6(a) ve (b)‘de
verilmiĢtir. Bu Ģekillerde görüleceği gibi literatürde verilen su yüzey profilleri CFD ile elde
edilen su yüzey profilleriyle uyum içerisindedir.

(a)

(b)

ġekil 4. Nehir rejimi için tipik su yüzeyi profilleri.

(a)

(b)
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ġekil 5. Nehir rejiminde deneysel su yüzeyi profilleri: (a) kıyı, (b) eksen.
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ġekil 6. Nehir rejiminde CFD su yüzü profilleri: (a) kıyı, (b) eksen.
5.SAVAKLAMA KAPASĠTELERĠ
Yan savakların debileri aĢağıdaki (Denklem 3) boyutsuz parametrelerle verilen debi katsayısına
bağlı olarak De Marchi‘nin denklemiyle hesaplanabilmektedir [Emiroğlu ve diğ, 2010].
 L L p 
Cd   F1 , , , ,  
 b  h1 

(3)

Buradaki F1 Froude sayısını, L yan savak geniĢliğini,  toplam savak uzunluğunu, h1 yan savağın
membasında ana kanal eksenindeki su derinliği, θ üçgen labirent yan savağın iç açısı, p kret
yüksekliğini göstermektedir. Bu boyutsuz parametrelerden Froude sayısı ve boyutsuz nap
yüksekliğinin (p/h1) savak katsayısı üzerindeki etkisinin önemli olduğu belirtilmiĢtir. ġekil 7‘de
boyutsuz nap yüksekliği olarak (h1–p)/h1 alınmıĢ ve savaklama debisiyle değiĢiminin deneysel ve
CFD sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır. Özellikle θ=45 ve 60o açılar için boyutsuz nap yüksekliğinin
savaklama kapasitesi üzerindeki etkisinin belirgin olduğu belirtilmektedir. ġekil 7‘de görüleceği
üzere deneysel ve CFD sonuçları oldukça uyum içerisindedirler.
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ġekil 7. Deney ve CFD analizlerinden elde edilen savaklama miktarlarının boyutsuz nap
yüksekliğiyle değiĢimleri.
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Froude sayısının Cd üzerindeki etkisini göstermek üzere θ=45o için örnek bir grafik ġekil 8‘de
verilmiĢtir. Üçgen labirent yan savakların savak katsayılarının klasik dikdörtgen yan savaklardan
daha yüksek olduğu, özellikle de bu farkın θ=45o değerinde daha büyük olduğu belirtilmektedir
[Emiroğlu ve diğ, 2010]. Fakat, labirent yan savak iç açısı küçüldükçe nap kalınlığının (h1-p)
artması ile Cd değerlerindeki azalma eğilimi, büyük açılara göre daha fazla olmaktadır. ġekil 8
incelendiğinde deneysel ve CFD verileriyle elde edilen Cd‘nin F1 ile değiĢimleri yeterince uyum
içerisinde olduğu görülmektedir.
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ġekil 8. Deney ve CFD analizlerinden elde edilen Cd katsayılarının Froude sayısıyla değiĢimleri.
ġekil 9‘da Emiroğlu ve diğ. (2010) tarafından elde edilen EĢitlik (4) ile elde edilen debi
katsayıları CFD analizleriyle elde edilen debi katsayılarıyla karĢılaĢtırılması gösterilmiĢtir.
ġekilde görüleceği üzere CFD ve hesap sonuçları yaklaĢık R2=0.70 belirginlik katsayısı ile bir
uyum içerisinde olduğu görülmektedir.
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ġekil 9. Hesap ve CFD analizlerinden elde edilen Cd katsayılarının karĢılaĢtırılması
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(4)

6.SONUÇLAR
 Daha önce yapılan araĢtırmalara göre üçgen labirent yan savakların savaklama kapasiteleri
klasik ve diğer tür yan savaklara nazaran daha yüksektir.
 Labirent yan savaklar üzerindeki akımlar gibi serbest yüzeyli akımların sayısal
modellemesinde açık kanal sınır Ģartlarının kullanıldığı VOF model oldukça etkili sonuçlar
verebilmektedir.
 Birçok sayısal analizde olduğu gibi, yan savaklar gibi problemlerde CFD analizleri
kullanırken çözümlerin meĢ yapısı, iterasyon, türbülans gibi parametrelere hassasiyetleri ve
yakınsamaları kontrol edilerek sayısal belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır.
 Nehir rejimindeki akımlar için yan savaklar üzerindeki su yüzeyi profilinin belirlenmesinde
CFD analizleri literatürdeki açıklamalar ve deneysel sonuçlara uygun sonuçlar vermektedir.
 Yapılan CFD analizlerden elde edilen kısmi sonuçların nehir rejimindeki akımlar için,
güvenilir deney sonuçlarıyla iyi bir uyum içerisinde olduğu görülmüĢtür. Bu da,
araĢtırmacıların labirent yan savaklar üzerinde CFD kullanarak daha kapsamlı çalıĢmalar
yapmasını cesaretlendirebilir.
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ÖZET
Nehirler ve açık kanal akımları serbest yüzeyli sınır tabakalı akımlardır ve kompleks 3 boyutlu,
küçük ve büyük ölçekli türbülans yapıları içerirler. 2 ve 3 boyutlu türbülans akım yapılarının
konusundaki çalıĢmalar fizik, matematik ve mühendislik alanlarındaki bilim adamları için büyük
bir önem taĢımaktadır, özellikle inĢaat, çevre ve makine mühendislik alanlarında. Akım
içerisindeki farklı süreçler bu 3 boyutlu ve faklı ölçekli türbülans yapılarını aynı zamanda
meydana getirebilmektedir. Serbest yüzeyli sınır tabakası akımları ile ilgili çalıĢmalar, literatürde
‗bursting‖ olarak adlandırılan kanal tabanındaki patlama Ģeklinde meydana gelen yapıların
varlığını ortaya çıkarmıĢtır. Bu patlamalar saç teli Ģeklindeki yapıları doğurmaktadır ve bu
yapılar tabana yakın bölge ile tabandan uzak bölge arasında güçlü bir bağlantı sağlamaktadır.
Türbülans sınır tabaksındaki bu iki bölge arasındaki etkileĢim momentum dinamiği, enerji ve
Reynolds kayma gerilmesi taĢınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Türbülans açık kanal
akımdaki bu temel problemin anlaĢılmasında ilerleme sağlamak için, yakın zamanda geliĢtirilen
deneysel teknik bu deneysel çalıĢmada kullanılmıĢtır. Ġsviçre‘nin Lozan kentinde bulunan École
Polytechnique Fédérale de Lausanne Üniversitesi‘nde geliĢtirilen Acoustic Doppler Velocity
Profiler (ADVP) kullanılarak yine aynı üniversitenin hidrolik laboratuarında pürüzlü yatağa
sahip açık bir kanalda türbülans yapıları araĢtırılmıĢtır. ADVP ile akım yönünde, düĢey ve yanal
yönlerde hız bileĢenleri 31.25 Hz gibi yüksek frekansta aynı anda ölçülmüĢtür. Hız verileri
gürültüden arındırılmıĢ, ardından tüm hız bileĢenleri için uzun zaman ortalaması ile çalkantı
bileĢenleri elde edilmiĢtir. Logaritmik hız profili denklemi ile Reynolds gerilmeleri dağılımı
kullanılarak kayma hızı hesaplanmıĢ ve aralarında %8lik kabul edilebilir bir fark bulunmuĢtur.
Akım yönünde, düĢey ve yanal yönde türbülans Ģiddetleri ile korelasyon katsayısı hesaplanarak
derinlik boyunca değiĢimleri elde edilmiĢ ve literatürde verilen bağıntılar ile karĢılaĢtırılmıĢtır.
Akım yönündeki hız ile akım yönündeki ve düĢey yöndeki çalkantı bileĢenlerinin derinlik
boyunca zamanla değiĢimi incelenmiĢ ve bir biri ardına meydana gelen süpürme (Q4) ve
ejeksiyon (Q2) olaylarının yerleri tespit edilmiĢtir. Genel olarak patlama hareketi olarak
adlandırılan bu süpürme ve ejeksiyon olaylarının Reynolds gerilmelerine katkısının derinlik
boyunca değiĢimi kuadrant analizi metodu ile bulunmuĢtur. Süpürme ve ejeksiyon olaylarının
katkısının taban yakınında eĢit olup yüzeye doğru ejeksiyon olaylarının daha baskın olduğu
görülmüĢtür. Bununla beraber taban yakınında bu iki olayın kapsadığı zamanın yaklaĢık eĢit olup
yüzeye doğru süpürme olaylarının daha fazla süre kapsadığı görülmüĢtür.
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ejeksiyon, içe doğru etkileĢim, süpürme, patlama hareketi, ADVP, kapsama süresi.

INVESTIGATION OF TURBULENT FLOW PROPERTIES AND COHERENT
FLOW STRUCTURES
ABSTRACT
River and open-channel flows are free surface boundary layer flows with complex 3D, small and
large-scale, turbulent structures. The study of 2D and 3D large-scale turbulent flow structures is
a great challenge for physicists, mathematicians and engineers from such different domains as
civil, environmental and mechanic engineering. Different processes can generate 3D, large-scale,
turbulent structures which occur at the same time. Experimental work in turbulent boundary
layers revealed the existence of bursting resulting in hairpin shaped structures which are
responsible for the link between the inner and the outer layer. A non-intrusive Acoustic Doppler
Velocity Profiler (ADVP) developed at the École Polytechnique Federal de Lausanne (EPFL)
was used in this investigation of turbulence structures in a rough-bed open-channel flow. The
ADVP permits to measure 3D quasi-instantaneous velocity profiles in the entire water depth and
to investigate the mean field and the fluctuating field of all three velocity components. After
denoising the velocity data, the time average and the fluctuation components were obtained. The
bed skin friction velocity was calculated using the logarithmic law of wall and Reynolds stres
distribution curve with an acceptable 8% difference. The turbulence intensities and the
correlation cefficient was calculated and their variation with depth is obtained and so
components of longitudinal and vertical velocities and also the locations of sweep (Q4) and
ejection (Q2) events were obtained. The variation of the contribution of the sweep and ejection
events with depth which is named as bursting phenomena to Reynolds stress is investigated by
quadrant analysis method. It is shown that the contribution of sweep and ejection were equal
near the wall but near the surface the ejection events were more dominant. The time contribution
of these events were equal. The time occupancy of the sweep events increases when approaching
to surface.
Keywords: Quadrant analysis, low speed streaks, outward interaction, ejection, inward
interaction, sweep, bursting motion, ADVP, time occupation.
1.GĠRĠġ
Türbülanslı akım Ģartlarında herhangi bir noktadaki anlık hız genellikle uzun dönem ortalaması
etrafında salınım gösteren ve rastlantısal bir tabiata sahiptir. Ancak akım yönündeki, düĢey ve
yanal yöndeki çalkantı bileĢenlerinin oluĢturduğu türbülans zaman ve uzay boyutunda tam olarak
bağımsız ve rastgele değildir. Bu bileĢenler birbirleri ile iliĢki içindedirler. Akım içinde derinlik
boyunca birbiri ile iliĢkili olan bu akıĢkan parçacıkları ―tutarlı‖ olarak adlandırılırlar. Bu tutarlı
yapıların varlığının nedeni, oluĢumu ve geliĢimi patlama hareketi ile açıklanmaktadır
(Theodersen1955, Adrian 2000).
Taban yakınında, akım yönüne dik kanal geniĢliği boyunca uzanan damarımsı yapıda düzensiz
vorteksler, birbirlerine paralel çizgiler halinde uzanırlar. Bu damarımsı çizgiler mansaba doğru
konveksiyon hızıyla ilerlemektedir. Taban yakınındaki nispeten daha düĢük hızlı akıĢkan daha
yukarıdaki dıĢ bölgeye çekilip fırlatılır ve ardıĢık olaylar zinciri bu Ģekilde baĢlar. DıĢ bölgede
mevcut hızlı akım katmanına çıkan bu akıĢkan paketi, etrafındaki akıma göre daha yavaĢtır ve
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çevresindeki akımın da kendisi gibi yavaĢlamasına sebep olur. YavaĢlayan bu akım bölgesi kalıcı
olamaz membadan gelen daha hızlı akım tarafından süpürülerek yok edilir. Bu ejeksiyon
(fırlatma) ve süpürme olaylarının ard arda gelmesinden oluĢan döngü patlama hareketi olarak
anılır. Bu patlama olayı türbülans enerjisi ve Reynolds gerilmelerinin üretimi için gerekli bir
mekanizmadır. Ayrıca süpürme olayları özellikle taban malzemesi hareketinin baĢlamasından ve
ejeksiyon olayları ise öncelikli olarak kil ve silt gibi küçük malzemenin askıda tutulmasından
sorumludur (Bridge ve Bennett, 1992). DıĢa doğru etkileĢim olayları is taban malzemesi taĢınımı
üzerinde etkilidir. (Nelson ve diğerleri, 1995)
ArdıĢık olaylar saç teli vorteksi ile modellenmiĢtir (ġekil 1). Modelde temsil edilen saç teli
vorteksi akım yönü ile düĢeyin oluĢturduğu düzleme göre simetrik olup baĢ, boyun ve
bacaklardan oluĢur. Bacaklar neredeyse tabana yapıĢıktır. Saç teli vorteksi baĢ kısmındaki
vorteks çekirdeği yanlamasına geniĢlemekte ve vorteks çekirdeğinin hemen altında ve
membasında düĢük momentum bölgesi yer almaktadır. Saç teli vorteksinin bacakları akım
yönünde bir döngü oluĢtururlar. Bu çevrinti tabana yakın bölgedeki düĢük hızlı akıĢkanı yukarı
doğru fırlatır. Tabana daha uzak üst bölgede saç teli vorteksinin bacaklarının baĢına kadar
oluĢturduğu kısma gelen düĢük hızlı bu akıĢkan, burada halihazırda hızla akmakta olan akıĢkanın
hızının azalmasına neden olur. Sonuçta akım yönündeki ortalama boyunca anlık noktasal hızda
azalma (u‘<0) ve yukarı yönde mutlak hareket (w‘>0) yani ejeksiyon görülür.

ġekil 1. Ejeksiyon ve süpürme olayları, patlama hareketi (Hinze, 1975)
Bu tutarlı akım yapılarının saptanabilmesi için farklı ve özel istatistiksel analiz yöntemleri
benimsenmiĢtir. Akım yönündeki ve düĢey yöndeki çalkantı bileĢenleri (u‘ ve w‘) aldığı değerin
negatif ve/veya pozitif olmasına göre u‘ – w‘ eksenlerinin oluĢturduğu koordinatta 1ci, 2ci, 3cü
veya 4cü kuadranta düĢer. Reynolds gerilmelerine 4 kuadrantın katkısını belirleyen ve kendi
içinde karĢılaĢtırılmasını sağlayan koĢullu kuadrant analiz tekniği bu amaçla geliĢtirilmiĢtir.
Bu çalıĢmada 20 cm akım derinliğinde ve 251 lt/sn debilde gerçekleĢtirilen deneyde hız
ölçümleri ultrasonik yöntemle ölçüm yapan ADVP cihazı kullanılmıĢtır. Su derinliği boyunca,
düĢey konumdaki ADVP‘nin kontrol hacminde 65 noktada aynı anda akım yönünde, düĢey ve
yanal yöndeki bileĢenleri elde edilmiĢtir. Hız verileri gürültüden arındırılmıĢ ve tüm hız
bileĢenleri için uzun zaman ortalaması ve çalkantı bileĢenleri elde edilmiĢtir. Logaritmik hız
profili denklemi ile Reynolds gerilmeleri dağılımı kullanılarak kayma hızı hesaplanmıĢ ve
aralarında %8lik kabul edilebilir bir fark bulunmuĢtur. Akım yönünde, düĢey ve yanal yönde
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türbülans Ģiddetleri ile korelasyon katsayısı hesaplanarak derinlik boyunca değiĢimleri elde
edilmiĢ ve literatürde verilen bağıntılar ile karĢılaĢtırılmıĢ ve uygun olduğu görülmüĢtür. Akım
yönündeki hız ile akım yönündeki ve düĢey yöndeki çalkantı bileĢenlerinin derinlik boyunca
zamanla değiĢimi incelenmiĢ ve bir biri ardına meydana gelen süpürme (Q4) ve ejeksiyon (Q2)
olaylarının yerleri tespit edilmiĢtir. Genel olarak patlama hareketi olarak adlandırılan bu süpürme
ve ejeksiyon olaylarının Reynolds gerilmelerine katkısının derinlik boyunca değiĢimi kuadrant
analizi metodu ile bulunmuĢtur.
2.DENEY DÜZENEĞĠ
Bu çalıĢmada yer alan deney École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Laboratuvarı‘nda B=2,45 m geniĢliğinde, 27 m uzunluğunda ve 75 cm yüksekliğinde yan
duvarları cam olan bir açık kanalda gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 2.a). Kanal tabanına dane çapı 10 –
20 mm arasında değiĢen ve medyan dane çapı d 50 =15 mm olan karıĢık çakıl serilmiĢtir. Akım
Ģartları taban malzemesinin harekete geçiren kritik kayma gerilmesinin altında tutulmuĢtur.

ġekil 2. (a) Deneylerin gerçekleĢtiği kanal ve (b) ADVP cihazının görünümü
Deney debi Q=251,4 lt/sn, akım derinliği h=20 cm, ortalama kesitsel hız Uort=51,3 cm/sn, birim
geniĢlik debisi q=0,103 m3/m/s, Reynolds sayısı Re= 1x105 ve Froude sayısı Fr=0,37‘dir.Deney
sırasında geniĢlik-derinlik oranı b/h = 12 olarak tutulmuĢtur.
Anlık hız ölçümü için ADVP cihazı kullanılmıĢtır (ġekil 2.b). ADVP cihazı türbülans akımının
tam olarak geliĢtiği yer olan kanal giriĢinin 16 m mansabına yerleĢtirilmiĢtir. ADVP cihazı açık
kanallarda hız bileĢenlerinin tümünü 3 boyutlu olarak ve tüm su derinliği boyunca elde
edilmesini sağlar (Shen and Lemmin, 1997, Hurther 2001). Bu cihazın merkezinde yayıcı
(emitter) ve etrafında simetrik olarak düzenlenmiĢ 4 geniĢ açılı algılayıcı yer almaktadır (ġekil
3). Algılayıcılar, her biri yatay ve düĢey bileĢeni elde edebilmesini mümkün kılacak Ģekilde
birbirine dik iki düzlem içinde düzenlenmiĢtir. DüĢey yöndeki fazladan bir hız bileĢeni
algılayıcıların geometrik diziliĢinin kalitesini kontrol edilmesini sağlamaktadır. Algılayıcıların
bu Ģekilde düzenlenmesi ile tek bir düĢey hizada ard arda dizilmiĢ yansıtıcı hacimlere karĢılık
gelen üç boyutlu hız bileĢenlerinin tümünü aynı anda elde edilmesini sağlamaktadır (Hurther ve
Lemmin, 2000). ADVP cihazının merkezinde yer alan yayıcıdan belli bir frekansa sahip ses
dalgaları gönderilir ve bu ses dalgaları akım içerindeki yapılardan yansıtılarak alıcılara farklı bir
frekans ile geri döner, bu iki frekanstaki fark kullanılarak hızın 3 farklı bileĢeni ölçülmüĢ olur.
Bu frekanslardaki farklılığa da Doppler etkisi denir. Zaman ve uzay ölçeğinde çözünürlük
sırasıyla 3,3mm ve 0,032 sn‘dir ve türbülans spektrumunun üretim (production) ve atalet
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(inertial) aralıklarındaki türbülans parametrelerinin nicelik yönünden belirlenmesi için yeterlidir.
ADVP Cihazında kullanılan değerler Tablo 1‘de verilmiĢtir.

ġekil 3. ADVP cihazının optimize edilmiĢ dört algılayıcısı ve çalıĢma prensibi (Albayrak, 2008)
Tablo 1. ADVP Cihazında kullanılan değerler
Parametre
Hacim uzunluğu (z)
Hacim sayısı
Yayılan ses dalgası frekansı
Örnekleme frekansı
Tek bir profil için örnekleme süresi
Toplam profil sayısı
Toplam örnekleme süresi

Değeri
3,30 mm
65
1 MHz
31,25 Hz (0,032 sn)
32 ms
5760
yaklaĢık 3 dakika (182,32 sn)

3.DENEYSEL SONUÇLAR
Anlık noktasal hız zaman serisinin içerdiği gürültünün araĢtırılması için Fourier dönüĢümü ile
enerji spektrumu çıkartılmıĢtır. Wavelet kullanılarak tüm veriler gürültüden arındırılmıĢtır. Akım
yönünde z/h=0,15, 0,5 ve 0,8‘de gürültüden arındırılmamıĢ ve arındırılmıĢ hız değerlerinin
spektrumu sırasıyla ġekil 4.a ve 4.b‘de verilmiĢtir. Görüldüğü gibi gürültü içeren verilerin
spektrumu yüksek frekanslarda -5/3 eğimden saparak yatay eğim göstermektedir. Oysa
gürültüden arındırıldığında eğim -5/3 değerine eĢit olmaktadır. DüĢey ve yanal yöndeki anlık hız
değerleri de gürültüden arındırıldığında benzer özellik göstermektedir (ġekil 4.c ve 4.d. Bu
çalıĢmada gürültüden arındırılmıĢ verilerle çalıĢılmıĢtır.
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ġekil 4. (a) Gürültüden arındırılmamıĢ akım yönündeki anlık noktasal hız, (b) gürültüden
arındırılmıĢ akım yönündeki anlık noktasal hız, (c) düĢey yöndeki anlık noktasal hız, (d) yanal
yöndeki anlık noktasal hız
Akım yönündeki, düĢey ve yanal yöndeki anlık noktasal hızlar, (u, w, v) hızların uzun zaman
ortalaması u , w , v ve çalkantı bileĢenleri u‘, w‘, v‘ olmak üzere, aĢağıdaki denklemler ile
ayrılabilir.
u  u  u'
w  w  w'
v  v  v'

(1)
(2)
(3)

Akım yönündeki uzun zaman ortalaması (3 dakika) ġekil 5.a‘da verilmiĢtir. Bu grafikten hız
profili üzerinde kaydedilen maksimum noktasal hız umaks = 66,1 cm/sn, ortalama kesitsel hız ise
51,3 cm/sn olarak bulunmuĢtur. 0,4h‘daki hız 51,3 cm/sn, 0,2h ve 0,8 h daki hızlar sırasıyla 42,1
cm/sn ve 64,6 cm/sn ve ortalamaları 53,3 cm/sn birbiri ile uyumludur.
Akım derinliğinin tabana yakın %20‘sine tekabül eden iç bölgede geçerli olan logaritmik hız
dağılımı aĢağıdaki denklem ile verilmiĢtir (Graf ve Altınakar, 1993). Clauser metodu da denilen
bu yöntem ile kayma hızı hesaplanabilmektedir.
u 1 z  z0
 ln
 Br
u* 
ks

(4)
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burada u* =kayma gerilmesi,  = von Karman sabiti olup 0,40‘dır, k s pürüzlü cidarlar için
Nikuradse eĢdeğer pürüzlülük katsayısı olup 1,5 d 50 ‘dır, d 50 = medyan dane çapı, z 0 = referans
seviyesi olup 0.30 d 50 ‘dır, Br = integrasyon sabitidir. Pürüzlü cidarlı açık kanal akımlarında,

Br  8.5  15% olarak belirlenmiĢtir. (Reynolds, 1974). Bu çalıĢmada elde edilen hız profili yarı
logaritmik eksene ġekil 5.b‘de verildiği Ģekilde çizilmiĢ ve doğrusal eğri geçirilmiĢtir. Elde
edilen katsayılara göre u*LOG = 4,22 ve Br = 8,84 (%-4) olarak hesaplanmıĢtır.
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ġekil 5. (a) Akım yönündeki ortalama hız profili, (b)Yarı logaritmik ölçekte hız profili
DüĢey ve yanal yöndeki noktasal hızın uzun zaman ortalaması ġekil 6.a ve 6.b‘de verilmiĢtir.
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ġekil 6. (a) düĢey ve (b) yanal yöndeki noktasal hızın uzun zaman ortalaması
Reynolds gerilmesi dağılımı aĢağıdaki denklem ile verilmektedir.

    u' w'  u*2 1  z h

(5)

burada  akıĢkan yoğunluğudur. Kayma hızı ölçülen Reynolds gerilimi dağılımında doğrudan
hesaplanabilmektedir (ġekil 7.a).  u ' w' = 1,49x10-3 m2/sn2 ve buradan u*RS sürtünme (kayma)
hızı 3,86 cm/sn olarak hesaplanmıĢtır. u *RS ile u*LOG arasında %8‘lik bir fark vardır.
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Akım yönündeki hızın türbülans şiddeti

Reynolds gerilmeleri profili
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Yanal yöndeki hızın türbülans şiddeti
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ġekil 7. (a) Reynolds gerilim profili , (b) akım yönündeki hızın türbülans Ģiddeti, (c) düĢey
yöndeki hızın türbülans Ģiddeti, (d) yanal yöndeki hızın türbülans Ģiddeti; uf=u‘ ve wf=w‘dür.
Türbülans Ģiddeti dağılımı için Nezu ve Nakagawa (1993).tarafından aĢağıda verilen denklemler
önerilmiĢtir.
u' 2
z

 D1 exp   λ 1 
u*
h


(6)

w'2
z

 D 2 exp   λ 2 
u*
h


(7)

v' 2
z

 D 3 exp   λ 3 
u*
h


(8)

burada D1 , 1 , D2 ,  2 , D3 , 3 ampirik sabitlerdir.

u'2 ,

w' 2 ve

v'2 ise akım yönündeki ve

düĢey ve yanal yöndeki noktasal hızların çalkantı bileĢenleridir. D1 =2.3, 1 =1, D2 =1.27,  2 =1,
D3 =1.63, 3 =1‘dir. Clauser metodu ile bulunan u* ile boyutsuzlaĢtırılmıĢ edilmiĢ akım
yönündeki, yanal yöndeki ve düĢey yöndeki türbülans Ģiddetleri sırasıyla ġekil 7.b, 7.c ve 7.d‘de
verilmiĢtir.
Türbülans kinetik enerjisi Ģiddeti dağılımı için Nezu ve Nakagawa (1993).tarafından aĢağıda
verilen denklemler önerilmiĢtir.
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k

u'

2

 w' 2 v' 2
2



(9a)

k
z

 D 4exp   λ 4 
2
h
u*


(9b)

burada D4 , 4 ampirik sabitler olup D4 ,=4,78 ve 4 = 2‘dir. Ölçülen değerlerden hesaplanan ve
denklem (9) türbülans kinetik enerjisi ġekil 8.a‘da verilmiĢtir.
Reynolds gerilimi u ' v' ‘nin akım yönündeki ve düĢey yöndeki türbülans Ģiddetlerinin çarpımına
( u ' 2 w' 2 ) oranı çalkantı bileĢenlerinin korelasyon katsayısı olarak tanımlanmakta ve Ruw
Ģeklinde gösterilmektedir (Kironoto, 1992). Ruw için Nezu ve Nakagawa (1993) aĢağıdaki
denklemi önermiĢtir.
u ' v'

Ruw 

(10a)

u ' 2 w' 2

Ruw 

1 - z h 
2,92 exp - 2 z h 

(10b)

Deneysel verilerden elde edilen korelasyon katsayısı ve Nezu ve Nakagawa (1993) tarafından
bağıntı ġekil 8.b‘de verilmiĢtir.
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ġekil 8. (a) Türbülans kinetik enerjisi, (b) korelasyon katsayısı
Kuadrant metodu akım yönündeki (x) ve düĢey yöndeki (z) anlık noktasal akım hızından (u ve
w) uzun zaman ortalaması değerleri ( u ve w ) çıkartıldığında kalan türbülans çalkantı
bileĢenlerinin ( u ' ve w' ) Reynolds kayma gerilmesi   u 'w' na katkısını incelemek amacıyla
geliĢtirilmiĢtir. Çalkantı bileĢenlerinin oluĢturduğu ( u ' ve w' ) koordinatları u ' ve w' eksenine
iĢaretlendiğinde birinci, ikinci, üçüncü yada dördüncü kuadranta düĢer. Dört kuadrant dıĢa doğru
etkileĢim Q1 (u‘>0, w‘>0), ejeksiyon Q2 (u‘>0, w‘<0), içe doğru etkileĢim Q3 (u‘<0, w‘<0) ve
süpürme Q4 (u‘<0, w‘>0) Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Süpürme olayları, ejeksiyon olaylarını
takip eder (ġekil 9).
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w'

Q2

Q1

u '  0, w'  0

u '  0, w'  0

Ejeksiyon

Dışa doğru etkileşim
u ' w'  H u ' w'

Kovuk

u'

0

Q3

Q4

u '  0, w'  0

u '  0, w'  0

İçe doğru etkileşim

Süpürme

ġekil 9. Kuadrant Ģeması
Hiperbolik kovuk geniĢliğini veren denklemler aĢağıda verilmiĢtir.

u' w'  H u' w'

(11)

1,
0,

u' w'  H u' w'

i , H z, t   

(12)

Bu çalıĢmada gerçekleĢtirilen ve yaklaĢık 3 dakika süren ölçümün örnek olarak ilk 12
saniyesinde elde edilen akım yönündeki ve düĢey yöndeki hızın çalkantı bileĢenleri z/h = 0,50 ve
z/h = 0,15‘de sırasıyla ġekil 10.a ve 10.b‘de verilmiĢtir. Ejeksiyon (Q2) ve süpürme (Q4)
olayları daire içine alınmıĢtır.
z/h = 0.50
0.15
uf

Q2

wf

0.1
Q4
Q2

u , w (m/sn)

0.05

f

f
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-0.05
Q4
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(a)
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6
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ġekil 10. Akım yönündeki ve düĢey yöndeki hızın çalkantı bileĢenleri (a) z/h = 0,50 ve (b) z/h =
0,15‘de
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Akım yönündeki anlık hız, akım yönündeki hızın çalkantı bileĢeni ve düĢey yöndeki hızın
çalkantı bileĢeninin zamanla değiĢimi sırasıyla ġekil 11.a, 11.b ve 11.c‘de verilmiĢtir. Akım
yönündeki hız yüzeye yakın bölgede ortalama 0,6 m/sn hızla turuncu renkle gösterilmiĢtir.
Bunun altında 0,4 m/sn ile yeĢil bölge daha da altında 0,2 m/sn ile mavi bölge vardır. Burada ilk
süpürme (Q4) olayı 2 sn civarında meydana gelmiĢ olup Ģekilde 8 cm derinliğe kadar uzamıĢ
turuncu bölgelere tekabül etmektedir. Daha sonra t= 6 sn‘de bir ejeksiyon (Q2) olayı
görülmektedir.
ġekil 11‘de Q4 simgesi ile gösterilen alanlarda dıĢ bölgede üst katmanlarda nispeten daha hızlı
akımın daha alt bölgelere kadar indiği görülmektedir. Bu Ģekilde akım yönündeki çalkantı
bileĢeni pozitif, düĢey yöndeki çalkantı bileĢeni ise negatif değer almaktadır. ġekil 11‘de Q2
simgesi ile gösterilen alanlarda ise alt bölgede nispeten daha yavaĢ akımın çekilip üst katmanlara
fırlatıldığı görülmektedir. Bu Ģekilde akım yönündeki çalkantı bileĢeni negatif, düĢey yöndeki
çalkantı bileĢeni ise pozitif değer almaktadır.
Konveksiyon akım hızı maksimum hızın %80i olarak seçilmiĢ ve anlık akım hızında çıkartılarak
kayma hızı ile normalize edilmiĢtir (ġekil 12.a). ġekil 12.b ve 12.c sırasıyla x/h=20-25 ve
x/h=25-28 arasının büyütülmüĢ halidir.
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Düşey yöndeki hızın çalkantı bileşeni
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ġekil 11. (a) Akım yönündeki anlık hız, (b) akım yönündeki hızın çalkantı bileĢeni,
(c) düĢey yöndeki hızın çalkantı bileĢeni
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ġekil 12. (a), (b), (c) Konveksiyon akım hızı çıkartılıp normalize edilmiĢ hız vektörleri
z/h=0,15, z/h=0,50 ve z/h=0,80 derinliklerinde ölçülen akım yönündeki ve düĢey yöndeki hız
çalkantı bileĢenlerinin Reynolds gerilmelerine katkısının ve kapsama süresinin kovuk geniĢliği H
ile değiĢimi ġekil 13‘de verilmiĢtir. DıĢa doğru etkileĢim (Q1) ve içe doğru etkileĢim (Q3)
olayları tüm kovuk geniĢlikleri için Q2 ve Q4 olaylarına göre Reynolds gerilmesine daha az
katkı sağlamaktadır. Taban yakınında ejeksiyon olayı daha fazla baskındır.
ADVP cihazının bir su sütunu boyunca düĢeyde aynı anda birden fazla noktada 3 boyutlu hız
bileĢenlerini yüksek örnekleme frekansı ile elde etmesi ile bu grafikler çizilebilmiĢtir. Bu da
ADVP‘nin diğer noktasal hız ölçümü yapan cihazlardan farkıdır.
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ġekil 13. Akım yönündeki ve düĢey yöndeki hız çalkantı bileĢenlerinin Reynolds gerilmelerine
katkısının ve kapsama süresinin kovuk geniĢliği H ile değiĢimi, z/h=0,15, z/h=0,50 ve z/h=0,80
Süpürme (Q4) olaylarının ejeksiyon (Q2) olaylarına katkısının ve kapsama sürelerinin (time
occupation) oranlarının düĢey boyunca değiĢimi incelenmiĢtir. ġekil 14.a‘da verilen grafiğe göre
H=0 durumunda süpürme olaylarının katkısının, ejeksiyon olaylarının katkısına oranı olan
RS4/RS2 değerinin taban yakınında 1 civarı olduğu görülmektedir. Süpürme olaylarındaki
baskınlık yüzeye doğru azalmakta ve RS4/RS2 oranı 0,6‘ya kadar düĢmektedir. Aynı Ģekilde
H=5 ve H=10 kovuk geniĢliği de verilmiĢtir. Kovuk geniĢliği arttıkça ejeksiyon olaylarının
baskınlığı daha belirgin hale gelmektedir. Bu baskın karakter yüzeye doğru tüm kovuk
geniĢlikleri için daha da belirgin hale gelmektedir.
Süpürme olaylarının örnekleme süresince kapsadığı sürenin ejeksiyon olaylarının kapsadığı
süreye olan oranı T4/T2 olarak ifade edilmekte ve bu oranın akım derinliği ile değiĢimi ġekil
14.b‘de verilmektedir. Bu Ģekle göre H=0 iken taban yakınında Q4 olaylarının kapsadığı süre
neredeyse Q2 olaylarının kapsadığı süreye eĢit iken tabandan uzaklaĢıldıkça Q4 olaylarının daha
uzun süre boyunca meydana geldiği gözlenmiĢtir. Yüzey yakınında T4/T2 oranı 1,2 olmuĢtur.
Bununla beraber H=5 kovuk geniĢliğinde tabanda T4/T2 oranı 1 iken yukarı çıkıldıkça bu oran
hızla azalmakta ve ejeksiyon olayları daha uzun sürelerde gözlenmektedir. H=10 durumunda
ejeksiyon süresi diğer iki kovuk geniĢliğine göre çok daha da fazladır.
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ġekil 14. (a) RS4 / RS2, (b) T4/T2
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4.SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalıĢmada Acoustic Doppler Velocity Profiler (ADVP) cihazı kullanılarak akım yönündeki,
yanal ve düĢey yönde anlık noktasal hız değerleri elde edilmiĢtir.
Anlık hız değerleri gürültüden arındırıldıktan sonra uzun zaman ortalaması ve çalkantı
bileĢenlerine ayrılmıĢ ve ortalama hız profilleri çizilerek logartmik hız dağılımı kullanılarak
kayma hızı ve integrasyon sabiti elde edilmiĢtir. Çalkantı bileĢenleri ile türbülans Ģiddeti,
Reynolds gerilimi dağılımı ve korelasyon katsayısı bulunmuĢ ve literatürde verilen değerler ile
uyumlu olduğu görülmüĢtür. Reynolds gerilimi dağılımından bulunan kayma hızı ile Clauser
metodu ile bulunan kayma hızı arasında %8‘lik bir fark vardır.
Akım yönündeki ve düĢey yöndeki çalkantı bileĢenleri kullanılarak Q2 (ejeksiyon) ve Q4
(süpürme) olayları incelenmiĢtir. Süpürme olayının görüldüğü alanlarda dıĢ bölgede üst
katmanlarda nispeten daha hızlı akımın daha alt bölgelere kadar indiği görülmektedir. Bu Ģekilde
akım yönündeki çalkantı bileĢeni pozitif, düĢey yöndeki çalkantı bileĢeni ise negatif değer
almaktadır. Ejeksiyon olayının görüldüğü alanlarda ise alt bölgede nispeten daha yavaĢ akımın
çekilip üst katmanlara fırlatıldığı görülmektedir. Bu Ģekilde akım yönündeki çalkantı bileĢeni
negatif, düĢey yöndeki çalkantı bileĢeni ise pozitif değer almaktadır.
Kuadrant analizi yöntemi ile Reynolds gerilimine katkı payı bulunmuĢtur. Sıfır kovuk
geniĢliğinde süpürme olaylarının katkısının, ejeksiyon olaylarının katkısı ile aynı olduğu
görülmektedir. Süpürme olaylarındaki baskınlık yüzeye doğru azalmaktadır. Kovuk geniĢliği
arttıkça ejeksiyon olaylarının baskınlığı daha belirgin hale gelmektedir. Bu baskın karakter
yüzeye doğru tüm kovuk geniĢlikleri için daha da belirgin hale gelmektedir. Q4 olaylarının Q2
olaylarına katkısının ve kapsama sürelerinin oranlarının düĢey boyunca değiĢmi incelenmiĢtir.
Sıfır kovuk geniĢliğinde taban yakınında Q4 olaylarının kapsadığı süre neredeyse Q2 olaylarının
kapsadığı süreye eĢit iken tabandan uzaklaĢıldıkça Q4 olaylarının daha uzun süre boyunca
meydana geldiği gözlenmiĢtir. Bununla beraber kovuk geniĢliği arttığında ejeksiyon olaylarının
daha uzun süre kapsadığı görülmektedir.
Sonuç olarak, bu çalıĢma göstermiĢtirki tabanda meydana gelen patlama olaylari ile türbülans
yapıları ve Reynolds kayma gerilmesi arasında güçlü bir bağlantı vardir ve tabandaki küçük
boyuttaki saç teline benzer vorteksler fırlatma olayı ile akımın merkezindeki bölgelere
taĢınmaktadır ve daha büyük vorteks yapıları oluĢturmaktadırlar. DıĢ bölgedeki bu vorteks
yapıları da tabandan emilen sediment taneciklerinin akım boyunca taĢınmasından sorumludurlar.
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ÖZET
Bu çalıĢmada dikdörtgen kesitli ve sabit eğimli düz bir kanala akım yönüne dik olarak
yerleĢtirilen iki farklı uzunluktaki dairesel burunlu köprü yan ayağı etrafında oluĢan atnalı
çevrinti sistemi, ayrıĢan döngü benzetimi (DES) modellemesi kullanılarak sayısal olarak
incelenmiĢtir. Benzetimlerdeki Reynolds sayısı 45000'dir. Her iki ayak boyu için de averaj
akımda köprü yan ayağı etrafında üç adet atnalı çevrintisinin oluĢtuğu gözlemlenmiĢtir. Fakat
farklı ayak boylarında bu çevrintiler büyüklük, biçim ve güç olarak birbirlerinden farklılık
göstermektedir. Her iki ayak boyuda birincil atnalı çevrintisi periyodik olmayan çift modlu
salınımlar yapmaktadır. Kısa ayakta ise ikincil atnalı çevrintisi de aynı birincil atnalı
çevrintisinde olduğu gibi çift modlu bir Ģekilde salınmaktadır. Bu salınımlar çevrinti içerisinde
türbülans kinetik enerjisi ve basınç çalkantılarını çoğalttığından oyulma üzerinde artırıcı etki
yaratmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Köprü yan ayağı, sayısal modelleme, türbülans, atnalı çevrinti sistemi.

EFFECT OF BRIDGE ABUTMENT LENGTH ON THE HORSESHOE
VORTEX SYSTEM
ABSTRACT
Horseshoe vortex system forming around an isolated birdge abutment with curved toe is
investigated in this study using detached eddy simulation (DES). Two abutments with different
lengths are attached to the sidewall of a straight rectangular channel in the perpendicular
direction to the approach flow. Reynolds number used in the simulations was 45000. For both
abutment lengths three horseshoe vortices formed in the mean flow that wrap around the
structure. However for different abutment lengths; the size, shape and coherence of the these
vortices differ from each other. Primary horseshoe vortex showed aperiodic bimodal oscillations
for both abutment lengths. Furthermore, in the short abutment case, secondary horseshoe vortex
also contained these aperiodic bimodal oscillations. This oscillations increases the turbulent
quantites within the core of these vortices and have an enhancing effect on local scour.
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1.GĠRĠġ
Köprü yan ayağı etrafında oluĢan oyulmanın büyüklüğü ve biçiminin tesbiti köprünün ekonomik
ve güvenli dizayn edilebilmesi açısından hayati önem taĢımaktadır. Literatürdeki birçok
çalıĢmada köprü yan ayağı veya tekil köprü ayağı etrafında oluĢan oyulma Ģekli ve maksimum
oyulma derinliği farklı hidrolik durumlar ve değiĢik köprü yan ayağı boyutları için incelenmiĢtir
(Melville, 1997). Ne var ki literatürde bu konu ile ilgili yapılan çalıĢmaların ancak çok azında
oyulmaya sebep olan akım yapıları ve bu yapıların birbirleri ile olan etkileĢimi incelenmiĢtir
(Baker, 1980; Dargahi, 1989 gibi). Bu bağlamda köprü yan ayağı boyutlarının bu yapının
çevresinde oluĢacak olan akımı ve dolayısıyla da oyulmaya etki eden akım yapılarını ne derece
etkilediği ile ilgili kapsamlı bir çalıĢma yoktur.
Köprü ayakları ve yan ayakları etrafında oluĢan atnalı çevriniti sistemi oyulmaya direkt olarak
etki etmektedir. Atnalı çevrinti sisteminin yapısal özelliklerinin ortaya konulması bu yapılar
sebebiyle meydana gelebilecek olan oyulmaya karĢı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi
açısından çok önemlidir. Bu amaçla kullanılabilecek en önemli araçlardan birisi köprü yan ayağı
etrafındaki akımı üç boyutta inceleyebilmeye olanak sağladığı için sayısal modellemedir. Bu
çalıĢmada literatürde sıkça kullanılan Reynolds Averged Navier Stokes (RANS) modellemesi
yerine; yoğun ayrıĢmanın bulunduğu köprü yan ayağı etrafındaki akımın sayısal olarak
benzetiminde çok daha etkili sonuçlar veren ayrıĢan döngü benzetimi DES kullanılmıĢtır.
Literatürde köprü yan ayağı etrafında oluĢan akım yapıları detaylı bir Ģekilde incelenmiĢtir
(Koken ve Constantinescu 2008a, 2008b, 2009). Fakat köprü yan ayağı boyunun akım yapılarına
olan etkisi üzerine bir çalıĢma yoktur. Bu çalıĢmada köprü yan ayağının etrafında oyulmaya
sebep olan atnalı çevrinti sisteminin özellikleri farklı uzunluklardaki köprü yan ayakları için
DES modellemesi kullanılarak detaylı bir sekilde incelenmiĢtir. Farklı köprü yan ayakları için
atnalı çevrinti sisteminin yapısında oluĢan değiĢiklikler ortaya konularak bu çevrintilerin
oyulmaya olan etkisi araĢtırılmıĢtır.
2.GEREÇ VE YÖNTEM
2.1.Deney Düzeneği
Deneyler ODTÜ ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, Hidromekanik Laboratuvarında bulunan 25 m
uzunluğunda, 1.5 m geniĢliğinde ve 0.5 m yüksekliğindeki kanalda yapılmıĢtır. Kanalda 6 m
uzunluğunda ve 0.5 m yüksekliğinde bir sediment haznesi bulunmaktadır. Deneylerde ortalama
dane çapı d50 = 1.5 mm olan malzeme tüm kanal zeminine beton Ģerbeti ile yapıĢtırılarak kanal
boyunca özdeĢ bir pürüzlülük elde edilmiĢtir. Kanalın sediment haznesi de aynı malzeme ile
doldurulmuĢtur. Deneylerde kullanılan ve pleksiglastan yapılmıĢ olan dairesel burunlu köprü yan
ayakları Lb = 10 cm geniĢliğinde olup uzunlukları da La = 15 ve La = 35 santimetredir. Köprü
yan ayaklarının ucu, çapı 10 cm olan yarım daire Ģeklindedir. Bu model, kanalın yan duvarına
dik olarak monte edilmiĢtir. Kanaldaki ortalama akım hızı (U = 0.335 m/s) ve su derinliği (D =
0.135 m) kullanılarak elde edilen Reynolds sayısı yaklaĢık olarak 45,000 dir. Kanalda köprü yan
ayağı etrafında oluĢturulan bir ağ boyunca çeĢitli noktalarda ve tabandan iki farklı derinlikte (D1
= 0.1D ve D2 = 0.5D) akustik hız ölçüm cihazı (Micro-ADV) yardımı ile her bir nokta için
ortalama 30-60 s boyunca, her bir düzlemde yaklaĢık olarak 1500-2000 noktada hız ölçümleri
kaydedilmiĢtir. Yapılan bu ölçümlerle köprü yan ayağı etrafında iki yatay düzlemde ortalama hız
dağılımları hesaplanmıĢtır.
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2.2.Sayısal Model
Büyük döngü benzetimi (Large Eddy Simulation, LES) ve ayrıĢan döngü benzetimi (Detached
Eddy Simulation, DES) türbülans modelleri, yoğun ayrıĢmanın olduğu akımların
çözümlenmesinde geleneksel RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) modellerinden daha
baĢarılıdır. Mevcut çalıĢmada uzun ve kısa köprü yan ayağı (La = 15 cm ve La = 35 cm) için
yapılan benzetimlerde, duvar fonksiyonlarının kullanılmadığı DES modellemesi kullanılmıĢtır.
Sayısal modelin boyutsuzlaĢtırılmasında akım derinliği (D) ve ortalama akım hızı (U)
kullanılmıĢtır. Saysal modelin boyu ve eni uzun ayak için (La = 35 cm) sırasıyla 48D ve 11.11D
olarak alınmıĢtır. Boyutsuz köprü yan ayağı uzunlukları ise en kısa ve en uzun ayak için sırasıyla
2.59D ve 1.11D dir. Her iki benzetimde de ayak, giriĢ kısmına 8D mesafeye yerleĢtirilmiĢtir.
Benzetimlerde kullanılan hesap ağı yaklaĢık 4 milyon noktadan oluĢmaktadır. Duvarlara en
yakın olan hesap ağı noktaları duvardan yaklaĢık y+ = yu/~1 boyutsuz uzaklıktadır (u/U =
0.04 olarak kabul edilmiĢtir). (ġekil 1)
Hız çalkantılarını da içeren türbülanslı giriĢ koĢulları periyodik bir kanalda yapılan baĢka bir
LES benzetiminden elde edilerek bir dosyaya yazdırılmıĢtır. Bu bilgi daha sonra köprü yan
ayağını içeren DES benzetiminin zamana bağlı değiĢken giriĢ koĢulu olarak kullanılmıĢtır.
Akımdaki serbest yüzey rijit yüzey olarak modellenmiĢtir. Bu kabul akımdaki Froude sayısının
yaklaĢık olarak 0.3 olduğu düĢünüldüğünde oldukça gerçekçi bir yaklaĢımdır. Tüm duvarlarda
hareketsiz (no-slip) sınır koĢulları kullanılmıĢtır. Sayısal modelin çıkıĢ kısmında döngüsel
yapıların model sınırlarını zamana bağlı bir Ģekilde fiziksel olmayan çalkantılar yaratmadan
çıkmasını sağlayacak konvektif bir sınır koĢulu kullanılmıĢtır. Tüm benzetimlerde zaman adımı
0.025 D/U olarak kullanılmıĢtır. Benzetimler TRGRID altyapısındaki küme bilgisayarda 12
iĢlemci kullanılarak paralel bir Ģekilde çalıĢtırılmıĢtır. Sayısal benzetim istatistiksel olarak
düzenli hale gelene kadar devam ettirilmiĢtir (yaklaĢık 200D/U süresince). Daha sonra yaklaĢık
50D/U boyunca veri toplanılarak bu verilerden ortalama akım çözümü elde edilmiĢtir.
3.ANALĠZ
3.1.Simulasyon Sonuçlarının Doğrulanması
Zamana bağlı hız değerleri La=15, 35 cm uzunluğundaki ayaklar için iki farklı su derinliğinde
(D1 = 0.1D ve D2 = 0.5D) köprü yan ayağı etrafında çeĢitli noktalarda (her bir su derinliği için
birbirinden 2-5 cm uzaklıktaki yaklaĢık 1500-2000 kadar noktada) yaklaĢık olarak 30-60 saniye
süresince ADV cihazı yardımıyla kaydedilmiĢtir. Kaydedilen bu hız değerlerinin zamana göre
ortalaması alınarak, iki farklı yatay düzlemde köprü yan ayağı etrafında oluĢan ortalama hız
dağılımı elde edilmiĢtir. La=35 cm uzunluğundaki köprü yan ayağı için D2=0.5D derinliğinde
akım yönünde elde edilen boyutsuzlaĢtırılmıĢ hız dağılımları benzetim sonuçlarıyla
karĢılaĢtırılmıĢtır (ġekil 2). ġekil 2b'de kanal yan duvarı boyunca dar bir beyaz Ģerit
bulunmaktadır. Bu bölgede ADV cihazı ile ölçüm alınamadığı için herhangi bir hız bilgisi
yoktur. Genel olarak deney ve benzetim sonuçları uyum göstermektedir. Hız büyüklükleri ve
dağılımları birbirine oldukça yakındır.
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ġekil 1. a) En uzun köprü yan ayağı için: a) Sayısal model boyutları; b) Ayak etrafındaki hesap
ağı.

ġekil 2. a) D2=0.5D derinliğinde elde edilen boyutsuz akım yönü ortalama hız değerleri:
a) Sayısal benzetim; b) Deney.
3.2.Atnalı Çevrinti Sistemi
Köprü yan ayağının membasındaki türbülans yapıları ve atnalı çevrinti sistemi, ortalama akım
için, en kısa ve en uzun köprü yan ayaklarında Q kriteri kullanılarak ġekil 3 te verilmiĢtir
(AyrıĢmıĢ kesme tabakası bu Ģekilde gösterilmemektedir). Ortalama akımdaki atnalı çevrinti
sistemi kısa ve uzun köprü yan ayakları etrafını çevreleyen üç kolye benzeri yapıdan
oluĢmaktadır (HV1, HV2 ve HV3). Her iki ayak için de birincil atnalı çevrintisi HV1, kanal
zeminine yakın bir mesafede, ayak ve ayağın bağlı bulunduğu kanal yan duvarının birleĢim yeri
yakınlarından baĢlayarak ayağın memba tarafındaki yüzüne paralel olarak devam etmektedir. Bu
çevrinti köprü yan ayağının burnuna yaklaĢınca akım doğrultusunda kıvrılmaktadır. Birincil
atnalı çevrintisinden farklı olarak, ikincil ve üçüncül atnalı çevrintileri HV2 ve HV3, kanal yan
duvarına yakın fakat köprü yan ayağına daha uzak bir mesafeden baĢlamaktadır. Her iki çevrinti
de birbirine paralel olarak köprü yan ayağı burnuna yaklaĢınca akım yönünde kıvrılmaktadırlar.
Fakat bu kıvrılma HV1 ile kıyaslandığında çok daha yumuĢaktır.
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ġekil 3. Köprü yan ayağı etrafında ortalama akım için Q-kriteri kullanılarak görselleĢtrilen
döngüsel yapılar: a) Kısa ayak; b) Uzun ayak.
Köken ve Constantinescu 2008a'nın bulgularına paralel olarak her iki ayak boyu için memba
kısmında oluĢan resirkülasyon bölgesinde güçlü bir köĢe çevrintisi, CV gözlemlenmektedir. Bu
çevrinti su serbest yüzeyinde oluĢarak düĢey yönde ilerlemekte ve kanal tabanına yaklaĢınca
kıvrılarak birincil atnalı çevrintisi HV1 ile birleĢmektedir. KöĢe çevrintisi CV, su serbest
yüzeyinden ekstra akıĢkan ve momentumun birincil atnalı çevrintisi HV1'in merkezine
taĢınmasını sağlamaktadır.
Her iki ayak boyu karĢılaĢtırıldığında yukarıda tanımlanan atnalı çevrinti sisteminin yapılanması
ve gücünde önemli değiĢikliklerin olduğu gözlemlenmektedir. Uzun ayak boyu ile
kıyaslandığında kısa ayak boyu için birincil atnalı döngüsü, HV1, çok daha kısa bir mesafede
etkili olabilmektedir. Bu döngü köprü yan ayağı ekseninden mansap yönünde yaklaĢık olarak 1D
mesafede etkisini yitirmekte ve akım içerisinde dağılmaktadır. Öte yandan uzun ayak boyu için
bu döngü çok daha kuvvetlidir ve akım içerisinde tamamen dağılmadan önce çok daha uzun bir
mesafe katetmektedir (köprü yan ayağı ekseninden mansap yönünde yaklaĢık olarak 17D
uzaklığa kadar).
ġekil 4 ve 5 de her iki ayak boyu için, atnalı çevrinti sistemini kesen düĢey düzlemler üzerinde,
düzleme dik yöndeki vortisite konturları ve akım ipçikleri ile boyutsuz basınç çalkantıları
p'2 /(  2U 4 ) gösterilmektedir. Kısa ayak için HV1 ve HV2'nin merkezlerindeki basınç çalkantıları

çevresindekine göre yaklaĢık on kat kadar daha büyüktür. Bu amplifikasyon yukarıda bahsedilen
her iki döngü için de yaklaĢık olarak aynı miktardadır. Fakat, HV1 çevrintisinin boyutu HV2 ile
kıyaslandığında daha küçüktür. HV3'ün merkezinde basınç dalgalanmasında oluĢan
amplifikayson ġekil 4 te tüm çerçevelerde HV1 ve HV2 dekine kıyasla önemsenmeyecek
derecede küçüktür. Köprü ayağının ucuna yakın kesimde (çerçeve i-iii) HV1 ve HV2
çevrintilerinin merkezinde iki tepeli bir p ' 2 dağılımı gözlemlenmektedir. Bu, HV1 ve HV2
çevrintilerinde büyük ölçekli çift modlu salınımların varlığını göstermektedir. Bu tür salınımların
varlığı, ilk kez, türbülanslı bir akımda kanat Ģeklindeki bir cisim etrafında oluĢan atnalı
çevrintisinde Devenport ve Simpson (1990) tarafından gözlemlenmiĢtir. Ayrıca Koken ve
Constantinescu (2008a ve 2009) köprü yan ayağı etrafındaki birincil atnalı çevrintisinde bu tür
salınımların varlığını göstermiĢtir. Yazarların bilgisi dahilinde köprü yan ayağı etrafında oluĢan
ikincil atnalı çevrintisinde (HV2) bu tür salınımların gözlemlenmesi ilk kez gerçekleĢmektedir.
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Ayaktan mansap yönünde yaklaĢık 1.5D uzaklıkta (ġekil 4-iv) ikincil atnalı çevrintisi HV2
gücünü büyük ölçüde yitirmiĢtir. Bu kesitte HV2 çevrintisinin merkezindeki
p ' 2 değeri
yaklaĢık olarak %40 kadar azalmıĢtır. Aynı kesitte birincil atnalı çevrintisi HV1
gözlemlenmemektedir; bunun sebebi bu çevrintinin memba yönünde daha yukarıdaki bir kesitte
akım içerisinde tamamen dağılmıĢ olmasıdır. ġekil 4-iv'ün sağında gözlemlenen yüksek
p ' 2 değerleri ayrıĢmıĢ kesme tabakasından kaynaklanmaktadır.

Uzun köprü yan ayağında (ġekil-5), ayağın memba tarafında kalan çerçeve i'de HV2 ve HV3
çevrintilerinin merkezinde p ' 2 değerlerinde oluĢan amplifikasyon HV1dekine kıyasla ihmal
edilebilecek düzeydedir. Öyle ki p ' 2 değerindeki amplifikasyon seviyesinin hem HV1 hem de
HV2 çevrintileri için en yüksek olduğu çerçeve ii'de; HV1 çevrintisinin merkezinde gözlemlenen
p ' 2 değerleri HV2 çevrintisinin merkezindeki değerlerin yaklaĢık olarak 10 katı kadardır. Kısa
köprü yan ayağı ile kıyaslandığında ise birincil atnalı çevrintisi HV1'in merkezinde gözlemlenen
p ' 2 değerleri yaklaĢık beĢ kat daha büyüktür. Birincil atnalı çevrintisi HV1, köprü yan ayağının
uzunluğunun artmasıyla güçlenmektedir.

ġekil 4. Kısa köprü yan ayağı etrafındaki ortalama akım koĢullarında, karakteristik düĢey
düzlemler üzerinde; düzleme dik yöndeki vortisite konturları ve akım ipçikleri ile boyutsuz
basınç çalkantıları.
4.SONUÇ
La = 35 cm ve La = 15 santimetrelik ayak boyları için hedeflendiği gibi DES türbülans modelinin
kullanıldığı sayısal benzetim yapılmıĢ ve bu benzetimler sonucunda düz zemin koĢullarında
köprü yan ayağı etrafında oluĢan atnalı döngü sisteminin yapısında oluĢan değiĢimler
incelenmiĢtir.
Her iki ayak boyunda da ortalama akım için köprü yan ayağını saran üç adet atnalı çevrintisi
gözlenmiĢtir. Koken ve Constantinescu 2008a'nın bulgularına paralel olarak her iki ayak
boyunda da memba resirkülasyon bölgesinde oluĢan köĢe çevrintisi CV, kanal tabanına yakın
bölgede birincil atnalı çevrintisi HV1 ile birleĢmektedir. Bu birleĢim birincil atnalı çevrintisi
HV1'ın merkezine, su yüzeyine yakın bölgeden akıĢkan ve momentum transferini sağlamaktadır.
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Her iki ayak boyunda da birincil atnalı çevrintisi HV1, ilk kez Devenport ve Simpson (1990)
tarafından tanımlanan çift modlu periyodik olmayan salınımlar yapmaktadır. Bu salınımlar
çevrintinin merkezinde basınç çalkantılarının amplifikasyonuna sebep olmaktadır, ve bu
amplifikasyon köprü yan ayağının burnuna yakın bölgede maksimuma ulaĢmaktadır. Çift modlu
salınımlar birincil atnalı çevrintisi HV1'in mansap yönündeki ucunda kaybolmaktadır. Ġncelenen
her iki ayak boyu arasındaki önemli bir farklılık HV1in etkili olduğu mesafedir. Uzun ayak
boyunda HV1, ayak ekseninden mansap yönünde yaklaĢık 17D mesafedeki bir hat boyunca
etkisini sürdürürken kısa ayak boyunda bu uzunluk yaklaĢık olarak 1Ddir.
Uzun köprü yan ayağı çevresinde oluĢan ikincil atnalı döngüsü HV2, birincil atnalı döngüsü
HV1'den daha zayıftır. Bununla birlikte kısa köprü yan ayağı etrafında oluĢan birincil ve ikincil
atnalı döngüleri HV1 ve HV2 biribirine yakın güçtedir. Ayrıca her iki döngünün merkezindeki
basınç çalkantıları iki tepeli bir dağılım göstermektedir. Bu, kısa köprü yan ayağı çevresinde
oluĢan ikincil atnalı döngüsü HV2'de de, tıpkı birincil atnalı döngüsü HV1'de olduğu gibi çift
modlu periyodik olmayan salınımların mevcut olduğunu göstermektedir. Bu bulguya literatürde
yazarların bilgisi dahilinde ilk kez ulaĢılmıĢtır.

ġekil 5. Uzun köprü yan ayağı etrafındaki ortalama akım koĢullarında, karakteristik düĢey
düzlemler üzerinde; düzleme dik yöndeki vortisite konturları ve akım ipçikleri ile boyutsuz
basınç çalkantıları.
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ÖZET
Bu çalıĢmada trapezoidal bir açık kanalda Akustik Doppler Velocimetre (ADV) cihazı
kullanılarak yürütülen deney sonuçları yorumlanmıĢtır. Türbülans sapınç hızları, sapınç
varyansları, türbülans Ģiddeti değerleri, Reynolds gerilme değerleri, türbülans kinetik enerji
değerleri, kanal derinliği boyunca hesaplanmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu çalıĢmada elde edilen ana
sonuçlar Ģunlardır: Kanal tabanına yakın noktalardaki çalkantı hızı büyüklükleri ve türbülans
Ģiddeti değerleri orta ve yüzeye yakın noktalardakinden daha büyüktür. Toplam türbülans kinetik
enerji değerleri tabana yakın noktalarda aniden artmakta sonra yaklaĢık olarak lineer Ģekilde
düĢüĢ göstermektedir. Bunun yanında kanalın orta noktalarından elde edilen spectral yoğunluk
fonksiyonlarında yüksek peryotlu döngülerden düĢük peryotlu döngülere doğru sürekli bir enerji
transferi gözlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Türbülans Ģiddeti, spectral yoğunluk fonksiyonu.

DISTRIBUTION OF TURBULENCE STATISTICS ALONG
DEPTH IN OPEN CHANNELS
ABSTRACT
The aim of this study is to present the results of experiments conducted in a trapezoidal openchannel using Acoustic Doppler Velocimeter (ADV). All the calculations are done for each three
directions. Fluctuating velocities, variances, root mean square values, turbulence intensities,
Reynolds Stresses, turbulence kinetic energies are calculated and interpreted along water depth.
Main findings obtained in that study are: The fluctuating velocity magnitudes and turbulence
intensities are larger near the boundary than mid and near surface depths. The shape of the
spectral density functions of the points close to the boundary and the points at mid and close to
the surface points show significant differences.
Keywords: Turbulence, spectral density function.
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1.GĠRĠġ
Türbülans kompleks ve önemli bir akıĢkan hareketidir. Akarsulardaki erozyon, sediment
taĢınımı, yatak morfolojisi gibi birçok fiziksel sürecin baĢta gelen sebeplerinden biride
türbülanstır [Corollo ve Termini, 2005]. Açık kanal ve akarsu türbülans araĢtırmaları yüksek
örnekleme kapasitesine sahip cihazların üretilmesiyle ivme kazanmıĢtır. ADV cihazları basit ve
kullanımı kolay cihazlardır. LDV (Laser Doppler Velocimeter) lerle kıyaslandığında çok daha
ucuz ve pratiktirler. ADV cihazı herhangi bir noktadaki anlık hızı üç boyutlu olarak yüksek
hassasiyette ölçebilmektedir.
ADV‘ler ölçüm esnasında akımın doğal haline müdahale etselerde sinyalin alındığı sensör ile
hız ölçüm yapılan nokta arasında akımı bozmayacak yeterli mesafe mevcuttur. Kaydedilen anlık
üç boyutlu anlık hız verileri, üç boyutlu ortalama ve sapınç hızlarını, akımın türbülans kinetik
enerjisini, türbülans Ģiddetini, Reynolds gerilme değerlerini ve güç spektrumunu hesaplamada
kullanılmıĢtır. Bir akımın türbülans karakteristiklerini baĢarılı bir Ģekilde ölçmek için ADV
cihazının örnekleme frekans değeri büyük önem arzeder. Yüksek örnekleme frekans kapasistesi
çok kısa zaman aralıklarında türbülans karakterindeki değiĢimleri yakalamamıza yardım eder.
ADV‘lerin çalıĢma prensipleri ile ilgili detaylı bilgi [Kraus ve ark., 1995, Lhermitte ve Lemmin,
1994, Lohrman, 1994, Lohrman ve ark, 1995, Zedel ve ark, 1996] da bulunabilir. Bu çalıĢmada
ADV cihazının kapasitesi çerçevesinde mümkün olduğunca kanal tabanına çok yakın veri
alınmaya gayret edilmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı özellikle bir açık kanalda türbülans istatistiklerinin
derinlik boyunca dağılımını incelemek ve gene derinlik boyunca çevrinti büyüklüklerinin
derinlikle değiĢimini öğrenmektir.
2.DENEYSEL ÇALIġMA
Deneysel çalıĢma University of Texas at Austin/USA da bulunan CRWR (Center for Research In
Water Resources) daki bir laboratuvarda bulunan yaklaĢık olarak düz bir trapezoidal kanalda
yapılmıĢtır. Kanalda ölçülen sabit su derinliği 22.36 cm dir. Hız ölçümleri dört sensörlü
NORTEK marka ADV kullanılarak yapılmıĢtır. Kullanma kılavuzundaki spesifikasyonlara göre
cihazın ölçebileceği hız aralıkları ±0.01,01,0.3,1,2,3,4 m/sn dir. Maksimum örnekleme frekansı
200 Hz dir.Hız ölçümünün yapıldığı nokta sensörden 5 cm uzaklıktadır. ADV her üç yöndede
harekete imkan tanıyan plastik bir çerçeveye monte edilmiĢtir. Veriler 100 Hz. Örnekleme
frekansıyla elde edilmiĢtir. Bu da her ∆t=0.01 sn de bir hız okuması yapıldığı anlamına gelir.
ADV nin monte edildiği plastik çerçeve ince, dairesel düzgün ayakları sayesinde akıma
müdahalesi minimum olacak Ģekildedir. ADV bir kablo ile bilgisayara bağlanmıĢtır. Deney
düzeneği aĢağıda Resim 1 de verilmiĢtir.

Resim 1. Dört sensörlü ADV ve monte edildiği çerçeve
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3.TÜRBÜLANS ĠSTATĠSTĠKLERĠ VE TÜRBÜLANS ġĠDDETĠNĠN DERĠNLĠKLE
DEĞĠġĠMĠ
Türbülans üç boyutlu kompleks bir süreçtir. Her yöndeki anlık hız değerleri ortalama ve sapınç
hızları olmak üzere bileĢenlerine ayrılabilir.x,y,z yönlerindeki çalkantı hızları Ģu Ģekilde
gösterilebilir.
(1)
Bir numaralı ifadede verilen u=sapınç hızı, U=anlık çalkantı hızı, =ortalama hız değeridir.
Türbülans hız verisi ∆t aralıklarla ölçülmektedir ve ortalama hız değeri Ģu Ģekilde
hesaplanmaktadır.
(2)
N değeri belli bir zaman aralığında toplanan veri adedidir. Varyans ise anlık hız sapınç değerinin
karelerinin ortalaması Ģeklinde tanımlanır. [Kundu, 2002].
(3)
Varyansın kare kökü standart sapma olarak adlandırılır ve kimi zaman
sembolüyle de
gösterilir. Bu parametre aynı zamanda türbülans Ģiddeti olarakda adlandırılır. [Pope, 2000].
Türbülans Ģiddeti (4) numaralı formülle ifade edilmiĢtir.
(4)
3.1.Türbülans ġiddetinin DeğiĢimi
Kanal orta ekseninde türbülans Ģiddetinin derinlikle değiĢimi ġekil 1 de verilmiĢtir. ġekil 1
dende görüldüğü gibi türbülans Ģiddeti pik değerine z/h=0.02, yaklaĢık 5 mm derinliğinde
eriĢmektedir. Daha sonra eksponansiyel Ģekilde düĢüĢ göstermektedir. u‘ ve v‘ türbülans Ģiddeti
değerleri z/h=0.6 derinliğinde sabit bir değer etrafında dalgalanmaktadır.

ġekil 1. Türbülans Ģiddetinin derinlikle değiĢimi
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Elde edilen deneysel veri literatürde önde gelen eĢitliklerden ikisiyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu
eĢitliklerden ilki [Nezu ve Nagakawa, 1993] tarafından önerilmiĢtir.
(5)
Bu eĢitlikte TI u doğrultusundaki türbülans Ģiddetini, , kayma gerilmesi hızını göstermektedir.
Deneysel veriyle karĢılaĢtırılan diğer eĢitlik [Kironoto ve Graf, 1994] tarafından önerilmiĢtir.
(6)

ġekil 2. Türbülans ġiddetinin u BileĢeninin KarĢılaĢtırılması
ġekil 2 dende görüldüğü gibi [Nezu ve Nagakawa, 1993] denklemi deneysel veriyi daha baĢarılı
temsil etmiĢtir. Ayrıca deneysel veriden görüldüğü gibi z/h=0.5 değerinden sonra türbülans
Ģiddeti daha stabil bir hal almıĢtır.
3.2.Spectral Analiz
Specktral analiz türbülansdan kaynaklanan salınım kinetik enerjisinin frekans bölgesinde nasıl
dağıldığının görülmesi açısından önemli bir araçtır. Türbülans kinetik enerjisi toplam kinetik
enerjinin sapınç hızlarından kaynaklanan kısmını göstermektedir. [Eswaran, 2002]. Birim
akıĢkan hacmi baĢına düĢen türbülans kinetik enerjisi (TKE)
(7)
Yukarıda verilen eĢitlikte ñ=akıĢkan yoğunluğu, u,v,w hız değerleri ise x,y,z yönlerindeki sapınç
hızlarını göstermektedir. Türbülans spectrumunun önemi düzensiz türbülans çalkantılarının,
farklı frekans bileĢenlerinin süperpozisyonu Ģeklinde görülebilmesine imkan tanımasıdır.
Örneğin u sapınç hız değerlerinden oluĢan zaman serisi çok sayıda frekans bileĢeninin bir
süperpozisyonu Ģeklinde görülebilir. [Czernuszenko ve Holley, 2007]. Spectral yoğunluk
fonksiyonu (8) numaralı eĢitlikle verilmiĢtir.
(8)
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Sekiz numaralı eĢitlik Ģu Ģekilde açıklanabilir; spectral yoğunluk grafiğinin altında kalan
bölgenin toplam alanı hız zaman serisinin varyansına eĢittir. Bu çalıĢmada verilen spectral
yoğunluk fonksiyonları filtrelenmiĢ hız zaman serilerine Fourier transformasyonu uygulanarak
elde edilmiĢtir. Kanal derinliği boyunca ölçüm alınan her noktada spectral yoğunluk fonksiyonu
elde edilmiĢtir. ġekil 3 ve 4 de bunlardan karakteristik özellik gösteren iki tanesi verilmiĢtir.
AĢağıda ġekil 3 ile verilen 1 no lu nokta kanal tabanına 0.1 mm uzaklıktadır.
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ġekil 3. U,v,w Doğrultusundaki hızlar için 1 no‘lu ölçüm noktasına ait
spectral yoğunluk fonksiyonu
Bu noktada veri 100 Hz örnekleme frekansıyla alınmıĢtır. ġekil 3 den de görüldüğü gibi v ve w
hız bileĢenleri birbirine yakın kinetik enerji dağılımları göstermektedir ayrıca w hız bileĢeninin
Kolmogorof spectral kuralını iyi yansıttığı görülmektedir. ADV cihazına ait sensörlerin
tasarımının bir sonucu olarak u bileĢenleri v ve w bileĢenlerine göre daha fazla sinyal kirliliği
barındırmaktadır.
AĢağıda ġekil 4 de verilen tabana uzaklığı 11.5 cm olan nokta 33 e ait ölçüm sonucuna göre
Kolmogorof -5/3 kuralı net olarak görülmektedir. -5/3 eğim kuralına ek olarak [Nikora, 1999 ve
Nikora ve Goring, 2002] tarafından vurgulanan -1 eğim kuralıda gözlenmiĢtir.
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ġekil 4. u,v,w Doğrultusundaki hızlar için 33 no‘lu ölçüm noktasına ait
spectral yoğunluk fonksiyonu
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Kolmogorof uzunluk, hız ve frekans ölçekleri [Hinze, 1975] de sırasıyla aĢağıdaki formüllerle
verilmiĢtir.
(9)
(10)
(11)
Yukarıdaki formüllerle ifade edilen ölçek parametreleri sırasıyla ç=uzunluk, uç=hız ve
f=frekans‘ı göstermektedir. å=enerji kayıp hızı. Bu ölçeklerin yaklaĢık büyüklükleri toplam akım
alanının enerji kayıp hızı kullanılarak yaklaĢık olarak hesaplanabilir [Czernuszenko, W., ve
Holley, E.R., 2007].
(12)
Toplam akım alanı için birim akıĢkan kütlesi baĢına enerji kaybı (12) numaralı eĢitlikle ifade
edilebilir. EĢitlik bir baĢka değiĢle kanaldaki sınır kayma gerilmesine karĢı yapılan iĢi ifade
etmektedir. (12) numaralı eĢitlikte g=Ġvme, U=Kesit ortalama hızı, S=Enerji çizgisinin eğimi dir.
Deney kanalımızda U=0.20 m/sn olduğu için åA=0.00196 m2/s3, ç=0.15 mm, uç=6.65 mm/s,
fç=44 Hz bulunmuĢtur. Deney sırasında veriler 100 Hz ile örneklendiği için Nyquest frekansı 50
Hz dir ve enerji kayıp aralığı frekans bölgesinde gözlemlenebilmiĢtir.
4.SONUÇLAR
Bu çalıĢmada yüksek çözünürlüğe sahip ADV cihazı kullanılarak elde edilen veriler türbülans
Ģiddeti ve spectral yoğunluk fonksiyonu açısından incelenmiĢtir. Yapılan deney ve analizlerin
sonucunda tabandan baĢlayarak türbülans Ģiddeti aniden artmakta ve su derinliğinin %2 si
civarında pik değere ulaĢmakta, daha sonra eksponansiyel olarak azalıĢ göstermektedir. Spectral
analiz açısından veriler yorumlandığında ise tabana çok yakın noktalarda sinyal kirliliği
grafiklerde gözlenmesine karĢılık tabandan uzaktaki noktalarda elde edilen spectral yoğunluk
grafiklerinde dört farklı bölge net olarak gözlenmiĢtir. Çevrinti büyüklüklerinin minimum ölçeye
indiği ve arkasından da kaybolduğu bölgeyi spectral yoğunluk grafiklerinde gözlemleyebilmek
için verinin mümkün olan en büyük örnekleme frekansıyla toplanması gerektiği sonucuna
varılmıĢtır.
TeĢekkür
Bu çalıĢma TÜBĠTAK‘ın verdiği destekle gerçekleĢtirilmiĢtir. Yazar TÜBĠTAK‘a verdiği destek
için teĢekkür eder.
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ÖZET
Bu çalıĢmada, değiĢken akımlarda seçilen herhangi bir noktada anlık değiĢen su seviyesi
değiĢimlerinin dijital görüntüleme ve görüntü iĢleme tekniklerini kullanarak belirlenmesi
amaçlanmıĢtır. Görüntüler üzerinden yapılan ölçümlerde güvenilir deneysel sonuçlar elde
edebilmek amacıyla, incelenen görüntülerde metrik okumaların hassasiyetini etkileyebilecek
olası hata kaynakları irdelenmiĢ ve bunların düzeltilebilmesi için gereken kalibrasyonlar
açıklanmıĢtır. Uygulama olarak baraj yıkılması problemi ele alınmıĢtır. Baraj yıkılması taĢkın
dalgasına ait su yüzü profilleri üç kamera, görüntü yakalama kartı ve bilgisayardan oluĢan bir
görüntüleme sistemi yardımıyla tespit edilmiĢtir. EĢ zamanlı görüntüler kullanılarak kanal
boyunca istenilen her noktada zamana bağlı su seviyesi değiĢimleri video görüntüler üzerinden
hassas olarak belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar FLOW-3D yazılımı ile karĢılaĢtırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Görüntü iĢleme, su yüzü profili, değiĢken akım, baraj yıkılması, kenar
tanıma.

DETERMINATION OF WATER LEVEL VARIATIONS IN UNSTEADY
FLOWS USING IMAGE PROCESSING
ABSTRACT
In this study, it is aimed to determine the water level variations changed instantly in unsteady
flows at an arbitrary section of a channel by using the digital imaging and the image processing
techniques. In order to achieve accurate experimental data in measurement with digital image,
the estimated error effects on sensitivity of metric reading are examined and calibrations are
explained to correct the errors. Dam-break problem is handled for application. Free surface
profiles of flood wave are determined using digital image processing that consists of a frame
grabber card, a computer and three cameras. Using synchronous images the, water level
variations with time at a selected section along entire channel are obtained sensitively based on
the acquired video images. Obtained results are then compared with FLOW-3D software.
Keywords: Image processing, free surface profile, unsteady flow, dam-break, edge detection.
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1.GĠRĠġ
Görüntü iĢleme, video kamera, fotoğraf makinesi, tarayıcı gibi aygıtlardan elde edilen sayısal
(dijital) görüntülerin bilgisayar yazılımlarıyla iĢlenmesi ve analizi olarak tanımlanabilir.
Literatürde farklı tanımlamalar yapılmakla birlikte, görüntü yakalama ve analizini
gerçekleĢtirmek için kullanılan yazılım ve donanım birimleri kombinasyonu da görüntü iĢleme
sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemle görüntüsü alınan nesneye ait renk, yansıma ve ıĢık
geçirgenliği gibi optik; uzunluk, geniĢlik, çap, açı, çevre ve alan gibi geometrik özellikler ile
konum gibi yerleĢim özellikleri bilgisayar ortamında kolaylıkla incelenebilir.
Ġhtiyaca ve kullanılan teknolojiye göre değiĢmekle birlikte bir görüntüleme sistemi, sağlıklı bir
görüntünün elde edilmesinde her biri önemli birer role sahip birkaç temel bileĢenden oluĢur. Bir
dijital kamera sistemi düĢünüldüğünde gerekli olan bileĢenler bir veya birden çok dijital kamera
ve mercek (lens), görüntü yakalama kartı (frame grabber), aydınlatma ile bilgisayar donanım ve
yazılımlarıdır (ġekil 1). Kamera ve görüntü yakalama kartı daha sonra yazılım kullanarak
iĢlenecek olan görüntülerin yakalanıp bilgisayar ortamına eĢ zamanlı aktarılmasını sağlarken,
ıĢık ve mercekler kaydedilecek görüntünün etkinliğinin arttırılmasına ve daha hassas, kaliteli bir
görüntü elde edilmesine yardımcı olurlar.

Yazılım

Aydınlatma

Görüntüsü Alınan
Nesne

Kameralar

Bilgisayar

Görüntü
Yakalama Kartı

ġekil 1. Görüntüleme sisteminin bileĢenleri
Son yıllarda bilgisayar ve elektronik alanındaki hızlı geliĢmeler sonucunda görüntü iĢleme
sistemlerinin ekonomik ve yaygın kullanımını olanaklı kılan yazılım ve donanımların
geliĢmesiyle bu sistemler; akıĢkanlar mekaniği, havacılık, tıp, biyoloji gibi birçok farklı alanda
etkili bir ölçüm yöntemi olarak kullanılmaktadır. AkıĢkanlar mekaniği alanında; parçacık
izlemeli hız tekniği, parçacık görüntülemeli hız tekniği [Öner, 2007] ve su yüzü profillerinin
belirlenmesi [Soares-Frazao , 2007; Aureli ve ark., 2008; Çağatay ve Kocaman, 2008; OzmenCagatay ve Kocaman, 2010] gibi görüntü iĢleme esaslarına dayanan pek çok farklı uygulama
alanı mevcuttur. Görüntü iĢleme teknikleri kullanılarak laboratuvar ortamında yapılacak
çalıĢmalarda, kıyı ve taĢkın dalgalarına ait dalga boyu, dalga genliği, dalga kırılması, akım
derinlikleri, yayılma hızları gibi pek çok fiziksel büyüklüğün kolaylıkla belirlenebilmesi ile bu
akımların daha iyi anlaĢılabilmesinin yanı sıra nümerik yöntemlerle uğraĢan araĢtırmacıların
çalıĢmalarını doğrulmak amacıyla ihtiyaç duyduğu hassas deneysel veriler de elde
edilebilmektedir.
Serbest su yüzeyinde anlık değiĢimlerin söz konusu olduğu özellikle de su dalgaları, tsunami,
baraj yıkılması gibi değiĢken açık kanal akımı problemlerinde, zamana bağlı su seviyesi
değiĢimlerinin belirlenmesi genellikle rezistans veya kapasitans tipi dalga probları, basınç
sensörleri ve son yıllarda da ultrasonik mesafe ölçerler yardımıyla yapılabilmektedir [Bell ve
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ark., 1992; Bellos ve ark., 1992; Stansby ve ark., 1998; Koch ve Chanson, 2005]. Diğer ölçüm
tekniklerinden farklı olarak görüntü iĢleme teknikleri kullanılarak yapılan ölçümlerde; zamana
bağlı su seviyesi değiĢimleri, ultrasonik mesafe ölçerler gibi akım rahatsız edilmeden yeterli
hassasiyette belirlenebilmektedir. Ayrıca kaydedilen görüntüler üzerinde sonradan ölçüm alınan
noktaların yerleri ve istenilirse doğrultuları da değiĢtirilerek farklı ölçümlerin yapılabilmesi
mümkün olabilmektedir.
Yapılan çalıĢmada, zamana bağlı su seviyesi değiĢimlerinin video görüntüler yardımıyla
belirlenmesi amaçlanmıĢtır. GeçmiĢte yapılan çalıĢmalardan farklı olarak, geliĢtirilen bir kod ile
herhangi bir anda su-hava arakesiti diğer bir ifadeyle su yüzeyinin oluĢturduğu çizginin bir kenar
olduğu düĢünülmüĢ ve kenar tanıma fonksiyonu ile bu nokta arka arkaya oynatılan görüntüler
üzerinde tanımlanarak akım derinlikleri hesaplanmaya çalıĢılmıĢtır. Uygulama olarak baraj
yıkılması problemi ele alınmıĢtır. Yatay dikdörtgen enkesite sahip bir deney kanalında düĢey bir
kapağın ani olarak kaldırılmasıyla oluĢturulan baraj yıkılması taĢkın dalgasına ait su seviyesi
değiĢimleri üç kamera, görüntü yakalama kartı ve bilgisayardan oluĢan bir görüntüleme sistemi
yardımıyla izlenmiĢtir. Görüntüler üzerinden yapılan ölçümlerde güvenilir deneysel sonuçlar
elde edebilmek amacıyla, incelenen görüntülerde metrik okumaların hassasiyetini etkileyebilecek
olası hata kaynakları irdelenmiĢ ve bunların düzeltilebilmesi için gereken kalibrasyonlar
açıklanmıĢtır. Birden fazla kameradan alınan eĢ zamanlı görüntüler birleĢtirilerek panaromik
görüntüler oluĢturulmuĢ ve bu sayede literatürde yapılan benzer çalıĢmaların aksine, deney
tekrarlanmasına gerek kalmaksızın kanal uzunluğu boyunca istenilen her noktada daha doğru ve
kapsamlı su seviyesi değiĢimleri tespit edilmiĢtir. Elde edilen deneysel veriler FLOW-3D
hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği paket programı sonuçları ile karĢılaĢtırılarak kontrol edilmiĢtir.
2.GÖRÜNTÜ ĠġLEME VE ANALĠZĠ
2.1.Görüntünün Tanımlanması
Sayısal görüntüler, her biri birer renk değeri içeren çok sayıda küçük hücrenin bir araya
gelmesinden oluĢmaktadır. Bir görüntünün temel yapıtaĢı olan bu hücreler piksel olarak
adlandırılırlar ve genellikle kare Ģeklindedirler (ġekil 2a). Dolayısıyla bir görüntü, piksellerin
oluĢturduğu satır ve sütunlardan meydana gelen bir matris olarak düĢünülebilir. Bu matris
içerisinde herhangi bir pikselin iki temel özelliği söz konusudur. Bunlardan ilki pikselin görüntü
matrisinde sahip olduğu matris koordinatı ve diğeri de aldığı gri renk seviyesi değeridir. Bu
özellikleriyle görüntü aslında iki boyutlu bir f(x,y) fonksiyonu olarak tanımlanabilmektedir.
(ġekil 2b). Buradaki x ve y değiĢkeni bir renk numarası ile temsil edilen pikselin koordinatıdır ve
tam sayı değerini alırlar. f(x,y) fonksiyonunun değeri ise (x,y) noktasındaki pikselin bir renk
numarası ile temsil edilen gri renk seviyesinin değerini göstermektedir. Ekranın sol üst
köĢesindeki piksel, koordinat sisteminin varsayılan (default) baĢlangıç noktasıdır. Bu pikselin
koordinatları (0,0)'dır. Ekranın yatay yönü x, düĢey yönü ise y koordinatını gösterir. x koordinatı
sağa doğru, y koordinatı ise aĢağı doğru gidildikçe artmaktadır (ġekil 2b).
Görüntüdeki bir pikselin koordinatı dıĢındaki diğer bir özelliği de gri renk seviyesidir. Örneğin
Siyah-Beyaz resim sadece iki gri değerden oluĢan bir resimdir. Bu tür bir görüntüde her bir
piksel ya siyah ya da beyaz olmaktadır. Burada sembolik olarak beyaz pikseller 1, siyah pikseller
0 değeri ile gösterilebilir. Gerçekte renkli olmayan bir resim gri tonlu renklere sahiptir. Gri tonlu
görüntülerde; görüntü farklı gri ton değerlerinden oluĢur. Gri değer aralıkları:
G={0,1,2,3,…..,255} Ģeklinde ifade edilir. Bu, bir gri tonlu görüntüde 256 tane farklı gri ton
değeri daha doğrusu gri değer bulunabildiği anlamına gelmektedir. 0 gri değeri kural olarak
siyah renge, 255 gri değeri ise beyaza karĢılık gelir. Bu değerler arasında ise farklı gri tonlar
oluĢur.
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ġekil 2. Görüntünün tanımlanması a) Matris olarak b) Bir f fonksiyonu olarak
Renkli görüntüler; aynı nesneye ait R (Red-Kırmızı), G (Green-YeĢil), B (Blue-Mavi) olarak
kodlanmıĢ (filtrelenmiĢ) üç adet gri düzeyli görüntünün bilgisayar ekranında sırası ile kırmızıyeĢil-mavi kombinasyonunda üst üste düĢürülmesi ile elde edilir. Renkli görüntüler,
bilgisayarlarda gri düzeyli görüntülere göre üç kat daha fazla yer kaplarlar. Bununla birlikte
renk, kullanıcının görüntüleri daha etkili kullanılabilmesini sağlayan önemli bir araçtır.
Sayısal bir görüntünün kalitesini en çok etkileyen özellikler görüntüdeki renk sayısı, görüntüdeki
piksel sayısı baĢka bir ifade ile çözünürlüğüdür. Bir görüntüdeki renk sayısı ne kadar fazla ise,
görüntüde o kadar çok detay var demektir ve bu da görüntünün daha duyarlı bilgi içermesi
anlamına gelir. Renk sayısı azaldıkça görüntüdeki detay sayısı azalmakta, buna bağlı olarak
görüntü kalitesi düĢmektedir [Doğan ve ark. 1999].
Görüntünün piksel olarak boyutu, görüntünün geniĢlik ve yüksekliğinin kaç tane pikselden
oluĢtuğunu ifade eder ve çözünürlük olarak adlandırılır. Piksel sayısının fazla olması görüntüde
daha çok ayrıntı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla çözünürlük görüntü kalitesini artırmaktadır.
Bir görüntü büyütüldükçe görüntüde ayrıntıları yorumlama olanağı gittikçe yok olur ve sonunda
piksel görüntüsüne ulaĢılır. Yüksek çözünürlüğe sahip bir görüntüde daha çok ayrıntı
olduğundan görüntünün büyütülmesi görüntü kalitesini pek etkilemez. Ayrıntılara ihtiyaç
duyulan ve hassas metrik ölçümlerin yapılması gereken görüntü uygulamalarında, yüksek
çözünürlüklü görüntülere ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte görüntünün çözünürlüğü arttıkça
bilgisayar ortamında görüntünün kapladığı yer diğer bir değiĢle dosya boyutu artmaktadır.
2.2.Görüntü ĠĢleme Teknikleri
Sayısal görüntüler elde edildikten sonra, bilgisayar ortamında bunları arka plan gürültüsünden
(noise), aydınlatma sistemi tarafından oluĢan istenmeyen yansımalardan kurtulmak için çeĢitli
filtrelemeler yapılabilir veya görüntü kalitesini artırmak, görüntü alma sistemi (lens + kamera)
tarafından oluĢan geometrik değiĢmeleri, bozulmaları düzeltmek için görüntü onarımı
uygulanabilir. Sayısal görüntüler üzerinde uygulanan bu tür iĢlemlerin hepsine genel olarak
sayısal görüntü iĢleme (digital image processing) adı verilmektedir. Görüntü iĢleme uygulamaları
çok çeĢitlidir: Görüntü iyileĢtirme (image enhancement), görüntü süzgeçleme ve onarma (image
fıltering and restoration), görüntü sıkıĢtırma (image compression) görüntüdeki cisimlerin
algılanması (pattern recognition), görüntüdeki cisimlerin özelliklerinin çıkarılması (feature
extraction), görüntüdeki cisimlerin sınırlarının belirlenmesi (edge detection, line tracing), vb.
daha birçok görüntü iĢleme uygulaması vardır.
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3.DENEY DÜZENĠ VE YÖNTEMĠ
Deneysel çalıĢmalar, Çukurova Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği laboratuarında bulunan 8.90 m
uzunluğunda 0.34 m yüksekliğinde, 0.30 m geniĢliğinde dikdörtgen enkesite sahip yatay bir
kanalda gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 3). Barajı temsil eden düĢey bir kapağın hızla kaldırılması
sonucu baraj yıkılması akımı oluĢturulmuĢtur. Kapak memba ucundan 465 cm uzakta
yerleĢtirilerek derinliği 25 cm olan bir rezervuar oluĢturulmuĢ ve kuru bir mansapta taĢkın
dalgasının yayılması dikkate alınmıĢtır. KarmaĢık bir akım ortamı yaratmak amacıyla kapağın
150 cm mansabında uzunluğu 100 cm, yüksekliği 7.5 cm olan ikizkenar Ģekle sahip bir üçgen
eĢik yerleĢtirilmiĢtir. Mansap ucuna herhangi bir duvar yerleĢtirilmemiĢ mansap doğrultusunda
ilerleyen akım kanaldan serbestçe uzaklaĢtırılmıĢtır. Deney düzeneği ve koĢulları için detaylı
bilgiler Kocaman [2007]‘de bulunmaktadır.
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ġekil 3. Kanal kesiti ve ölçüm noktaları
Kameralardan elde edilen ham görüntüler üzerinde, genellikle kameraların optik elemanlarından
(mercek) veya hatalı çekimlerden kaynaklanan bir takım bozulmalar bulunmaktadır.
Görüntülerin genel amaçlı kullanımlarında sorun yaratmayan bu bozulmalar, görüntüler
üzerinden metrik ölçümlerin yapılması gerektiğinde oldukça önemli olmakta ve bunların
düzeltilmeleri gerekmektedir. Bilgisayar ortamında mevcut algoritma ve yazılımlarla
düzeltilebilen bu iĢlemler kalibrasyon olarak adlandırılmaktadır [Karslı ve Ayhan, 2005]. Bu
iĢlemler ile görüntüler uygun hale getirilerek görüntülerden hassas sonuçlar alınabilmektedir.
Optik bozulmalar; Lenslerin (merceklerin) fiziksel yapısından dolayı görüntünün bombeli
görünmesine neden olan açısal bozulma (radial distortion) ve mercek sistemindeki elemanların
görüntü eksenlerinin çakıĢmamasından dolayı görüntüde bir asimetriye sebep olan teğetsel
bozulma (tangential distortion) olmak üzere iki türlüdür. Kalibrasyon iĢlemi ile koordinatları
bilinen noktalardan alınan görüntüler üzerinde eĢleĢtirmeler yapılarak kameraya ait iç (intrinsic)
yöneltme parametreleri parametrelerinin (odak uzaklığı, çarpıklık, düzeltme katsayısı, merkez
noktası...) bulunur. Daha sonra bu parametreler kullanılarak görüntülerdeki geometrik
bozulmalar ortadan kaldırılabilir.
Kamera sisteminden kaynaklanan bozulmalara ilave olarak çekim yapan kiĢilerden kaynaklanan
hatalarda ölçümlerin hassasiyetini etkilemektedir. Kameranın ölçüm yapılacak düzleme dik
olmaması veya kameranın eğimli durmasından dolayı ölçüm yapılacak düzlemle aynı yatay
eksende bulunmaması, piksel değerlerinin metrik değerlere dönüĢtülülebilmesi için uzunluğu
bilinen bir ölçeğin hatalı alınması, çekim mesafesi vb. bunlara örnek olarak verilebilir.
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Bu kısımda, görüntüler üzerinden yapılacak metrik ölçümlerin hassasiyetini etkileyebilecek olası
hata kaynakları ve bunların nasıl düzeltilebileceği uygulamalar ile irdelenecektir. GeliĢtirilen
yöntem ile bir noktada zamana bağlı su seviyesi değiĢimlerinin birden fazla kameradan elde
edilen video görüntüler kullanılarak nasıl belirlenebileyeği anlatılacaktır.
3.1.Görüntünün Açısal Kalibrasyonu
Yapılan çalıĢmada kamera üzerinde geniĢ açılı bir mercek kullanıldığından elde edilen
görüntüler bombeli (dıĢ bükey) bir görünüme sahip olmaktadır (ġekil5a). Görüntüler üzerinden
metrik okumaların yapılabilmesi için bu durumun ortadan kaldırılması ve resimlerin düzlem hale
getirilmesi gereklidir. Bu iĢlem için ―Camera Calibration Toolbox for Matlab‖ adlı yazılım
kullanılmıĢtır [Bouguet , 2004]. Bu yazılım ile kameralara ait kalibrasyon parametreleri hassas
bir Ģekilde hesaplanarak kameralardan elde edilen diğer tüm görüntüler kolaylıkla
düzeltilebilmektedir. Yazılım yardımıyla kalibrasyon parametrelerinin bulunabilmesi için
koordinatları ve boyutları bilinen bir panoya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla ġekil 4a ve 5a‘da
görülen düĢeyde 7 ve yatayda 6 adet olmak üzere 10x10 cm‘lik karelerden oluĢan dama tahtası
görünümünde bir kalibrasyon panosundan yararlanılmıĢtır. Kalibrasyon panosunun farklı
açılardan çekilen görüntüleri üzerinde koordinatları bilinen köĢe noktalarının eĢleĢtirilmesi ile
kalibrasyon parametreleri hesaplanmaktadır. ÇalıĢma kapsamında 3 kamera kullanılmıĢ ve her
bir kamera için ayrı kalibrasyon yapılmıĢtır.

(a)

(b)

ġekil 4. a) Kalibrasyon panosunun farklı açılardan görünüĢü b) Kalibrasyon panosunun
hesaplanan doğrultu ve konumları
Kalibrasyon iĢlemi için öncelikle kalibrasyon panosu her bir kamera önünde gezdirilerek farklı
açı ve uzaklıklarda çekilen 25 adet görüntü seçilmiĢtir (ġekil 4a). Daha sonra her görüntüde
panonun sınırları belirlenerek bu sınırlar içerisinde kalan kare boyutları (10x10) girilmiĢ ve
bunun sonucu 56 köĢe noktası otomatik olarak yazılım tarafından saptanmıĢtır. Bu iĢlem her bir
kamera için toplamda 25 adet resim için tekrarlanmıĢtır. KöĢe noktalarının hassas olarak
belirlenmesinden sonra yazılım kameraya ait kalibrasyon parametrelerini kolaylıkla
hesaplamaktadır. ġekil 5a‘da kalibrasyonun yapılabilmesi için kamera önünde gezdirilen pano
görüntülerinin hesaplama sonucu elde edilen doğrultu ve konumları, koordinat merkezi
kameranın kendisi olacak Ģekilde gösterilmiĢtir. Sivri kenarı koordinat merkezi olan piramit,
kameranın etkili görüĢ açısını temsil etmektedir. Grafiklerde, koordinatlar milimetre cinsinden
verilmiĢtir.
Bir kameraya ait kalibrasyon parametreleri (iç parametreler) hesaplandıktan sonra o kameradan
elde edilmiĢ olan tüm görüntüler yazılım ile kolaylıkla düzeltilebilmektedir. ġekil 5a‘da bombeli
görünüme sahip olan kalibrasyon panosunun ham görüntüsü kalibrasyon iĢlemi sonucunda ġekil
5b‘de görülen ve metrik okumaların yapılabileceği düzlem görüntü haline getirilmiĢtir. Bununla
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birlikte görüntünün kalibrasyonu yapıldıktan sonra kenarlarda meydana gelen eğriliklerin
görülmemesi için elde edilen yeni görüntü kenarlarından kırpılmaktadır. Fakat görüntünün
çözünürlüğü sabit kalmaktadır. Bundan dolayı görüntüdeki nesnelerin büyüdüğü izlenimi ortaya
çıkmaktadır.

(a)

(b)

ġekil 5. Açısal kalibrasyon a) Ham görüntü b) Kalibre edilmiĢ görüntü
Lens (mercek) odak uzaklığı değiĢtirilmediği sürece bir kamera için hesaplanan kalibrasyon
parametreleri o kameradan elde edilen tüm görüntülerin düzeltilmesi için kullanılabilmektedir.
3.2.Görüntünün Perspektif Kalibrasyonu
Kameraların kanal düzlemine dik olmaması veya baĢka bir ifade ile kameranın kanala belirli bir
açı ile bakması durumunda perspektif bir görüntü oluĢur (ġekil 6a). Bu durumda kanal
yüksekliği her yerde aynı olmasına rağmen, bu yükseklik yakın kısımlarda daha büyük uzak
kısımlarda ise daha küçük görünmektedir. Bu durumun düzeltilebilmesi için perspektif
kalibrasyona ihtiyaç vardır. Bu iĢlem için görüntüde boyutları bilinen bir düzleme veya bir
düzlem üzerinde dikdörtgen oluĢturacak koordinatları bilinen 4 noktaya ihtiyaç vardır. ġekil
6a‘ya bakılırsa bu görüntüde Ģayet kanal yüksekliği ve kanal üzerindeki düĢey demir çubuklar
arasındaki mesafe bilinirse görüntü ġekil 6b‘de görüldüğü gibi düzlem hale getirilebilir.
Kamera, kanal düzlemine dik olarak baksa da Ģayet kanal içerisinde bir daralma söz konusu ise
daralma düzlemi elde edilen görüntüde perspektif görünecektir. Bu düzlem üzerindeki bir
değiĢim incelenmesi gerektiğinde yine bu kalibrasyona ihtiyaç duyulur. Bu bilgilerle kameranın
ölçüm alınan düzleme farklı açılardan bakması durumlarında elde edilen görüntülerden
kolaylıkla ölçüm yaplabileceği görülmektedir.
(a)

(b)

ġekil 6. Perspektif kalibrasyon a) Ham görüntü b) Kalibre edilmiĢ görüntü
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3.3.Görüntülerin Yatay Hale Getirilmesi
Üç kamera görüntüsünün birleĢtirilebilmesi ve ölçümlerin hassas bir biçimde yapılabilmesi için
görüntülerin yatay olarak aynı düzlemde durması gereklidir. Bunun için öncelikle kameralar
üzerine küçük su terazileri yerleĢtirilerek yatay görüntü elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak
kamera düzlemindeki küçük bir hata nesnenin görüntüsünde daha büyük olarak kendini
göstereceğinden düzgün görüntü elde edilmesi su terazileri ile çok hassas olarak
yapılamamaktadır. Bu nedenle görüntüler alındıktan sonra bu görüntüler bilgisayar ortamında
döndürülerek yatay hale getirilmiĢtir. Bir görüntünün yazılım kullanarak tam olarak yatay hale
getirilebilmesi için görüntü içerisinde yatay bir referans çizgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
referans çizgisi deney kanalının kendisi alınabilir. Ancak kanalın kendisi de bir eğriliğe sahip
olabilir. Bu nedenle sağlıklı ve hassas bir referans çizgisi oluĢturmak için deney kanalı gıda
boyalı su ile doldurularak bir su terazisi elde edilmiĢtir (ġekil 7). Durgun haldeki su seviyesi
daima yatay olacağından bu yüzey, referans çizgisi olarak alınmıĢ ve kameralardan alınan
görüntüler yardımı ile her bir kameranın yatay düzlemle yaptıkları dönme açısı belirlenmiĢtir.
Daha sonra kameralardan alınan görüntüler, bilinen dönme açıları kullanılarak yatay hale
getirilmiĢtir.

ġekil 7. Görüntülerin ızgaralar kullanılarak yatay hale getirilmesi
3.4.Panoramik görüntülerin elde edilmesi
Panoramik görüntülerin elde edilebilmesi için kameraların görüĢ açıları arasında ortak kesiĢim
noktalarının olması gereklidir. Bu ortak noktaların görüntüler üzerinde eĢlenmesi suretiyle
panoramik görüntüler oluĢturulabilmektedir. Bu amaçla, kanal üzerine yerleĢtirilmiĢ 10 cm
uzunluklu eĢellerin siyah beyaz kesiĢme noktaları, farklı kameralara ait görüntüler birleĢtirilirken
referans noktaları olarak kullanılmıĢtır (ġekil 8). Bundan sonra panoramik görüntüler
kullanılarak kapak (baraj) aksının olduğu düzlem üzerinde seçilen orjin noktasına göre kanal
boyunca istenilen noktalarda su seviyesi değiĢimleri belirlenebilecektir.
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ġekil 8. BirleĢtirilmiĢ kamera görüntüleri
3.5.Metrik Kalibrasyon
Sayısal görüntüler piksellerden oluĢmaktadır. Aynı çözünürlüğe sahip sayısal bir görüntü büyük
ölçekli bir harita olabileceği gibi bir mikroskop görüntüsü de olabilir. Bir görüntüdeki nesneler
piksellerle ifade edildiğinden görüntüdeki nesnelerin gerçekteki büyüklüklerinin belirlenebilmesi
için piksel değerlerinin metrik değerlere dönüĢtürülmesi bir baĢka deyiĢle metrik
kalibrasyonlarının yapılması gereklidir. Bunun için görüntü üzerinde büyüklüğü bilinen bir
referans uzunluğa ihtiyaç vardır (Örneğin harita ölçeği). Bu uzunluğun gerçek değeri
bilindiğinde görüntü üzerinden metrik olarak uzunluk, çap, alan, açı gibi büyüklükler kolaylıkla
hesaplanabilmektedir. Görüntüden bu referans uzunluğun kaç piksele eĢit olduğu bulunur ve
piksel/uzunluk oranı hesaplanır. Bu iĢlem aslında basit bir doğru orantıdır. Örnek olarak görüntü
üzerindeki 10 cm uzunluğundaki bir referans çizgisi 20 piksel ile ifade edilirse bu oran 10/20
=0.5 cm/piksel‘dir. Bu oran ile görüntüdeki piksel koordinatları metrik koordinatlara çevrilebilir.
Görüntü üzerindeki herhangi iki piksel arasındaki mesafe arada kalan piksel sayısının bu oran ile
çarpılması ile hesaplanabilir. Birçok görüntü iĢleme yazılımı ile bu iĢlem kolaylıkla
yapılabilmektedir. Yapılan çalıĢmada, kanal cam yüzeyi üzerine yapıĢtırılan ve her biri 10 cm
uzunluğundaki siyah beyaz bantlar bu iĢlem için kullanılmıĢtır (ġekil 7-8). Buradan belirlenen
kalibrasyon değeri, kanaldaki bilinen durgun su yüksekliğinin görüntü üzerinden okunması ile
kontrol edilmiĢtir.
4.SANAL DERĠNLĠK ÖLÇER
Baraj yıkılması taĢkın dalgasının yayılması sırasında kanal boyunca farklı noktalarda su
seviyelerinin zamanla değiĢimleri mevcut yöntemlere bir alternatif olarak dijital video görüntüler
kullanılarak belirlenmiĢtir. Bu amaçla çalıĢmada, görüntü iĢleme amaçlı çeĢitli filtre ve kenar
tanıma fonksiyonlarından yararlanılarak bir kod geliĢtirilmiĢtir. Temel mantık olarak görüntü
üzerinde su seviyesi değiĢiminin belirlenmesi istenilen noktada çizilen düĢey bir çizgi sanal bir
derinlik ölçer gibi düĢünülmüĢ ve bu çizgi üzerinde renk değiĢimlerinin olduğu yeri tespit eden
bir kenar tanıma fonksiyonu sayesinde serbest su yüzeyinin (x,y) koordinatı belirlenmiĢtir.
Benzer biçimde belirli zaman aralığına sahip video görüntülerin arka arkaya oynatılmasıyla her
bir görüntüde çizgi üzerindeki serbest yüzey koordinatı ardıĢık olarak belirlenmiĢ ve bilinen
kalibrasyon değerleriyle bu koordinatlar metrik hale dönüĢtürülerek deney kanalının istenilen
noktasında su seviyesinin zamanla değiĢimi (h-t grafikleri) elde edilmiĢtir.
ġekil 9‘da baraj yıkılması taĢkın dalgasının mansapta bulunan üçgen eĢik üzerinden aĢması
durumunda, eĢiğin memba yüzeyi üzerinde meydana gelen su seviyesi değiĢiminin sanal ölçer ile
belirlenmesi görülmektedir. Görüntülerde serbest yüzeyin yerinin hassas olarak belirlenebilmesi
için su içerisine gıda boyası katılarak renklendirilmiĢ, görüntülerin uygun filtrelerden geçirilmesi
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ve renk kontrast ayarlarının yapılmasıyla su-hava arakesitinin olduğu serbest su yüzeyi
belirginleĢtirilmiĢtir.
Sanal derinlik ölçer ile serbest su yüzeyinin belirlenmesindeki temel mantık, çizilen ok
doğrultusunda bulunan komĢu piksellerin renkleri diğer bir ifade ile gri ton değerleri arasında
meydana gelen ani değiĢimlerin sayısal görüntüde kenar olarak değerlendirilmesidir. Serbest su
yüzeyinde farklı gri ton özellikleri gösteren iki komĢu piksel arasında bir geçiĢin var olmasından
dolayı bu geçiĢ noktası kenar belirleme (edge detection) iĢlemi ile kenar olarak
iĢaretlenmektedir.
Kenar tespiti için yerel olarak uygulanan türev operatörleri kullanılmaktadır. Görüntü üzerinde
düĢey bir okun çizilmesi ile bu ok üzerindeki komĢu pikseller karĢılaĢtırılarak yoğunluk
değiĢimleri tespit edilmektedir. Elde edilen değiĢimlerin önceden belirlenmiĢ bir eĢik değeri ile
karĢılaĢtırılması ile önemli bir değiĢimin olup olmadığı belirlenmekte ve bu tespite göre çizgi
üzerinde bir kenar olup olmadığına karar verilmektedir. Ancak herhangi bir gri seviye geçiĢ
bölgesinin kenar olarak iĢaretlenmesi için iki komĢu piksel arasındaki gri seviye farkının belirli
bir eĢik değerinden fazla olması gerekmektedir. Aksi halde resimdeki en ufak gri seviye değiĢimi
bile kenar olarak iĢaretlenmekte ve çizgi üzerinde serbest su yüzeyinin yeri ile birlikte bir çok
nokta kenar olarak tanımlanmaktadır. Bu durumdan kaçınmak için anlamlı kenarları (serbest su
yüzeyi) etkilemeden filtreler kullanılarak görüntüdeki kirliliğin mümkün olduğunca bastırılması
ve kenarların keskinleĢtirilmesi gerekmektedir.

Akım yönü

ġekil 9. Sanal derinlik ölçer
Kapağın hızla kaldırılmasıyla birlikte harekete geçen rezervuardaki su mansap doğrultusunda
ilerleyen pozitif bir taĢkın dalgası oluĢturmakta ve bu dalga üçgen eĢiğe ulaĢır ulaĢmaz akımın
bir kısmı engeli aĢarken, bir kısmı da eĢikten yansımakta ve memba yönünde hareket eden
negatif kabarma dalgası oluĢmaktadır (ġekil 8-9). Görüldüğü gibi eĢiğin varlığı ile deney
kanalında su seviyesinde ani değiĢimlerin olduğu karmaĢık bir akım ortamı meydana
gelmektedir. Bu bakımdan mevcut deney incelenen ölçüm yöntemin test edilebilmesi için iyi bir
örnek olmaktadır. ġekil 10‘da kanal boyunca farklı noktalarda (ġekil 3) video görüntülerden elde
edilen zamana bağlı su seviyesi değiĢimleri verilmiĢtir. Membada (P1 noktası) kapağın
açılmasıyla birlikte su seviyesi hızla düĢerken mansaptaki noktalarda su seviyeleri hızla
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yükselmektedir. Negatif dalganın bu noktalara tekrar gelmesiyle birlikte su seviyesindeki ani
yükselme ve alçalmalar Ģekildende görüleceği gibi hassas bir biçimde belirlenebilmiĢtir.
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ġekil 10. Farklı noktalarda görüntülerden elde edilen zamana bağlı su seviyesi değiĢimleri
Yapılan çalıĢmada, deney kanalı farklı seviyelerde farklı renkte boyalı su ile doldurularak durgun
haldeki su yükseklikleri çıplak gözle milimetrik cetvel kullanarak ölçülmüĢ ve daha sonra bu
ölçümler görüntülerden elde edilen su yükseklikleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. KarĢılaĢtırmalar
sonucunda görüntülerden alınan su seviyesi okumalarında hata oranı +/- 1-2 mm civarında
bulunmuĢtur. Görüntüler üzerinde yapılan okumalardan elde edilen hassasiyet kamera
çözünürlüğüne ve kameranın görüntüsü alınan nesneye olan uzaklığına bağlı olarak
değiĢebilmektedir. Genel olarak yüksek çözünürlüğe sahip bir kameradan alınan görüntüden
daha hassas sonuç alınabileceği söylenebilir. Benzer biçimde ölçüm alınacak nesneye yaklaĢtıkça
aynı çözünürlükte daha fazla detay görülebileceğinden yakın çekimlerde daha fazla hassasiyet
elde edilecektir.
Dalga probu, ultrasonik seviye sensörleri gibi derinlik ölçerlerin yokluğundan dolayı elde edilen
deney sonuçları FLOW-3D hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği yazılımı ile karĢılaĢtırılarak kontrol
edilmiĢtir. Bu program, 3-boyutlu süreklilik ve Reynolds ortalamalı Navier-Stokes
denklemlerinin sonlu hacimler ile çözümüne dayanan ve serbest yüzeyli akımların
modellenmesinde oldukça baĢarılı bir programdır [Flow Science Inc., 2007]. Sayısal modele ait
detaylı bilgiler Kocaman [2007]‘de bulunabilir. ġekil 11‘de barajın hemen mansabında (x=15cm,
P2) ve eĢiğin hemen membasında (x=175cm, P5) seçilen iki farklı noktada elde edilmiĢ deney
sonuçlarının sayısal model sonuçları ile karĢılaĢtırılması verilmiĢtir. Görüldüğü gibi her iki sonuç
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arasında oldukça iyi bir uyum sağlandığı ve geliĢtirilen yöntem ile su seviyesi değiĢimlerinin
hassas olarak belirlenebildiği söylenebilir.
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ġekil 11. Farklı noktalarda elde edilen deney ve FLOW-3D sayısal model sonuçlarının
karĢılaĢtırılması
Belirli noktalardaki su seviyelerinin zamanla değiĢimlerinin görüntüleme teknikleri ile
belirlenmesi, kanal içerisine yerleĢtirilen dalga problarıyla yapılan ve elektrik iletkenliğine
dayanan ölçüm tekniklerine göre bir çok üstünlüğe sahip olmaktadır. GeliĢtirilen yöntemde
değiĢken akıma ait görüntü bir kez alındıktan sonra akımın boyuna doğrultusundaki istenilen her
noktada deney tekrarlanmasına gerek kalmaksızın su seviyesi değiĢimi belirlenebilmektedir.
Diğer yöntemlerde yüksek maliyete sahip ve belirli aralıklarla, sınırlı sayıda kullanılan dalga
problarıyla yapılan ölçümlerde farklı noktalardaki su seviyesi değiĢimi istendiğinde deney
tekrarlanması yoluna gidilmektedir. Ayrıca kanal içerisine yerleĢtirilen dalga probları akımı
rahatsız edebilmektedir. Görüntüleme tekniğinde ise kanal cam yüzeyinde veya lazer gibi
aydınlatma sistemi ile kanal içerisinde bir aydınlatma düzlemi oluĢturulursa kanal geniĢliğinin
her noktasında akım rahatsız edilmeden su seviyesi değiĢimleri belirlenebilmektedir. Yöntemin
diğer bir üstünlüğü de su seviyesi değiĢiminin sadece düĢey doğrultuda değil, görüntü üzerinde
istenilen her düzlemde ölçülebilmesidir. Diğer yandan dalga problarıyla belirlenemeyen kanal
tabanında katı madde hareketi, farklı yoğunluğa sahip birden fazla akıĢkanın (örn. su-yağ)
arakesitinde zamanla meydana gelen değiĢimler geliĢtirilen yöntem ile kolaylıkla
belirlenebilmektedir. Bununla birlikte elde edilen verilerin hassaslığı görüntünün çözünürlüğüne,
izlenecek nesneye olan mesafeye bağlı olarak değiĢmektedir. Ayrıca elde edilen veri sayısı da
kamera hızı diğer bir deyiĢle bir saniyede elde edilen görüntü sayısına (örn. 25 fps) bağlı
olmaktadır. Yapılan çalıĢmada, su seviyesi değiĢimleri belirlenirken 0.020 s zaman aralığına
sahip görüntüler kullanılmıĢtır. Toplamda 15 s için 300 adet görüntü analiz edilmiĢtir.
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5.SONUÇLAR
Yapılan çalıĢmada, görüntü iĢleme teknikleri kullanılarak su dalgaları, tsunami, baraj yıkılması
gibi hızlı değiĢen değiĢken akım problemlerine ait su yüzü profillerinin belirlenmesinde görüntü
iĢleme yöntemlerinin etkin olarak kullanılabileceği ve kolaylıkla uygulanabilen bu yöntemle
hassas sonuçlar alınabileceği gösterilmiĢtir. Uygulama olarak düĢey bir kapağın ani olarak
kaldırılması ile taĢkın dalgası oluĢturulması esasına dayanan baraj yıkılması problemi seçilmiĢtir.
Literatürdeki çalıĢmaların aksine birden fazla video kameranın eĢ zamanlı olarak kullanılmasıyla
panoramik görüntüler elde edilmiĢ ve deney tekrarlanmasına gerek kalmaksızın kanal boyunca
su yüzü profillerinin gerekli kalibrasyonlar yapıldığında hassas olarak belirlenebileceği ortaya
konmuĢtur. ÇalıĢma kapsamında, görüntüler üzerinden yapılan ölçümlerde güvenilir deneysel
sonuçlar elde edebilmek amacıyla, incelenen görüntülerde metrik okumaların hassasiyetini
etkileyebilecek olası hata kaynakları irdelenmiĢ ve bunların düzeltilebilmesi için gereken
kalibrasyonlar uygulamaları ile ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır.
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ÖZET
Rüzgar kaynaklı dalgalar kıyı ve açık deniz faaliyetlerinde dikkate alınması gereken önemli bir
olgudur. Bu nedenle, bu çalıĢmada Ülkemizde Karadeniz kıyılarında dalga ölçümü
gerçekleĢtirilen Hopa ve Sinop Ģamandıra istasyonlarındaki dalga karakteristikleri dört
basitleĢtirilmiĢ dalga tahmin yöntemi ve iki farklı rüzgar veri kaynağı kullanılarak tahmin
edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu yöntemlerin ve veri kaynaklarının performansları hesap edilen dalga
karakteristiklerinin Ģamandıra ölçümleriyle kıyaslanması sonucu irdelenmiĢtir. ÇalıĢmada
kullanılan veri setleri Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü (DMĠ)‘nden temin edilen
saatlik rüzgar verileri, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF)‘nden temin edilen
6 saat zaman çözünürlüklü rüzgar alanları ve NATO ‗nun BarıĢ için Bilim adlı birimi tarafından
sponsorluğu yapılan NATO-TU WAVES projesi kapsamında temin edilen Ģamandıra
ölçümlerini (belirgin dalga yüksekliği ve ortalama dalga periyodu) içermektedir. Dalga
karakteristiklerini iki rüzgar veri kaynağı kullanarak tahmin etmek için JONSWAP, SPM,
Wilson ve CEM yöntemleri kullanılmıĢtır. Tahmin edilen dalga karakteristiklerinin doğru
kıyaslamasının yapılabilmesi için Ģamandıra ölçümleriyle eĢzamanlı tahmin verileri
ayıklanmıĢtır. Tahmin edilen ve ölçülen dalga yükseklikleri kıyaslanmıĢ ve yöntemlerin
kabiliyetleri istatistiksel ölçümler kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Her iki veri kaynağı ile dört
model kullanılarak gerçekleĢtirilen çalıĢma sonucunda bu modellerin Karadeniz için uygulanan
Ģekliyle uygun olmadığı görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: BasitleĢtirilmiĢ Dalga Tahmin Yöntemleri, ECMWF rüzgar alanı,
Karadeniz
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PERFORMANCE EVALUATION OF SIMPLIFIED METHODS FOR PREDICTION OF
WAVE PARAMETERS IN BLACKSEA
ABSTRACT
Wind waves are important for ocean engineering applications. For this purpose, wave
characteristics measured in Hopa and Sinop buoys along Karadeniz coast were predicted using
four different simplified wave prediction models and two different wind data sources. The
performances of these methods and wind data sources were examined by comparing the buoy
measurements and calculated wave characteristics with each other. The data used in this study
includes hourly wind data obtained from State Meteorological Works (DMĠ), 6 hour resolution
wind field data downloaded from European Centre for Medium-Range Weather Forecast
(ECMWF), and buoy measurements (significant wave height and average wave period) recorded
within the NATO-TU WAVES project which is sponsored by NATO peace for science unit. To
predict the wave characteristics using 2 different wind data sources, JONSWAP, SPM, Wilson
and CEM methods were employed individually. The concurrent buoy measurements and
predictions were determined for a reliable comparison. The prediction model skills were
considered by using statistical error criteria between predicted and observed values.
Keywords: Simplified wave prediction models, ECMWF wind field, Karadeniz.
1.GĠRĠġ
Rüzgar-dalga karakteristikleri hakkında uzun dönemli veri bilgisi, kıyı sularında ve iç kesimlerde
hemen hemen her mühendislik aktivitesi için en önemli sorundur. Çoğu uygulamalarda uzun
dönemli dalga verilerini kullanmak gereklidir. Ancak çoğu alanlarda uzun dönemli ölçümler
mevcut değildir ve dalga tahmini için dalga tahmin modellerini kullanmak gereklidir [EtemadShahidi vd., 2009].
Dalga tahmini için geçmiĢ yıllarda bazı ampirik ve sayısal modeller geliĢtirilmiĢtir. Sayısal
modeller, aktif dalga üretimini yer aldığı su üzerinde grid noktaları boyunca enerji denge
denklemini çözerek benzeĢtirmektedir [Booij vd., 1999; Kazeminezhad vd., 2007; Moeini ve
Etemad-Shahidi, 2007]. Bu modeller çok fazla batimetrik, meteorolojik ve oĢinografik veriye
gereksinim duymaktadır. Bazı bölgelerde bu veriler mevcut değildir ve sayısal modelleme zor ve
pahalıdır [Browne vd., 2007]. Dahası, çoğu durumlarda ilk tahminler için bu modellerin
kullanımı ekonomik olarak doğrulanmamıĢtır [Goda, 2003]. Bu yüzden, bu durumlarda
mühendisler boyutsuz analizler arasında karĢılıklı iliĢkiye dayanan basitleĢtirilmiĢ dalga tahmin
metotlarını kullanmaya eğilim göstermektedirler. Bunlar, yersel etkilerin küçük olduğu basit
durumlarda ve baĢlangıç tahminleri için yeterince doğrudur [US Army, 2006].
Günümüze kadar SMB [Bretschneider, 1970], Jonswap [Hasselman vd., 1973], SPM [US Army,
1984], Wilson [Wilson, 1965], Donelan [Donelan, 1980] ve CEM [US Army, 2006] yöntemleri
gibi birkaç basitleĢtirilmiĢ dalga tahmin metodu geliĢtirilmiĢtir. Wilson metodu Japonya‘nın
limanları için önerilirken SMB yöntemi Amerikan Ordusu tarafından önerilmiĢtir [Ocadij, 2002].
Bu metotların bazıları yalnızca feç sınırlı Ģart için araĢtırılmıĢtır. Donelan, SMB ve Jonswap
metotları Ontorio gölünde değerlendirilmiĢtir. Donelan metodunun doğruluğunun Jonswap ve
SMB yöntemininkine göre hafifçe daha yüksek olduğu sonucuna varılmıĢtır [Bishop, 1983].
Ayrıca, CEM metodu feç sınırlı Ģart için Ontorio gölünde değerlendirilmiĢtir. Sonuçlar CEM
metodunun dalga yüksekliğini yüksek tahmin ettiğini göstermiĢtir [Kazeminezhad vd., 2005;
Etemad-Shahidi vd., 2009].
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Bu çalıĢmanın hedefi; farklı kıyı ve deniz standartlarında önerilen dört basitleĢtirilmiĢ dalga
tahmin yönteminin (Jonswap, SPM, CEM ve Wilson yöntemleri) ve iki rüzgar veri kaynağının
(DMĠ rüzgar kayıt istasyonları ve ECMWF rüzgar alanları) performanslarını Karadeniz kıyısı
için değerlendirmektir. Bu yüzden, her yönteme göre her iki veri kaynağı için dalga
karakteristikleri belirlenmiĢ, tahmin edilen ve ölçülen dalga karakteristikleri kıyaslanmıĢ, her
metodun ve veri kaynağının doğruluğu belirlenmiĢ ve tartıĢılmıĢtır.
2.ÇALIġMA ALANI VE VERĠ KAYNAKLARI
ÇalıĢmada rüzgardan dalga tahminini gerçekleĢtirebilmek için ihtiyaç duyulan rüzgar verisi
Aralık 1994 yılından Haziran 1999‘a kadar ki periyodu kapsayacak Ģekilde Devlet Meteoroloji
ĠĢleri Genel Müdürlüğü (DMĠ)‘nden ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi
(ECMWF)‘ten temin edilmiĢtir. Her iki veri kaynağı da hem avantaja hem de dezavantaja
sahiptir. Örneğin DMĠ verileri 1 saatlik bir zaman çözünürlüğüne sahipken ECMWF verileri 6
saatlik bir çözünürlüğe sahiptir. Yani, DMĠ‘nin 1 günlük kaydında 24 adet veri mevcutken
ECMWF‘in veri setinde günde 4 kayıt mevcuttur. Ayrıca, DMĠ veri tabanı alansal çözünürlüğe
sahip değildir, noktasal bazda veri temin edilebilmektedir. Ancak, ECMWF‘in veri seti enlemde
ve boylamda 0.25o x 0.25o ‗lik bir alansal çözünürlüğe sahiptir.
DMĠ verileri kullanılarak gerçekleĢtirilecek dalga tahminlerini doğrulamak için NATO ‗nun
BarıĢ için Bilim adlı birimi tarafından sponsorluğu yapılan NATO-TU WAVES projesi
kapsamında ölçülen Hopa ve Sinop Ģamandıra istasyonlarına ait belirgin dalga yüksekliği ve
ortalama dalga periyodu verileri kullanılmıĢtır. Bu veriler, Sinop istasyonu için 1994 (Aralık ve
Kasım ayları için), 1995 (Aralık ve Kasım ayları için) ve 1996 (Ocak – Haziran için) yıllarında
belirgin dalga yüksekliği, ortalama dalga periyodu ve ortalama dalga yönünü içermektedir. Hopa
istasyonunda ise aynı karakteristikler 1994 (Aralık ayı için), 1995 (tüm aylar için), 1996 (tüm
aylar için), 1997 (Ocak ayı ve Mayıs-Aralık için), 1998 (tüm aylar için) ve 1999 (Ocak-Nisan
için) yılları için ölçülmüĢtür.
Ülkemizde gerçekleĢtirilen dalga ölçümünün sınırlı olmasından ve yalnızca Sinop ve Hopa
açıklarında açıkdeniz Ģartlarında Ģamandıra ölçümünün mevcut olmasından dolayı çalıĢmada bu
iki istasyona odaklanılmıĢtır (ġekil 1). Bu Ģamandıra ve rüzgar kayıt istasyonlarının
karakteristikleri Tablo 1‘de verilmiĢtir.

Tablo 1. ġamandıra ve DMĠ istasyonlarının karakteristikleri
Enlem

Boylam

Su derinliği
(m)

Kıyıya uzaklık
(m)

Sinop DMĠ istasyonu

42o 01' 60" K

35o 09' 60" D

-

-

Hopa DMĠ istasyonu

42o 24' 24" K

41o 25' 58" D

-

-

42o 07' 24" K

35o 05' 12" D

100

11600

41o 25' 24" K

41o 23' 00" D

100

4600

Ġstasyon

Sinop Ģamandıra istasyonu
ve ECMWF grid noktası
Hopa Ģamandırası istasyonu
ve ECMWF grid noktası
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3.RÜZGAR KAYITLARI YARDIMIYLA DALGA TAHMĠNĠ
Rüzgâr dalgalarının ölçümü güç ve pahalı olduğundan, eldeki gözlemler oldukça kısa sürelidir.
Ülkemizde ise, henüz sistematik bir dalga ölçüm ağı kurulamamıĢtır. Bazı Üniversitelerin
yöresel çalıĢmaları ise projelendirmede dikkate alınamayacak kadar yetersiz kalmaktadır. Ayrıca,
NATO ‗nun BarıĢ için Bilim adlı birimi tarafından sponsorluğu yapılan NATO TU WAVES
projesi kapsamında Türkiye kıyılarında birkaç noktada dalga karakteristikleri ölçülmüĢtür.
Ancak, buradaki ölçümler sistematik olmadığından [Ergin, 2009], projelendirmede gerekli olan
veriler, daha uzun süreli olan rüzgâr kayıtları yardımıyla tahmin edilmektedir.

ġekil 1. Karadeniz Haritası ve ġamandıra ve DMĠ Rüzgar Kayıt Ġstasyonları
Bir kıyı meteoroloji istasyonundaki saatlik rüzgar cetvellerinden alınan değerler istasyonun
bulunduğu yerde, yerden z metre yükseklikteki hız değerleridir. Bu değerler;
(1)
bağıntısı kullanılarak yerden 10 m yükseklikteki hıza çevrilmekte [US Army, 2003] ve kara
üzerinde 10 m yükseklikteki değerin ise deniz üzerindeki 10 m yükseklikteki değere
dönüĢtürülmesi gerekmektedir. Bu maksat için, Hsu (1980) tarafından verilen bir formül
kullanılabilmektedir [Arıkan, 1998];
(2)
Burada; Udeniz deniz üzerindeki rüzgar hızı (m/s), Ukara kara üzerindeki rüzgar hızıdır.
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3.1.Rüzgâr Verileri
Türkiye için rüzgâr verileri baĢlıca iki kaynaktan temin edilmektedir. Bu kaynaklardan ilki DMĠ
Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan günün her saatindeki saatlik ortalama rüzgâr hızları (m/s) ve
rüzgâr yönlerini içeren ―Saatlik Rüzgar Cetvelleri‖ ‗dir. Bu cetvellerden (tablolardan) elde edilen
rüzgâr değerleri, önce yerden 10 m yükseklikteki rüzgâr değerlerine, sonra da deniz üzerinde 10
m yükseklikteki rüzgâr hızlarına dönüĢtürülmektedir.
Diğer rüzgar kaynağı ise, DMĠ tarafından 6'Ģar saat aralıklarla (saat 0.00, 6.00, 12.00 ve
18.00'da) hazırlanan atmosferde aynı hava basıncındaki yerlerin birleĢtirilmesiyle elde edilen
eĢbasınç (izobar) eğrilerini içeren (Türkiye'de bu eğriler 4 milibar aralıklarla çizilmekte)
―Sinoptik Yer Basınç Haritaları‖ ‗dır. Ġzobarlar arasındaki mesafeye ve bölgenin enlem
derecesine bağlı olarak denizden 1000 m yükseklikteki rüzgâr hızları hesaplanmakta ve bir
grafik yardımıyla denizden 10 m yükseklikteki rüzgâr hızlarına dönüĢtürülmektedir. Bu haritalar
6 saatte bir çizildiği için, fırtına süreleri 6 saat veya katları (12, 18 saat vb.) Ģeklindedir. Sinoptik
harita verileri yardımıyla tahmin edilen rüzgar değerleri gerçeğe daha yakın sonuçlar vermekle
beraber, elde edilmeleri saatlik rüzgâr cetvellerinden daha güçtür [Yüksek, 2010].
Bu iki veri kaynağının dıĢında Türkiye tarafından kaydı gerçekleĢtirilmeyen ancak Türkiye‘yi
kapsayan ECMWF ve NOAA gibi çeĢitli hava tahmin merkezlerinin zamansal ve alansal
çözünürlüğe sahip olan rüzgar alanları da mevcuttur.
3.2.Feç Mesafesi
Dalgaları oluĢturan rüzgârın estiği mesafe olarak tanımlanabilen feç uzunluğu, yönlere bağlı
olarak değiĢmektedir. Normal kıyılarda belli bir yöndeki feç, o yönde ilgili kıyı noktasını karĢı
kıyıya birleĢtiren dik uzaklık olarak haritalardan ölçülmektedir. Körfez, koy ve burun gibi
düzensizliklerin olduğu kıyılarda ise, komĢu kıyıların feç mesafesine etkisini dikkate almak için
literatürde değiĢik yöntemler tanımlanmasına karĢın, bunlardan en çok kullanılan efektif feç
değeri hesaplanmaktadır. Kıyılarda göz önüne alınan konum, dikkate alınan dalga yönünden
itibaren her iki tarafta ± 45o ‗lik bir bantta 7.5o ‗lik aralıklarda feç uzunlukları ölçülmekte ve bu
yön için etkili (efektif) feç olarak tanımlanan feç uzunluğu Denklem 3 yardımıyla
belirlenebilmektedir [Yüksel ve Çevik, 2009].
(3)
3.3.Fırtına Süresi
Rüzgarların esme sürelerini belirlemek için, US Army (2003)‘de ifade edilen kararlı rüzgar
kavramından yararlanılmaktadır. Buna göre, fırtına süresi aĢağıdaki Ģartları sağlayan saatlik veri
noktası sayısına veya aĢağıdaki Ģartları sağlamayan iki veri noktası arasındaki saat sayısına eĢit
olduğu varsayılmaktadır [Kazeminezhad vd., 2005].
(4)
(5)
Burada;
ve
sırasıyla yukarıdaki koĢulları sağlayan ilk ve son veri noktaları arasındaki
ortalama saatlik rüzgar hızı ve yönüdür. Ui ve Di i‘ninci saatlik veri noktasındaki rüzgar hızı ve
yönüdür.
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3.4.Verilerin EĢleĢtirilmesi
Saatlik DMĠ ve altı saatlik çözünürlüklü ECMWF verileri kullanılarak gerçekleĢtirilen dalga
tahmin sonuçları ile oluĢturulan veri setlerinin uygun bir Ģekilde Ģamandıra ölçüm verileri ile
kıyaslanabilmesi için eĢzamanlı kayıtların oluĢturulan veri setlerinden ayıklanması
gerekmektedir. Bu yüzden, DMĠ ve ECMWF tahmin sonuçları ile aynı anda ölçülmüĢ Ģamandıra
verileri eĢleĢtirilmiĢtir. Kıyaslamalar bu eĢleĢtirilmiĢ eĢzamanlı veriler üzerinden
gerçekleĢtirilmiĢtir.
4.BASĠTLEġTĠRĠLMĠġ DALGA TAHMĠN METOTLARI
4.1.Coastal Engineering Manual (CEM) Yöntemi
Bu metotta, feç sınırlı Ģartın sonlanması için minimum rüzgar esme süresi Denklem 6 ‗dan
hesaplanabilmektedir.
(6)
Burada; tmin saniye biriminde minimum rüzgar esme süresi, F metre biriminde feç mesafesi ve U
deniz yüzeyinden 10 m yükseklikteki rüzgar hızı (m/s)‘dır. Feç sınırlı Ģart durumunda belirgin
dalga yüksekliği ve periyodu Denklem 7 ve 8 ‗deki gibi ifade edilebilmektedir.
(7)
(8)
Burada,

Denklem 9 ‗daki formülle tahmin edilebilen sürtünme hızı (m/s)‘dır.
(9)

Burada,

Denklem 10 ‗daki gibi tanımlanabilen sürükleme katsayısıdır.
(10)

Süre sınırlı Ģartlarda eĢdeğer feç uzunluğu Denklem 11 ‗den hesaplanmalıdır.
(11)
Burada, t fırtına süresi (s)‘dir. Süre sınırlı Ģart durumunda belirgin dalga yüksekliği ve
periyodunun belirlenebilmesi için bu denklemden elde edilen eĢdeğer feç değerinin Denklem 7
ve 8 ‗de yerine konulması gerekmektedir [US Army, 2003; Etemad-shahidi vd., 2009].
4.2.Shore Protection Manual (SPM) Yöntemi
SPM yönteminde açık deniz dalga tahminleri JONSWAP spektrumuna dayanan bir parametrik
model kullanılarak gerçekleĢtirilmektedir. Bu yöntemde, belirgin dalga yüksekliği ve pik periyot,
rüzgar hızı, feç uzunluğu ve fırtına süresi ile iliĢkilidir.
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(12)
Burada; UA rüzgar gerilme faktörü, F feç uzunluğu ve td rüzgar esme süresidir. Rüzgar gerilme
faktörü;
(13)
Burada, U10 ortalama deniz seviyesinin 10 m yukarısındaki ortalama rüzgar hızıdır. Feç sınırlı
Ģart durumunda, US Army (1984) veya SPM yöntemi rüzgardan açık deniz dalgaların tahmini
için Denklem 14, 15 ve 16 ‗daki parametrik modeli önermektedir.
(14)

(15)
(16)
Burada, F metre biriminde feç mesafesi, tmin saniye biriminde minimum rüzgar esme süresidir ve
rüzgar hızının tmin süresince sabit olduğu varsayılmaktadır [Liu ve Frigaard, 2001]. Rüzgarın tmin
‗dan daha düĢük hızda esmesi durumunda feç sınırlı varsayımlar geçerli olamaz. SPM
metodunda, dalgaların oluĢumu süre sınırlı ise Denklem 16 ‗da tmin yerine rüzgar esme süresinin
konulmasıyla bir eĢdeğer feç mesafesi hesaplanmakta ve sonra dalga parametreleri bu feç değeri
kullanılarak Denklem 14 ve 15 yardımıyla yeniden hesaplanmaktadır [Ozeren ve Wren, 2009].
Bunun yanında, Tp değeri spektral pik periyodunu temsil etmektedir. Belirgin dalga periyodu;
(17)
formülüyle belirlenmektedir [Yüksel ve Çevik, 2009].
4.3.Wilson Yöntemi
Bu metotta, feç sınırlı Ģartın sonlanması için minimum rüzgar esme süresi Denklem 18 ‗den
hesaplanabilmektedir.
(18)
Burada; tmin saat biriminde minimum rüzgar esme süresi, F kilometre biriminde feç mesafesi ve
U deniz yüzeyinden 10 m yükseklikteki rüzgar hızı (m/s)‘dır. Feç sınırlı Ģart durumunda belirgin
dalga yüksekliği ve periyodu Denklem 19 ve 20 ‗deki gibi ifade edilebilmektedir.
(19)

(20)

77

Rüzgarın tmin ‗dan daha düĢük hızda esmesi durumunda feç sınırlı varsayımlar geçerli olamaz.
Wilson metodunda, dalgaların oluĢumu süre sınırlı ise Denklem 18 ‗de tmin yerine rüzgar esme
süresinin konulmasıyla bir eĢdeğer feç mesafesi (Denklem 21) hesaplanmakta ve sonra dalga
parametreleri bu eĢdeğer feç değeri kullanılarak Denklem 19 ve 20 yardımıyla yeniden
hesaplanmaktadır.
(21)
Burada; FeĢ kilometre biriminde eĢdeğer feç mesafesi, t saat biriminde fırtına süresi ve U deniz
yüzeyinden 10 m yükseklikteki rüzgar hızı (m/s)‘dır [Yüksel ve Çevik, 2009; Etemad-Shahidi
vd., 2009].
4.4.JONSWAP Spektrum Yöntemi
JONSWAP spektrumu geliĢen deniz durumu için dalga karakteristiklerini tahmin etmekte sıkça
kullanılmaktadır. Bu yöntemde beklenen frekans spektrum (E(f)) Ģu Ģekilde ifade edilmektedir
[Hasselmann vd., 1973].
(22)
(23)
Burada; fm frekansın spektral tepe değerini göstermektedir. Feç sınırlı durum için tanımlanan
belirgin dalga yüksekliği (Hs) ve ortalama dalga periyodu (Tz) Ģu Ģekilde tahmin edilmektedir.
(24)
(25)
ve süre sınırlı durum için,
(26)
(27)
denklemleri kullanılmaktadır. Burada; Hs belirgin dalga yüksekliği (m), Tz ortalama dalga
periyodu (s), F feç uzunluğu (km), U rüzgar hızı (m/s) ve t fırtına süresi (saat) olarak
belirtilmiĢtir. Eğer aĢağıdaki Ģart sağlanıyorsa, feç sınırlı durum için yazılan formüller geçerlidir.
(28)
Aksi takdirde süre sınırlı duruma ait olan eĢitlikler kullanılmalıdır [Özger, 2007].
5.BULGULAR VE ĠRDELEME
Karadeniz‘de dört basitleĢtirilmiĢ dalga tahmin yönteminin performanslarını değerlendirmek için
Hopa ve Sinop Ģamandıralarındaki gerçek ölçüm periyodu boyunca hem DMĠ hem de
ECMWF‘in rüzgar veri setleri kullanılarak dalga karakteristikleri tahmin edilmiĢtir. Tahmin
edilen dalga karakteristiklerinin uygun kıyaslaması için ölçülen dalga karakteristikleri ile
eĢzamanlı olan tahmin verileri eĢleĢtirilerek ayıklanmıĢtır. Ayıklanan tahmin edilmiĢ ve
ölçülmüĢ dalga karakteristikleri hem dalga tahmin yöntemlerinin hem de rüzgar veri
kaynaklarının performanslarını değerlendirebilmek için kıyaslanmıĢtır.
ġekil 2, Hopa ve Sinop DMĠ istasyonlarında ve ECMWF grid noktalarında Ocak 1996 yılında
kaydedilmiĢ 10 m. yükseklikteki rüzgar hızlarının zamansal değiĢim grafiğini vermektedir. Bu
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Ģekilden de görülebileceği gibi, DMĠ istasyonlarında genellikle ECMWF‘in verilerinden daha
yüksek hızlar kaydedilmiĢtir.

ġekil 2. Sinop ve Hopa DMĠ istasyonlarında ve ECMWF grid noktalarında kaydedilmiĢ rüzgar
hızlarının zamansal değiĢimi (Ocak 1996 için)
ġekil 3 – 6, Sinop ve Hopa DMĠ istasyonları ve ECMWF grid noktaları ile Ģamandıra
istasyonları için hesaplanan ve ölçülen belirgin dalga yüksekliği ve ortalama dalga periyodunun
saçılım diyagramlarını görüntülemektedir. Ayrıca, tahmin edilen ve ölçülen dalga
karakteristiklerinin istatistiksel kıyaslaması için bias parametresi, ortalama karekök hatası
(RMSE), ortalama mutlak hata (MAE), saçılım indeksi (SI), korelasyon katsayısı (R) ve belirlilik
katsayısı (R2) kullanılmıĢtır. Sinop ve Hopa Ģamandıra istasyonları için belirgin dalga yüksekliği
ve ortalama dalga periyodu tahmininde basitleĢtirilmiĢ dalga tahmin yöntemlerinin hata
istatistikleri ise Tablo 2 ve 3‘de verilmiĢtir.
Tablo 2. Sinop Ģamandıra istasyonu için belirgin dalga yüksekliği ve ortalama dalga periyodu
tahmininde basitleĢtirilmiĢ dalga tahmin yöntemlerinin hata istatistiği
Veri kaynağı Tahmin yöntemi

bias

DMİ – Jonswap
DMİ – CEM
DMİ – SPM
DMİ – Wilson
ECMWF – Jonswap
ECMWF – CEM
ECMWF – SPM
ECMWF - Wilson

-0.464
-0.525
-0.238
-0.450
-0.504
-0.561
-0.412
-0.637

DMİ – Jonswap
DMİ – CEM
DMİ – SPM
DMİ – Wilson
ECMWF – Jonswap
ECMWF – CEM
ECMWF – SPM
ECMWF - Wilson

-0.886
-1.807
-0.416
-1.300
-0.721
-1.659
-0.476
-1.818

SI

RMSE

Belirgin Dalga Yüksekliği (Hs, m)
1.019
1.085
1.044
1.113
1.117
1.190
0.965
1.028
1.040
0.974
1.065
0.998
1.054
0.987
1.103
1.033
Ortalama Dalga Periyodu (Ts, s)
0.560
2.283
0.569
2.321
0.527
2.148
0.476
1.938
0.525
2.043
0.544
2.118
0.493
1.919
0.565
2.198
79

MAE

R

R

2

0.770
0.789
0.841
0.735
0.655
0.674
0.674
0.693

0.107
0.102
0.127
0.165
0.198
0.193
0.182
0.170

0.011
0.010
0.016
0.027
0.039
0.037
0.033
0.029

1.864
2.025
1.705
1.636
1.630
1.824
1.520
1.879

0.094
0.074
0.097
0.114
0.117
0.118
0.125
0.099

0.009
0.006
0.009
0.013
0.014
0.014
0.016
0.010

ġekil 3. Sinop DMĠ ve Ģamandıra istasyonları için hesaplanan ve ölçülen belirgin dalga
yüksekliği ve ortalama dalga periyodunun saçılım diyagramları
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ġekil 4. Sinop ECMWF ve Ģamandıra istasyonları için hesaplanan ve ölçülen belirgin dalga
yüksekliği ve ortalama dalga periyodunun saçılım diyagramları
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ġekil 5. Hopa DMĠ ve Ģamandıra istasyonları için hesaplanan ve ölçülen belirgin dalga
yüksekliği ve ortalama dalga periyodunun saçılım diyagramları
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ġekil 6. Hopa ECMWF ve Ģamandıra istasyonları için hesaplanan ve ölçülen belirgin dalga
yüksekliği ve ortalama dalga periyodunun saçılım diyagramları
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Tablo 3. Hopa Ģamandıra istasyonu için belirgin dalga yüksekliği ve ortalama dalga periyodu
tahmininde basitleĢtirilmiĢ dalga tahmin yöntemlerinin hata istatistiği
Veri kaynağı Tahmin yöntemi

bias

DMİ – Jonswap
DMİ – CEM
DMİ – SPM
DMİ – Wilson
ECMWF – Jonswap
ECMWF – CEM
ECMWF – SPM
ECMWF - Wilson

-0.407
-0.432
-0.381
-0.397
-0.420
-0.440
-0.414
-0.472

DMİ – Jonswap
DMİ – CEM
DMİ – SPM
DMİ – Wilson
ECMWF – Jonswap
ECMWF – CEM
ECMWF – SPM
ECMWF - Wilson

-2.506
-2.831
-2.238
-2.537
-2.282
-2.707
-2.161
-2.839

SI

RMSE

Belirgin Dalga Yüksekliği (Hs, m)
1.194
0.655
1.216
0.667
1.193
0.654
1.183
0.649
1.201
0.669
1.216
0.677
1.205
0.671
1.233
0.687
Ortalama Dalga Periyodu (Ts, s)
0.738
2.859
0.794
3.076
0.686
2.656
0.731
2.830
0.723
2.842
0.770
3.026
0.692
2.722
0.787
3.094

MAE

R

R

2

0.444
0.457
0.446
0.439
0.460
0.469
0.464
0.480

0.011
0.008
0.014
0.024
-0.010
-0.011
-0.007
0.011

0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000

2.556
2.835
2.329
2.553
2.495
2.746
2.368
2.843

-0.011
-0.013
-0.012
-0.013
-0.025
-0.025
-0.025
-0.019

0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.001
0.001
0.000

Yapılan çalıĢmalar sonucunda elde edilen hata istatistiklerine göre bütün modellerin birbirine
yakın sonuçlar verdiği ve bütün modellerin zamansal değiĢimlerinde trendlerinin benzer olduğu
belirlenmiĢtir. Grafiklerden görülebileceği gibi, DMĠ verileri kullanılarak gerçekleĢtirilen
belirgin dalga yüksekliği ve ortalama dalga periyodunun tahminlerinde Sinop ve Hopa Ģamandıra
istasyonlarının her ikisinde Wilson yöntemi daha iyi sonuçlar verirken, ECMWF verileri
kullanılarak gerçekleĢtirilen tahminlerde ise Hopa Ģamandıra istasyonunda hem belirgin dalga
yüksekliğinin hem de ortalama dalga periyodunun tahmininde bütün yöntemler benzer sonuçlar
vermiĢtir. Ayrıca, Sinop Ģamandıra istasyonunda belirgin dalga yüksekliğinin tahmininde
Jonswap yönteminin ortalama dalga periyodunun tahmininde ise SPM yönteminin diğer
yöntemlere göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Tablo 2 ve 3‘ten Hopa Ģamandıra
istasyonunda belirgin dalga yüksekliğinin tahmininde DMĠ verileriyle uygulanan Wilson
yönteminin, ortalama dalga periyodunun tahmininde ise ECMWF verileriyle uygulanan Wilson
yönteminin dıĢındaki diğer yöntemlerin genelde daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Sinop
Ģamandıra istasyonunda ise, belirgin dalga yüksekliğinin tahmininde ECMWF verileriyle
uygulanan Jonswap yönteminin genelde daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenirken ortalama dalga
periyodunun tahmininde ECMWF verileriyle uygulanan SPM yönteminin genelde daha iyi
sonuçlar verdiği anlaĢılmaktadır. Ġki veri kaynağı bazında değerlendirme yapıldığında ECMWF
verileri ile gerçekleĢtirilen tahminlerin DMĠ verileri ile gerçekleĢtirilen tahminlerden genelde
daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir.
6.SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalıĢmada, dalga parametrelerinin tahmini için basitleĢtirilmiĢ dalga tahmin yöntemlerinin ve
iki rüzgar veri kaynağının performansları ve doğrulukları araĢtırılmıĢtır. Jonswap, SPM, Wilson
ve CEM yöntemleri ile DMĠ ve ECMWF rüzgar veri setleri feç sınırlı ve süre sınırlı Ģartlar
içinde Karadeniz‘de dalga parametrelerini tahmin etmek için kullanılmıĢtır. Sonuçlar, modellerin
her iki veri kaynağının kullanılması durumunda dalga parametrelerini doğru tahmin etmediğini
göstermektedir. Bu durum, veri kaynaklarının doğruluğunun düĢük olmasından, dalga
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parametreleri tahmin edilirken fırtına belirleme yönteminin hatalı olmasından, modellerin
Karadeniz için uygun olmamasından kaynaklı olabilir. Karadeniz‘de dalga tahmininde daha iyi
sonuç elde edebilmek için fırtına süresinin belirlemesindeki sınırlamaların en uygun Ģartlarının
belirlenebilmesi veya mevcut rüzgar hızları, fırtına süreleri ve feç mesafelerinden yola çıkılarak
bu modellerden daha farklı Karadeniz için uygun yeni bir formülün geliĢtirilebilmesi uygun
olabilir. BasitleĢtirilmiĢ dalga modelleri genelde birbirlerine yakın sonuçlar vermektedir.
Genelde, ECMWF verileri kullanıldığında daha iyi dalga tahminleri elde edilmektedir. Sinop
istasyonunda dalga yüksekliği için ECMWF verilerini kullanarak uygulanan Jonswap
yönteminin, Hopa istasyonunda ise DMĠ verileriyle uygulanan Wilson yönteminin en iyi
tahminlerde bulunduğu görülmüĢtür. Sonuç olarak, her ne kadar modellerin ve veri kaynaklarının
birbirleri ile kıyaslamasının yapılabilmesine karĢın, modellerin sahip oldukları hatalar nedeniyle,
her iki veri kaynağı ile dört model kullanılarak gerçekleĢtirilen çalıĢma sonucunda bu modellerin
Karadeniz için uygulanan Ģekliyle uygun olmadığı görülmüĢtür.
TeĢekkür
NATO ‗nun BarıĢ için Bilim adlı birimi tarafından sponsorluğu yapılan NATO TU WAVES
projesi kapsamında Karadeniz‘de Ģamandıra ölçümlerini gerçekleĢtiren ve bu verilerin temin
edilmesinde yardımlarını esirgemeyen Projenin Yürütücüsü Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal ÖZHAN‘a, DMĠ saatlik rüzgar verilerini (rüzgar hızı ve yönü)
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yardımlarından dolayı Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘ne ve ECMWF rüzgar alan
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ÖZET
Dalga enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarının en popüler olanlarından biridir. Bu çalıĢmada,
Karadeniz kıyılarının dalga enerjisi potansiyeli araĢtırılmıĢtır. Dalga alanları Mike 21 Spektral
Dalga Modeli kullanılarak benzeĢtirilmiĢtir. 2003-2005 yıllarını kapsayan benzetimlerde rüzgar
alanları (hız bileĢenleri cinsinden) ve atmosfer basınçları European Center for Medium-Range
Weather Forecasts (ECMWF)‘ten alınan verilerle tanımlanmıĢtır. Karadeniz‘in güney kıyıları
boyunca seçilen beĢ farklı noktadan alınan dalga yükseklikleri ve dalga enerji periyotları zaman
serileri kullanılarak bu noktalara ait dalga enerjisi potansiyelleri hesaplanmıĢtır. Her bir nokta
için kümülatif enerji aĢılma grafikleri elde edilmiĢ ve enerji potansiyelleri tartıĢılmıĢtır.
Karadeniz‘in güney kıyıları boyunca yıllık dalga enerjisi miktarının batıdan güneye doğru
azalarak, 50-33 MWh/m olduğu görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Dalga enerjisi, Karadeniz, spektral dalga modellemesi.

WAVE ENERGY POTENTIAL OF SOUTHERN BLACK SEA
ABSTRACT
Wave energy is one of the most popular kinds of the renewable energy. In this study wave
energy potential was calculated along coasts of the Black Sea. Wave properties were calculated
using Mike 21 Spectral Wave Model (SW) for years 2003 - 2005 using wind data from European
Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Wave energy was calculated from five
time series of wave heights and wave energy periods representing five different points along the
southern Black Sea coasts. Cumulative energy exceedance graphs for each point were drawn and
energy potentials were discussed. Annual wave energy along the southern coast of Black Sea
was found to be in range 50-33 MWh/m decreasing from west to east.
Keywords: Wave energy, Black Sea, Spectral Wave Modeling.
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1.GĠRĠġ
Dalga enerjisi yenilenebilir enerjiler arasında en çok gelecek vadedenlerden biridir. Deniz ve
okyanuslardan dalga enerjisi elde etmek ve bu enerjiyi kullanılabilir bir forma dönüĢtürmek
kolay olmamakla birlikte, günümüzde hızla tükenmekte olan fosil enerji kaynaklarımızın yerine
yenilenebilir enerjileri koymak kaçınılmaz bir gereklilik halini almıĢtır. Deniz yüzeyi üzerinde
esen rüzgâr enerjisini aktararak sürekli olarak dalgalar üretmektedir. Dalgalardan enerji elde
etmek için günümüzde pek çok farklı teknik ve teçhizatlar üretilmiĢ ve pek çok yenileri de
geliĢtirilmektedir. Dünyanın farklı yerlerinde dalga enerjisi potansiyelleri değiĢiklik
göstermektedir. Okyanus dalgalarından önemli büyüklükte enerji elde etmenin mümkün olduğu
Kanada ve Amerika‘nın kuzey kıyıları, Avustralya ve Güney Afrika gibi dünyanın bazı bölgeleri
dalga enerjisi açısından oldukça zengindir.
Son yıllarda pek çok araĢtırmacı dünyanın farklı bölgelerine ait dalga enerjisi potansiyellerini
araĢtırmıĢtır. [Iglesias vd., 2009], [Iglesias ve Carballo, 2009] ve [Iglesias ve Carballo, 2010]
SWAN modeli simülasyonlarını kullanarak, Ġspanya‘nın çeĢitli bölgeleri için dalga enerji
potansiyelini belirlemiĢlerdir. [Hughes vd., 2009] AusWAM modelini kullanarak Avustralya‘nın
dalga enerjisi kaynaklarını araĢtırmıĢlardır. [Henfridsson vd., 2007] yaptıkları çalıĢmada Baltık
Denizi ve Kuzey Denizi‘nin Danimarka kıyıları için dalga enerjisi potansiyelini ortaya
koymuĢlardır. [Rusu ve Soares, 2009] Portekiz yakın kıyı bölgelerindeki dalga enerjisi uzamsal
dağılımlarını rapor etmiĢlerdir.
Bu çalıĢmada Karadeniz‘in güney kıyılarındaki dalga enerjisi potansiyeli araĢtırılmıĢtır.
Karadeniz, Akdeniz ile tek bağlantısı Ġstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi‘nden
oluĢan Türk Boğazlar Sistemi olan bir iç denizdir. En derin yeri 2206 m2 olan Karadeniz 436400
km2‘lik yüzey alanına ve 547000 km3‘lük hacme sahiptir (ġekil 1). Bu geniĢ yüzey alanı ve
oldukça uzun feçleri nedeniyle Karadeniz kayda değer bir dalga enerjisi potansiyeline sahiptir.
2.ÇALIġMA YÖNTEMĠ
2.1.Spektral Dalga Modeli
Karadeniz‘in güney kıyıları boyunca dalga enerjisi potansiyelinin belirlenebilmesi için önemli
miktarda dalga verisine gereksinim vardır. Bu çalıĢmada bu dalga verisi MIKE 21 Spektral
Dalga Modeli kullanılarak gerçekleĢtirilen benzetimlerden elde edilmiĢtir. Mike 21 Spektral
Dalga Modeli, açık deniz ve kıyılarda dalga ikliminin analizi ve tahmini için kullanılan güncel
bir araçtır. Bu çalıĢmada Karadeniz Baseni içerisindeki rüzgâr ve ölüdeniz dalgalarının oluĢum,
geliĢim, sönümlenme ve dönüĢümlerinin benzeĢtirilmesi için Mike 21 Spektral Dalga Modeli
kullanılmıĢtır. Bu model rüzgâr dalgası geliĢimi, lineer olmayan dalga-dalga etkileĢimleri,
köpüklenmeye bağlı olarak dalga sönümlenmesi, taban sürtünmesi ve derinliğe bağlı olarak
dalga kırılması, sapma, sığlaĢma, dalga-akıntı etkileĢimi ve su seviyesindeki zamana bağlı
değiĢimleri de dikkate almaktadır.
Mike 21 temel denklemlerin uzamsal ve spektral uzayda ayrıklaĢtırılmasında merkezi sonlu
hacimler metodunu kullanmaktadır. Model alanının coğrafi temsilinde yapılandırılmamıĢ hesap
ağı tekniği kullanılmıĢtır. Mike 21 modeli zamansal integrasyon için, dalga hareketinin çoklusıralı açık metot ile hesaplandığı kısmi adım yaklaĢımını kullanmaktadır.
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ġekil 1. Karadeniz ve ÇalıĢma Noktaları.
Mike 21 Spektral Dalga Modeli ağırlık dalgalarının dinamiklerinin tanımlanmasında, dalga
hareketi yoğunluğu için taĢınımı denklemini çözmektedir. Denklem 1‘de Kartezyen
koordinatlardaki dalga hareketi denge denklemi verilmiĢtir.
N
S
 .  vN  
t

(1)

x   x, y  Kartezyen koordinatlar,
v   cx , c y , c , c  dört boyutlu faz uzayında dalga grup ilerleme hızı x,  , ve , ve S enerji denge
denklemi için kaynak terimidir. , x,  ,  uzayında dört boyutlu diferansiyel iĢlemcidir.
Burada,

N  x, , , t 

hareket yoğunluğu, t zaman,

Spektral dalga parametrelerinin hesabı için kullanılan spektral momentler Denklem 2
kullanılarak hesaplanmıĢtır.
2π 

mi =   E  f,θ  f i dfdθ

i  1, 2,3,..

0 0

(2)
Burada E  f,θ  yönsel dalga enerji spektrumu ve f ise dalga frekansıdır. Böylece belirgin dalga
yüksekliği ve enerji (ortalama) periyodu sırasıyla Denklem 3 ve Denklem 4‘te gösterildiği gibi
elde hesaplanmıĢtır.

H s =4 m0
(3)
Te=  m1 / m0 
(4)
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2.2.Model Kurulumu
Mike 21 Spektral Dalga Modeli ġekil 2‘de gösterilen Karadeniz hesap alanı için çalıĢtırılmıĢtır.
Model alanı 41-47°N ile 27-42°E arasında tüm Karadeniz‘i kapsamaktadır. Farklı büyüklükteki
üçgen elemanlardan oluĢan hesap ağının çözünürlüğü, bu çalıĢmanın konusu olan Karadeniz‘in
güney kıyıları boyunca arttırılmıĢtır. Sonuçta oluĢturulan hesap ağı 1131 nokta ve 1938 eleman
içermektedir.

46.5
46.0
45.5
45.0

Bathymetry [m]
Above
0
-150 0
-300 - -150
-450 - -300
-600 - -450
-750 - -600
-900 - -750
-1050 - -900
-1200 - -1050
-1350 - -1200
-1500 - -1350
-1650 - -1500
-1800 - -1650
-1950 - -1800
-2100 - -1950
Below -2100
Undefined Value

44.5
44.0
43.5
43.0
42.5
42.0
41.5
41.0
27
28
29
30
0:00:00 30.12.1899 Time Step 0 of 0.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ġekil 2. Karadeniz Model Alanı için Hesap Ağı.

Spektral Dalga Modeli 01.01.2003-31.12.2005 arasındaki 3 yıllık sure için çalıĢtırılmıĢtır.
Modelde stabilite sorunu yaĢamamak için 600 s‘lik zaman adımı kullanılmıĢtır. Dalga
karakteristiklerini elde etmek için çalıĢtırılan modelde rüzgar alanları ECMWF‘ten alınan veriler
kullanılarak tanımlanmıĢtır. Rüzgar kuvvetini benzeĢtirmek için 0.5° çözünürlükle tüm model
alanını kapsayan rüzgar u ve v hız bileĢenleri ile atmosferik basınç verileri kullanılmıĢtır.
Modelde enerji transferi için dörtlü-dalga ve üçlü dalga etkileĢim formülasyonları dikkate
alınmıĢtır. Dalga kırılması Ruessink vd. (2003) tarafından verilen değiĢken gama
(   0.76kh  0.29 ) formülasyonu kullanılarak dikkate alınmıĢtır. Model alanı içerisindeki taban
sürtünmesi 0.0212 sabit sürtünme faktörü ile tanımlanmıĢtır. Bir baĢka bilinmeyen parametre
olan köpüklenme 0.5 sabit değeri ile dikkate alınmıĢtır.
Mike 21 benzetim sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2‘de seçilen noktalardaki belirgin dalga
yükseklikleri (Hs) ve dalga enerji periyotlarının (Te) istatistiksel karakteristikleri olarak
verilmiĢtir. ÇalıĢma alanı içerisinde seçilen noktaların konumları ġekil 1‘de gösterilmiĢtir.
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Tablo 1. Belirgin Dalga Yüksekliklerinin Ġstatistiksel Karakteristikleri, Hs (m)

Standart
sapma
En küçük
En büyük
Oratalama

Nokta
1

Nokta
2

Nokta
3

Nokta
4

Nokta
5

0.85

0.69

0.71

0.56

0.54

0.06
7.88
1.08

0.11
6.51
1.04

0.08
5.94
1.07

0.05
4.54
0.81

0.02
3.93
0.69

Tablo 2. Dalga Enerji Periyotlarının Ġstatistiksel Karakteristikleri,Te (s)

Standart
sapma
En küçük
En büyük
Oratalama

Nokta
1

Nokta
2

Nokta
3

Nokta
4

Nokta
5

1.19

1.10

1.09

1.13

1.21

1.91
10.34
4.69

2.16
10.82
4.76

1.79
8.89
4.60

1.85
9.17
4.55

1.86
10.03
4.63

Model benzetimlerinin tamamlanmasının ardından, dalga enerjisi Denklem 5 kullanılarak
hesaplanmıĢtır.

P

g 2 2
Hs Te   0.49  Hs2Te
64
(5)

kW / m

ġekil 3‘te dalga enerji alanlarına bir örnek gösterilmiĢ, Ģekil üzerinde dalga vektörleri verilmiĢtir.

ġekil 3. Dalga Enerji Alanlarına Bir Örnek ve Dalga Vektörleri.

Dikkate alınan tüm noktalardaki dalga karakteristikleri kullanılarak hesaplanan yıllık dalga enerji
dağılımları Tablo 3 ve Tablo 4‘te verilmiĢtir. 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı noktalardaki yıllık dalga
enerjisi değerleri sırasıyla 50, 47, 47, 36, 33 MWh/m olarak hesaplanmıĢtır. Sonuçlar
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Karadeniz‘in Güneybatı kıyılarının, Güneydoğu kıyılarına göre daha yüksek bir enerji
potansiyeline sahip olduğunu göstermiĢtir. Tablolardan da görülebileceği gibi bu enerjini çoğu
yıllık oluĢma yüzdeleri 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı noktalar için sırasıyla 59, 68, 65, 79, ve 83 olan
2m‘nin altındaki yükseklikteki dalgalar tarafından oluĢturulmaktadır. Benzer Ģekilde tüm
noktalar için enerjinin çoğunu 5-6 s periyotlu dalgalar sağlamaktadır. Bu değerlendirmeler enerji
jeneratörünün seçimi açısından önemlidir.
Her bir nokta için dalga enerjisi aĢılma olasılığı diyagramları ġekil 4‘te verilmiĢtir.
Tablo 3. Tüm Noktalar için Dalga Karakteristiklerinden Elde Edilen Yıllık Dalga Enerjisi
Dağılımları (kWh/m)

Te (s)

Nokta
1
0.5
2 30
3 1752
4 5390
5 3036
6 560
7 16
0
8
0
9
10 0
11 0

Te (s)

Nokta
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.5
0
206
2058
8737
5971
1389
98
35
0
0

Hs (m)
Hs (m)
Nokta
2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 2
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
0
0
0 0 0 0
6
0
0
0 0 0 0
2
0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
3 1152 0
7
0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 5838 1797 0
319 0
0 0 0 0
5 3772 9112 372 0 0 0 0
4297 185 0 0 0 0
6 129 8514 3009 103 0 0 0
3830 4130 226 0 0 0
3 1568 4339 1537 103 0 0
7
477 1930 2352 546 0 0
1 118 869 2113 423 29 0
8
44 154 318 614 306 66 9
0
0 59 442 476 243 0
16
0
0 90 170 392 10
0
0
0
0 15 180 234
0
0
0 0 0 0 11
0
0
0
0 0 20 163

Hs (m)
Hs (m)
Hs (m)
Nokta
Nokta
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 4
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5
0.5 1.5 2.5 3.5
25
0
0
0 0 0
35 0
0 0 0
57 0
0 0
2
2
1866 3
0
0 0 0
0 0 0
0 0
3 2181 0
3 2143 0
5384 3399 3
0 0 0
4 6147 572 0 0 0
4 5868 376 0 0
2567 10008 1156 6 0 0
5 38455620 57 0 0
5 42813761 25 0
187 6039 4773 556 26 0
6 817 61682112 14 0
6 148154801215 0
0 1214 3230 1945 370 13
79 21712681456 0
7
7 388 27442252256
0
43 791 1354 988 86
0 412 1098704188 8 101 874 810 302
8
0
0
7 21 318 291 9
0 18 154 340 0
0 123 654 41
9
0
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0 15 114 69
10
10
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ġekil 4. Seçilen tüm noktalarda Dalga enerjisi aĢılma olasılıkları.
3.SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Karadeniz‘in güney kıyıları boyunca dalga enerji potansiyeli sayısal modelleme kullanılarak
araĢtırılmıĢtır. Model 2003-2005 yıllarını kapsayan 3 yıllık sure ile çalıĢtırılmıĢtır. Söz konusu
kıyılar boyunca seçilen 5 nokta için sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Tüm noktalar için dalga
karakteristikleri ve istatistiksel özellikleri yönden bağımsız olarak değerlendirilmiĢ ve böylece
tüm noktalar için dalga enerjisi formülü kullanılarak enerji potansiyelleri belirlenmiĢtir. 1, 2, 3, 4
ve 5 numaralı noktalardaki yıllık dalga enerjisi değerleri sırasıyla 50, 47, 47, 36, 33 MWh/m
olarak hesaplanmıĢtır. Enerjinin önemli bir kısmına yüksekliği 2m‘den daha küçük ve periyodu
ise 5-6 s olan dalgaların sahip olduğu görülmüĢtür. Karadeniz‘in güney kıyıları boyunca dalga
enerjisi potansiyelinin batıdan doğuya doğru gidildikçe azaldığı görülmüĢtür.
Bu çalıĢma Karadeniz‘in güney kıyılarının sahip olduğu dalga enerjisi potansiyeli hakkında
önemli bir öngörü sağlamakla birlikte, aĢağıdaki iyileĢtirmelerin yapılması bu konuda daha net
sonuçların alınmasını sağlayacaktır:
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 Model sonuçları arazi ölçümleri ile karĢılaĢtırılmalı ve model kalibre edilmelidir.
 Sonuçların güvenilirliğini arttırmak için model daha uzun süreler için çalıĢtırılmalıdır.
 Model sonuçları bu beĢ noktadan daha fazla konumda tanımlanabilir ya da Karadeniz için bir
enerji haritası oluĢturulması faydalı olacaktır.
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ÖZET
Bu bildiri kapsamında düzenli dalga kuvvetleri etkisindeki deniz tabanına serbest oturan
boruhattının zamanla ve konumla değiĢen deplasman bağıntısının elde edilmesi amaçlanmıĢtır.
Boruhattının stabilitesi sağlandıktan sonra boru-zemin arasındaki sürtünme kuvveti ile yanal
hidrodinamik dalga kuvvetleri arasındaki etkileĢim hakim kuvveti saptamak için belirlenmiĢtir.
Bu zamana bağlı etkin yanal dıĢ kuvvet boruhattına etkitilmiĢtir. Boru hattının Tek Serbestlik
Dereceli Sistem (TSDS) modellemesi ile deplasman-konum-zaman denklemi elde edilmiĢtir.
TSDS modelinden elde edilen nümerik sonuçlar bilgisayar destekli (SAP 2000) Zaman Tanım
Alanı analizinden elde edilen sonuçlar ile karĢılaĢtırılmıĢ ve uygunlukları belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Deniz boru hatları, TSDS, dalga - boru hattı - zemin etkileĢimi.

ABSTRACT
In this study it is aimed to obtain the time and location varying equation of displacement of the
pipeline under regular wave loads. The pipeline is free standing on the seabed. After ensuring the
pipeline is stable the interaction between the friction force which is occurred between seabed and
pipeline and lateral hydrodynamic force is determined to obtain dominant force. This time
varying force is loaded to pipeline to obtain time and location varying equation of displacement.
This equation is obtained by modeling the pipeline as a Single Degree of Freedom System. The
numeric results obtained from SDOF is compared whit those obtained from computer aided
(SAP 2000) Time History Analysis and compability of them is determined.
Keywords: Offshore pipelines, SDOF, wave-pipeline-soil interaction.
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1.GĠRĠġ
Deniz boruhatları; askıda, deniz tabanında serbestçe uzanan ve gömülü biçimde inĢa
edilmektedir (ġekil 1). Boru hattının geçtiği deniz tabanı düzgün yüzeyli olası durumunda tabana
serbest uzanan Ģekilde tasarlanmaktadır. Dalga etkisinde olan boruhattı üzerinde yanal olarak
sürükleme ve atalet kuvvetleri, dikey olarak da hidrodinamik kaldırma kuvveti sözkonusudur. Bu
kuvvetlerin saptanmasında dalga parametreleri, borunun fiziksel özellikleri ve tabandan olan askı
yüksekliği önemli rol oynar. Dalga parametreleri; düzenli ve düzensiz dalga özelliklerine göre
farklı yöntemlerle hesaplanabilmektedir.

ġekil 1. Tabana serbest oturan deniz boru hattı.
Bu çalıĢmada; düzenli dalgaların (Lineer dalga) etkisindeki boruhatlarının dinamik davranıĢı
incelenmektedir. Boruların kesitlerinin değiĢimi üzerinde dinamik salınımlar fazla etkili olmasa
da mekanik ek yerlerindeki birleĢim elemanlarının yorulmasına ve deformasyonuna neden
olmaktadır. Bakım ve onarım giderleri yüksek olan deniz boruhatlarının uygun tasarım ve
analizlerine yapım öncesi çok önem verilmelidir. Bütün kritik yükleme koĢulları gözetilerek
stabilite, statik ve dinamik analiz çalıĢmaları duyarlılıkla yapılmalıdır.
2.BORU HATTINA ETKĠYEN HĠDRODĠNAMĠK KUVVETLERĠNĠN SAPTANMASI
Yapılara etki edecek hidrodinamik kuvvetler; yapının konuĢlandığı derinliğe (d), dalga
yüksekliğine (H) ve periyoduna (T) bağlı olarak belirlenen dalga teorisine uygun dalga hız ve
ivme parametreleri ile hesaplanır. Dalganın periyodik salınımından kaynaklanan atalet
kuvvetinin dalga su yüzü profilinin değiĢimine bağlı olarak yön değiĢtirmesiyle yapının stabil
yapısını değiĢtirmektedir. Bu çalıĢmada; hidrodinamik kuvvetler hesaplanırken Lineer Dalga
(Airy) teorisine dayalı dalga parametrelerini dikkate alınmıĢtır. Yatay partikül hızı (U) ve ivmesi
( ) [Coastal Engineering Manual, 2006; Barltrop v.d, 1991; GökkuĢ v.d, 2010];

(1)

(2)
ifadeleriyle tanımlanabilir. Bağıntılarda; H; dalga yüksekliğini, T; dalga periyodunu, d; su
derinliğini, z; düĢey konumu, x; yatay konumu, L; dalga boyunu, t; zamanı, g; yerçekimi
ivmesini temsil eder.
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Deniz ortamında borunun birim boyuna eksene dik yönde etkiyen sürüklenme (FD), atalet (FI) ve
kaldırma (FL) kuvvetleri aĢağıdaki denklemlerle hesaplanabilir. [Dean v.d, 1991]
(3)
(4)
(5)
Bu ifadelerde; CI, CD; atalet ve sürüklenme kuvvet katsayılarını, CL; hidrodinamik kaldırma
kuvvet katsayısını, D; borunun dıĢ çapını ve  ; boru dıĢındaki akıĢkanın özgül kütlesini temsil
eder. CI, CD, CL katsayıları için (e/D) oranına (e değeri boru hattının tabanının zemine olan
mesafesini) göre farklı değerler alınır.
3.STABĠLĠTE HESABI
DeğiĢken kesitli borunun deniz altında olması durumunda stabilite hesabı, boru birim boyuna
etkiyen düĢey kuvvet borunun yapıldığı malzeme, içinden geçen akıĢkanın cinsi ve bulunduğu
ortam yoğunluğuna ve hidrodinamik kaldırma kuvvetine bağlı olarak hesaplanabilir. Yatay
kuvvetler ise dalga sürükleme ve atalet kuvvetlerine bağlı olarak hesaplanabilir. Boruya etkiyen
kuvvetleri veren bağıntılar [Layton,1976; Beattie v.d,1971; Grace,1978; Yamamoto v.d.,1974];
(6)

(7)
Burada; FB: Hidrostatik kaldırma kuvveti, FW: Boru ağırlığından kaynaklanan kuvvet, γb; Boru
birim hacim ağırlığını, γ0; Boru içi akıĢkan birim hacim ağırlığını, γa; Deniz ortamı birim hacim
ağırlığını, ρa; Deniz suyu birim hacim yoğunluğu, ρ0; boru içi akıĢkan birim hacim yoğunluğu,
ρb; Boru birim hacim yoğunluğu, s; boru et kalınlığını göstermektedir. Diğer büyüklükler daha
önce tanımlandığı gibidir.
Zemin taĢıma kapasitesi ve zemin sürtünme kuvveti aĢağıdaki bağıntıdan hesaplanabilir [Lambe
v.d, 1969; Machemehl, 1978; Karal, 1977].
(8)
(9)

Burada; Nc , Nq , Ng ; Zemin parametreleri,
, ; Ġçsel sürtünme açısı, z ; Temel
derinliği, γs; Zemin birim hacim ağırlığı, B; Temel geniĢliğini göstermektedir.
Boru hattının düĢey veya yatay konumda dıĢ kuvvetler etkisinde yer değiĢtirmemesi gerekir.
Bunun içinde düĢeyde veya yatayda hareketi engelleyen kuvvetler daima harekete zorlayan
kuvvetlerden büyük olması gerekmektedir. DüĢey doğrultuda yazılacak stabilite denklemi;
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(10)
Ģeklinde ifade edilebilmektedir. Burada FV; toplam düĢey kuvveti göstermektedir. Burada dikkat
edilmesi gereken husus hareketi engelleyen kuvvetler mühendislik inisiyatifine bağlı bir
güvenlik sayısı ile çarpılmıĢ hareket ettiren kuvvetlerden de büyük olması gerekmesidir.
Güvenilir durumlar için bağıntı,
(11)
(12)
Ģeklinde ifade edilebilir. Burada, GS; Güvenlik sayısını göstermektedir.
Yatay stabilite hesabı ise;
(13)
Ģeklindedir. Burada FH; toplam yatay kuvveti göstermektedir. Aynı Ģekilde güvenilir tarafta
kalmak için hareketi engelleyen kuvvet daima güvenlik sayısıyla çarpılmıĢ hareket ettiren
kuvvetlerden büyük olmalıdır.
(14)
Ģeklinde ifade edilebilir. Deniz yapılarında minimum güvenlik sayısı 1,5 alınması önerilmektedir
[Öztürk, 1996].
4.BORU HATTININ DĠNAMĠK DAVRANIġININ ĠNCELENMESĠ
Boru hattına etkiyen dıĢ kuvvetler ile akıĢkan ağırlığı ve tasarlanan kesit özelliklerinden oluĢan
boru ağırlığı göz önünde bulundurularak tesbit kitleleri ile mesnetlenmiĢ tabana serbest oturan
borunun statik analizi, elastik zemine oturan bir kiriĢ problemine benzetilerek yapılır.
Çevresel yükler etkisindeki boru hattının dalga yükleri altındaki dinamik davranıĢının
belirlenmesinde; Tek Serbestlik Dereceli Sistem (TSDS) esas alınarak analitik olarak ve Zaman
Tanım Alanında (ZTA) bilgisayar destekli dinamik analizinin yapılması amaçlanmıĢtır. Analitik
ve sayısal çözümlemelerden elde edilen titreĢim grafiklerinin karĢılaĢtırılması, deplasman ve
genlik bakımından birbirlerine yakınlıklarının irdelenmesi ve buna ilaveten konum-zaman ile
değiĢen bir kiriĢ (boruhattı) sisteminde deplasman bağıntısının analitik olarak hesaplaması
yoluna gidilmektedir.
4.1.Tek Serbestlik Dereceli Sisteme Göre Dinamik Analiz
Belli aralıklarda mesnetlenmiĢ boruhattı elastik zemine oturan bir kiriĢ problemine benzetilerek
Tek Serbestlik Dereceli Sistem biçiminde dinamik çözümleme yoluna gidilmiĢtir. TSDS ile
amaçlanan, kütle, sönüm, rijitlik ve dıĢ yükleme değerlerine göre hareket denkleminin
çözümlenmesiyle zamanla değiĢen boru deplasmanın analitik formunu ve titreĢim frekansını elde
edebilmektir. Bunun için öncelikle yapılması gereken Ģekil fonksiyonunun belirlenmesidir. Boru
hattı üzerine üniform olarak etkiyen dalgaların oluĢturduğu hidrodinamik dıĢ yük ile sistemin
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elastik eğrisi diğer bir deyiĢle kiriĢ sistemin konumla değiĢen deplasman değerleri belirlenir
(ġekil 2).

ġekil 2. Yatay Dalga Kuvvetleri ve Deplasman Eğrisi [GökkuĢ v.d, 2010]
Bu değerlerin orta noktada en büyük 1 olacak Ģekilde normalleĢtirilerek Ģekil fonksiyonu (x)
olabileceği kabulüne dayalı olarak dinamik çözümleme kapsamında kullanılan TSDS ile zamanla
ve konumla değiĢen deplasman fonksiyonunun v(x,t) hesaplanması yoluna gidilmiĢtir.
(15)
Zamanla değiĢen deplasman Z(t) değerinin hesaplanabilmesi için sistemin genel hareket
denkleminin çözülmesi gerekmektedir.[Clough v.d,1993; Celep v.d, 2001; GökkuĢ v.d, 2010].

(16)
Burada, m; sistemin kütlesini, a1; sistemin sönüm katsayısını, E; kullanılan malzemenin
elastisite modülünü, I; sistemin atalet momentini L; yapı boyunu ve F(x,t); zamanla ve konumla
değiĢen dıĢ zorlayıcı kuvvet olarak alınmıĢtır. Diferansiyel denklemin çözümlenmesiyle elde
edilecek Z(t) ve dolayısıyla Denklem 15 yardımıyla da v(x,t) analitik formuna ulaĢılmaktadır. Bir
diğer husus ise zorlamanın titreĢim frekansı ile doğal frekans karĢılaĢtırmasın yapabilmektir.
TSDS‘de kinetik ve potansiyel enerjinin eĢitlenmesiyle yapının doğal frekansı ( 0);

(17)

ile elde edilmektedir. Doğal frekans değerinin kazığa etkiyen dıĢ yükün zorlamasıyla
oluĢturduğu titreĢimin frekansı ile karĢılaĢtırılması gerekmektedir. TitreĢim frekansının, doğal
frekans ile eĢit olması durumunda rezonans durumu meydana gelir.
4.2.Zaman Tanım Alanında (Time History) Dinamik Analiz
Yazılımda ise Zaman Tanım Alanında (Time History) analiz yöntemi kullanılarak boru hattının
titreĢimi analiz edilmiĢtir. Belli zamanda grafikten saptanan dalga kuvveti; sistemin mesnet
tipine ve fiziksel özelliklerine göre tanımlanan boru hattına (kiriĢ benzeri) uygulanarak sistemin
deplasmanına neden olmaktadır. ArdıĢık zaman aralığında uygulanan yeni bir kuvvet ise
deplasman yapmıĢ sistemin üzerine yüklenmekte ve deplasmanın artarak veya azalarak zamanla
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değiĢimine yol açmaktadır. Belli bir süreci kapsayacak Ģekilde yapılan ardıĢık yüklemelerin
nihayetinde sistemin titreĢim grafiğine ulaĢılmaktadır.
5.SAYISAL ANALĠZ
Boruhattı iki ucundan basit mesnetli ve L açıklığında elastik tabana serbest oturan modelleme
ile ġekil 3‘te gösterilmiĢtir. Boru hattının yapıldığı malzeme cinsi ve içindeki akıĢkana ait kesit
ve özellikler Tablo 1, içinde bulunduğu deniz ortamına ait parametreler Tablo 2 ve oturduğu
zemine ait parametreler Tablo 3‘ te verilmiĢtir. [Yiğit, 2010]

ġekil 3. Deniz Tabanına Serbest Oturan Boru Hattı.
Dikkate alınan batık boru kırılmamıĢ dalga kuvvetlerine maruzdur. Borunun zemine oturması
durumunda hidrodinamik kuvvet katsayıları; CI=3,3 CD=1,0 CL=1,0 olarak belirlenmiĢtir
[Öztürk, 1996].
Tablo 1. Deniz Borusunun Kesit ve Özellikleri
ρb(t/m3)
7,986

γb (kN/m3)
78,334

D (m)
1.00

s (m)
0.02

ρa (t/m3)
0,999

γa (kN/m3)
9,08

Tablo 2. Deniz Parametreleri
H (m)
2,5

T (sn)
8

ρd (t/m3)
1,029

d (m)
25

γd (kN/m3)
10,090

Tablo 3. Zemin Parametreleri
γs (kN/m3)
20

30o

Nc

Nq

Nγ

B

ky kN/m

C (kN/m2)

37,16

22,46

19,13

0,30

5000

20

5.1.Deniz Tabanı Hız Ve Ġvmelerinin Belirlenmesi
Bilinen dalga karakteristikleri yerine yazıldıktan sonra denklem içerisinde kullanılan ve eĢitliğin
her iki tarafında bulunan dalga boyları Denklem 10‘a göre birbirine eĢitlenene kadar Ld için
değer verilerek çözüm yapılması gerekmektedir. Buna göre,
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(18)
bağıntısı kullanılarak en uygun değerin Ld=92,91 m olduğu belirlenmiĢtir.
Dalga hızı ve ivmesi için verilen değerler Denklem 1 ve Denklem 2 de yerine yazılarak zamana
bağlı formda aĢağıdaki gibi bulunur.
m/sn

(19)

m/sn

(20)

5.2.Stabilite Analizi
Deniz tabanına serbestçe oturtulmuĢ borunun stabilitesini bozan kuvvetler yatay düzlemde dalga
hareketinden gelen FI ve FD kuvvetleridir. DüĢey düzlemde ise hidrostatik kaldırma kuvveti,
borunun kendi ağırlığı ve hidrodinamik kaldırma kuvvetidir.
5.2.1.Serbest oturan boru düĢey stabilite analizi
DüĢeydeki hidrodinamik kaldırma kuvveti tabana serbestçe oturan boru için, e/D=0 olduğundan
CL=1 alınabilir [Öztürk, 1996]. Denklem 5-8‘e göre hesaplanan değerler Denklem 10‘da yerine
yazılırsa sistemin aĢağıdaki gibi düĢey düzlemde stabil olduğu görülür.
(21)
Ayrıca güvenlik sayısı GS=1,5 alınarak aĢağıdaki gibi kontrol yapılmıĢtır.
(22)
(23)
5.2.2.Serbest oturan boru yatay stabilite analizi
Sisteme yatay yönde etkiyen hidrodinamik sürükleme ve atalet kuvvetleri Denklem 3-4‘e göre,
boru zemin arasındaki sürtünme kuvveti ise Denklem 9‘a göre hesaplanarak aĢağıda yerine
yazılmıĢtır (z=0). Yatay düzlemde aĢağıdaki stabilite kontrolü yapıldığında uygun olmadığı
görülmektedir
(24)
Bunun için sürtünme kuvvetini artırmak gerekmektedir. Olması gereken sürtünme kuvvetine
dersek en az aĢağıdaki kadar olması gerekmektedir.
kN/m
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(25)

kN/m

(26)

Mevcut düĢey kuvvet, gereken toplam düĢey kuvvetten çıkarılırsa tesbit kitlesi gerekli birim
ağırlığı bulunur. O halde gerekli ilave ağırlık,
kN/m
(27)
olması gerekmektedir. Bulunan bu yeni düĢey ağırlık için tekrar aĢağıdaki gibi güvenlik kontrolü
yapılarak uygun olduğu görülmüĢtür.
(28)
Boru hattının stabilitesi, her birim boya FTK=1,728 kN/m lik bir ağırlık asılarak sağlanabilir.
Veya her 15,0 m de bir FT =26 kN' luk bir tesbit kitlesi konulabilir. Bu çalıĢmada L=15,0 m
açıklıklarla tesbit kitleleri konularak boru hattı zemine mesnetlenmiĢtir.
5.2.3.Tek serbestlik dereceli sistemin tanımlanması
Boru ve içindeki akıĢkanın salınımı aynı olacağından toplam kütle olarak alınır. Denklemi ise
aĢağıdaki gibi belirlenir
.
(29)
Birim atalet denklemini veren bağıntı ise aĢağıda gösterilmiĢtir. [Ġnan, 1967]
(30)
Sistemin yatay dıĢ yük etkileri altında yapacağı deplasman-konum eğrisi (Ģekil fonksiyonu) iki
ucu basit mesnetli boru için orta noktada 1 olacak Ģekilde aĢağıdaki gibi kabul
edilmiĢtir.(ψ(L/2)=1)

(31)
Yatay dinamik dıĢ yük ( FI(t)+FD(t) ) teriminin varlığında, sönümsüz bir ortam kabulü ile
sistemde uygulama verileri Denklem 8‘de yerine yazılarak bulunan, genel kütle (m*)ve genel
rijitlik (k*) terimleri hesaplanmıĢ ve hareket denkleminde aĢağıdaki gibi yazılmıĢtır.
(32)
Burada; (*) ifadesi terimin genelleĢtirilmiĢ olduğunu göstermektedir. Yukarıdaki denklemin
sağ tarafında bulunan yatay dıĢ yük terimi, hidrodinamik sürükleme, atalet ve zemin sürtünme
kuvvetinin bir fonksiyonu olup Denklem 36‘ya göre belirlenir. Deniz tabanına serbest oturan
difüzöre etkiyen yanal hidrodinamik sürükleme ve atalet kuvvetleri Denklem 3 ve Denklem 4
sürtünme kuvveti ise Denklem 9‘da verilen bağıntılar ile hesaplanarak genelleĢtirilmiĢ halde
sırasıyla aĢağıda verilmiĢtir.
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kN

(33)

kN

(34)
kN

(35)

Boru hattına etkiyen yatay kuvvetler sinüzoidal olduğu için yalnızca sürtünme kuvvetinden
büyük olduğu durumlarda sistemin yer değiĢtirmesine neden olacaktır. Bulunan dalga kuvvetleri
ve sürtünme kuvveti arasındaki iliĢki aĢağıdaki gibi belirtilmiĢtir.

(36)

Dinamik durum için etkin yatay kuvvet ġekil 4‘de gösterilmiĢtir.

ġekil 4. Toplam dinamik yatay kuvvet- zaman eğrisi
Denklem 32‘de belirlenen hareket denklemin çözümünün baĢlangıç Ģartları olarak t =0 da
deplasmansız ve hızsız olduğu,
(36)
kabul edilip çözüm yapılırsa aĢağıdaki deplasman zaman grafiği elde edilir.(ġekil 5)
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ġekil 5. Dalga Kuvveti Etkisinde TSDS Ġle ZTA Sonuçlarının KarĢılaĢtırılması.
TSDS ile yapılan analiz ile Zaman Tanım alanında Newmarkβ metodu ile yapılan analiz
sonuçları grafik olarak ġekil 5‘te karĢılaĢtırılmıĢ ve elde edilen sonuçların uyumluluğu
görülmüĢtür. Deplasman–Zaman eğri denklemi ise eğri uydurma metodu ile belirlenip aĢağıda
verilmiĢtir.
(37)
Bulunan bu zamanla değiĢim denklemi, konumla değiĢim terimi ile Denklem 15‘e göre çarpılırsa
sistemim konumla ve zamanla değiĢen deplasman denklemi olan v(x,t) aĢağıdaki dibi elde
edilmiĢ olur.
(38)
6.SONUÇ VE ÖNERĠLER
Sisteme etkiyen her bir kuvvetin yaptırdığı deplasman, Zaman Tanım Alanında yapılan analiz
sonucu ile genelleĢtirilmiĢ TSD Sistem arasındaki farklar Tablo 4‘te verilmiĢtir. Sonuçlar
sönümsüz ortam kabulü ile elde edilmiĢtir. Benzer Ģekilde sönüm terimi eklenerek sönümlü
ortam için sonuçlar elde edinebilinir.
Tablo 4. Yatay Düzlemde Maksimum Deplasmanlar ve Farklar (x=L/2)
Kuvvet
FI+FD±FS

TSDS (m)
2,356´ 10-4

ZTA (m)
2,454´ 10-4

Fark(TSDS&ZTA)
%4

Yukarıdaki Tablo 4‘de görüldüğü gibi her iki çözüm yönteminde de birbirlerine yakın sonuçlar
elde edilmiĢtir. Aradaki küçük farklar ise genelleĢtirilmiĢ TSD sistemin yaklaĢık sonuçlar veren
bir yöntem olmasından kaynaklanmaktadır. BaĢlangıçta kabul edilen elastik eğri denklemimin ne
kadar doğruya yakın olursa sonuçlarında doğruya o kadar yaklaĢacağı bilinmektedir.
Tablo 4‘te lineer teori için bulunan sonuçlar diğer dalga teorileri (Cnoidal, Stokes, ) içinde
benzer iĢlemlerle bulunabilir. Ayrıca deprem durumu içinde hareket denkleminin sağ tarafına
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genelleĢtirilmiĢ deprem kuvveti eklenerek sistemin deprem esnasında yapacağı deplasman
zamana bağlı olarak hesaplanabilir.
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ÖZET
Bu çalıĢmada, açık kanallarda taĢkın dalgalarının yayılması deneysel ve sayısal olarak
araĢtırılmıĢtır. Deneyler DEÜ ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarında mevcut
18,6 m uzunluğunda, 80 cm geniĢliğinde, 75 cm yüksekliğinde ve taban eğimi 0,006 olan bir
kanalda gerçekleĢtirilmiĢtir. Saint Venant denklemlerinin bir boyutlu akım varsayımıyla Mac
Cormack Ģeması kullanılarak sayısal çözümü ile elde edilen teorik sonuçlar deneysel bulgularla
karĢılaĢtırılmıĢtır. Deneysel bulgularla sayısal sonuçlar arasında kabul edilebilir bir uyum elde
edilmiĢ olması kullanılan bu sayısal çözüm yönteminin akarsularda taĢkın dalgasının yayılması
gibi mühendislik uygulamalarında uygun bir yaklaĢım olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sonlu farklar, Mac Cormack Ģeması, taĢkın dalgasının yayılması.

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF FLOOD WAVE PROPAGATION
ABSTRACT
In this study the propagation of flood waves in open channels is investigated experimentally and
numerically. The experimental set-up involves a rectangular channel 80 cm wide and 18,6 m
long. The bed slope of the flume is 0.006. The theoretical results obtained from the numerical
solution of the one dimensional Saint-Venant equations are compared with experimental ones.
The compatibility observed between experimental results and those obtained from numerical
solution demonstrates that this numerical method is a suitable approach for engineering
applications such as flood wave propagation.
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Keywords: Finite differences, Mac Cormack scheme, flood wave propagation.
1.GĠRĠġ
TaĢkın dalgasının yayılması sonlu farklar, sonlu elemanlar ve sonlu hacimler gibi sayısal çözüm
yöntemleri kullanılarak St Venant denklemlerinin çözülmesi ile incelenebilmektedir.
Bu çalıĢmada öngörülen (predictor) ve düzeltilen (corrector) olmak üzere iki adımdan oluĢan
Mac Cormack sonlu farklar Ģeması kullanılarak bir boyutlu akım varsayımıyla St Venant
denklemleri çözülmüĢtür. Dokuz Eylül Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik
Laboratuvarında bulunan açık kanalda taĢkın hidrografının yayılması ile ilgili deneyler
gerçekleĢtirilmiĢ ve elde edilen bulgular uygun baĢlangıç ve sınır Ģartlarıyla yapılan sayısal
çözüm sonuçları ile karĢılaĢtırılmıĢtır.
Kanal giriĢinde kanalı besleyen pompaya bağlı bir hız kontrol cihazı kullanılarak ikizkenar
üçgen Ģeklinde bir taĢkın hidrografı oluĢturulmuĢtur. Mac Cormack metodu kullanılarak
gerçekleĢtirilen sayısal çözümde Courant kararlılık Ģartı her zaman adımında kontrol edilmiĢtir.
2.DENEY DÜZENEĞĠ
Deneyler, DEÜ Hidrolik Laboratuvarında mevcut 18,6 m uzunluğunda, 80 cm geniĢliğinde ve 75
cm yüksekliğindeki kanalda gerçekleĢtirilmiĢtir. Kanalın ilk 3 m‘si sabit yataktır. Kanal taban
eğimi 0.006 olarak sabitlenmiĢtir. Debi elektromanyetik debimetre kullanılarak ölçülmüĢtür.
Deney düzeneğinin Ģematik çizimi ve fotoğrafı ġekil 1‘de verilmiĢtir.

ġekil 1a. Deney düzeneğinin Ģematik çizimi
Su iletim hattında mevcut olan ve maksimum kapasitesi 100 lt/sn olan pompa, bir hız kontrol
cihazı ile bağlantılıdır. Bu cihaza bir bilgisayar programı ile bilgi yüklenmekte ve pompa devir
sayısı istenilen değerden istenilen baĢka bir değere istenilen sürede çıkartılabilmekte ve tekrar
eski konumuna istenilen sürede getirilebilmektedir. Deneyler sırasında kanal içerisindeki su
seviyeleri ultrasonik seviye algılayıcıları kullanılarak ölçülmüĢtür.
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ġekil 1b. Deney düzeneğinin membadan görünümü
3.DĠFERANSĠYEL DENKLEMLER VE SONLU FARKLAR ġEMASI
Dikdörtgen kanallardaki zamanla değiĢken akımı dile getiren St Venant denklemleri süreklilik
denklemi (1) ve hareket denkleminden (2) türetilmektedir.
h
h
u
u
h
0
t
x
x

(1)

Burada,
x = akım yönündeki mesafeyi temsil eden bağımsız değiĢken (L)
t = zaman bağımsız değiĢkeni (T)
u = ortalama akım hızı (L/T)
h = ortalama akım derinliğini (L) simgelemektedir.
u
u
h
u
g
 gS 0  gS f
t
x
x

(2)

denkleminde g yerçekimi ivmesi, S0 taban eğimi ve Sf enerji çizgisi eğimidir.
Denklem (1) ve (2) ‗de bilinmeyen parametreler h ve u‘dir. Denklem (2)de yer alan enerji çizgisi
eğimi için mühendislik uygulamalarında iyi sonuç veren aĢağıdaki Manning bağıntısı
kullanılmıĢtır.
u

1 23 12
R Sf
n

(3)

R hidrolik yarıçap ve n Manning pürüzlülük katsayısına karĢılık gelmektedir.
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3.1.Mac Cormack Sonlu Farklar ġeması
Bu çalıĢmada Mac Cormack Ģeması kullanılarak sonlu farklar tekniği uygulanmıĢtır. Kullanılan
notasyonlar ġekil 2‘de verilmekte olup i konum indisi ve j indisi zaman indisidir. j anındaki bilinen
değerler yardımıyla j + 1 anındaki bilinmeyen değerler hesaplanabilmektedir. L uzunluklu kanal N
eĢit parçaya bölünerek x mesafe adım değeri belirlenmekte ve Courant Ģartını sağlayacak Ģekilde t
seçilmektedir. t=0 anındaki değerler baĢlangıç değerlerine karĢılık gelmekte olup bu değerlerden yola
çıkılarak t=t anındaki değerler belirlenmektedir. t anındaki değerler kullanılarak 2t anındaki
değerler, benzer yaklaĢımla 3t, 4t… anındaki değerler elde edilebilmektedir. Memba sınır Ģartı
giriĢ hidrografı ile tanımlanmakta, mansap noktasındaki hesaplar ise geriye farklar yaklaĢımıyla bir
önceki noktadaki değerler yardımıyla yapılmaktadır.
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ġekil 2. Mac Cormack Ģemasında kullanılan notasyonlar
Mac Cormack sonlu farklar Ģeması öngörülen ve düzeltilen olmak üzere iki adımdan oluĢan bir
yaklaĢımdır. Denklemler öngörülen kısımda geri sonlu farklar cinsinden, düzeltilen kısımda ise
ileri sonlu farklar cinsinden yazılmaktadır. Öngörülen kısım sonucu olarak bulunan değerler
düzeltilen kısımda kullanılarak yeni değerler elde edilmektedir. Aranılan bir sonraki zaman
adımına ait parametre değerleri ise öngörülen ve düzeltilen adımların sonunda elde edilen
parametre değerlerinin ortalamasıdır (Chaudhry, 2008).
Öngörülen kısım için sonlu farklar cinsinden yazılan denklemler aĢağıda verilmektedir:

hi*  hi j
h j  hij 1
u j  uij1
 uij i
 hi j i
0
t
x
x
hi*  hi j 







t j j
t j j
ui hi  hij 1 
hi ui  uij1
x
x



 





ui*  uij
u j  uij1
h j  hij 1
 uij i
g i
 g S0  g S *fi  0
t
x
x

110

u  n

* 2

S

*
fi

2

i

Ri*

 

4/3

1 
 Ri* 

u   2

2 
n
g

t


 
*
i

 

 

8/3
4/3



t j
 Ri*
 
 Ri* 
 j t j j

j
j

4
u

u
u

u

g
h

h

g

tS
 4 2 2  2
 i
i
i 1
i
i 1
i
0
x
x


 n g t 
 
 n gt 











B kanal geniĢliği olmak üzere
B hi*
B  2 hi*

Ri* 

*

R 


* 4/3
i
2

ve *  uij 

n gt









t j j
t j
ui ui1  uij  g
hi1  hi j  gtS 0
x
x

yazılarak
1
2
ui*   *  *  4 * * 


2

(4)

Düzeltilen kısım için yazılan sonlu farklar denklemleri ise aĢağıdaki gibi yazılabilmektedir:
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j + 1 anındaki bilinmeyen değerler:
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Bağıntılarıyla belirlenebilmektedir.
3.2.BaĢlangıç Ve Sınır ġartları
t=0 anına karĢılık gelen baĢlangıç Ģartı olarak kanalın her kesitinde sabit hız ve sabit akım
derinliğini dile getiren üniform akım tanımlanmıĢtır:
hx,0  ho

(7)

ux,0  u o

(8)

Memba sınır Ģartı giriĢ hidrografı olarak belirlenmiĢtir.

h0, t   h (t )

(9)

t zaman adımı Courrant Ģartının sağlanacağı Ģekilde seçilmiĢ ve her zaman adımında bu Ģartın
sağlandığı kontrol edilmiĢtir.
t  x /(c  u)

(10)

Burada c dalga yayılma hızını temsil etmekte olup sığ sularda aĢağıdaki Ģekilde ifade
edilebilmektedir.

c  gh

(11)

4.SAYISAL ÇÖZÜM SONUÇLARININ DENEYSEL BULGULARLA
KARġILAġTIRILMASI
Deney boyunca kanala simetrik üçgen Ģeklinde bir hidrograf verilerek taĢkın dalgası
oluĢturulmuĢtur. Hidrograf 9.5 lt/sn taban debisinden 70 lt/sn olan pik debi değerine 300
saniyede çıkmakta ve aynı taban debisi değerine yine 300 saniye sonunda dönmektedir. Kanal
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içerisinde su derinliği ise 3.4 cm den 11.6 cm değerine çıkmaktadır. Bu hidrograf ve derinlik
değerleri sayısal çözümde menba sınır Ģartı olarak kullanılmıĢtır.
Kanal taban eğimi S o =0.006, Manning katsayısı sabit n=0.02 olarak alınmıĢtır.
Deney kanalı her biri 75 cm olan 24 eĢit aralığa bölünmüĢtür.
En gayrımüsait durum olan maksimum akım derinliği = 11.6 cm alarak alınarak maksimum
dalga hızı belirlenmiĢ ve Courant Ģartını sağlayacak Ģekilde t seçilmiĢtir.

c max  98111.6 =106.7 cm/sn
Maksimum akım hızını u max =80 cm/sn alındığında Courrant Ģartı gereği

t 

75
=0.4 sn
106.7  80

olmaktadır. Sayısal çözümde Courant Ģartını sağlayacak Ģekilde t =0.01 sn seçilmiĢtir.
ġekil 4‘te hidrograf sırasında kanal boyunca ölçülen değerler noktalar Ģeklinde ve sayısal çözüm
sonunda elde edilen su derinlikleri sürekli eğri Ģeklinde her 30 saniye için verilmektedir.
Kanalın 11ci ve 15ci metreleri için ölçülen ve hesaplanan su derinliklerinin zamana bağlı
değiĢimi sırasıyla ġekil 5.a ve 5.b‘de görülmektedir.
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a

b

c

d
ġekil 4. Hidrograf esnasında kanal boyunca ölçülen ve hesaplanan su derinlikleri
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b
ġekil 5. Ölçülen ve hesaplanan akım derinliklerinin zamana bağlı değiĢimi a)11ci metrede
b)15ci metrede
Sayısal çözüm sonucunda elde edilen su derinliği ve hız grafikleri ile hesaplanan debi değerleri
8ci ve 15ci metreler için ġekil 6‘da verilmiĢtir.
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b
ġekil 6. Sayısal çözüm sonucunda hesaplanan su derinliği, hız ve debinin zamana bağlı
değiĢimleri a) 8ci metrede b) 15ci metrede
5.SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalıĢmada, DEÜ ĠnĢaat Mühendisliği Hidrolik Laboratuarı‘nda bulunan deney düzeneği
üzerinde taĢkın dalgasının yayılması ile ilgili olarak ölçümler gerçekleĢtirilmiĢtir. Devir sayısı
ayarlanabilen bir pompanın debisi kumanda sistemi ile değiĢtirilerek giriĢ hidrografı
oluĢturulmuĢtur. Saint Venant denklemlerinin sayısal çözümü ile elde edilen teorik sonuçlar
deneysel bulgularla karsılaĢtırılmıĢtır.
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Kullanılan Mac Cormack yaklaĢımıyla elde edilen sayısal sonuçların deneysel bulgularla kabul
edilebilir bir uyum içinde olduğu görülmüĢtür. Kullanılan bu sayısal çözüm yönteminin
akarsularda taĢkın dalgasının yayılması gibi mühendislik uygulamalarında uygun bir yaklaĢım
olduğunu göstermektedir.
TeĢekkür
Bu çalıĢma TÜBĠTAK 109M637 nolu proje kapsamında gerçekleĢtirilmiĢ olup yapılan maddi
katkılar nedeniyle yazarlar TÜBĠTAK‘a müteĢekkirdir.
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1. Chaudhry M.H., (2008) Open channel Flow, Springer Science + Business Media LLC, 523
sayfa.
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ÖZET
Bu çalıĢmada kıyı bölgesi yönetiminin neden gerekli olduğu Dünya örnekleriyle tartıĢılmıĢ ve
Türkiye‘de kıyı yönetimindeki problemler üzerinde durulmuĢtur. Özelde ise Karasu kıyı alanı
anlatılarak, kıyı alanına ait problemler tartıĢılmıĢtır.
BütünleĢik Kıyı Alanları Yönetimi; Kıyı Kanunu baĢta olmak üzere kıyılarda uygulanmakta ve
planlanmakta olan kanun, karar, yönetmelik uygulamalarının toplum yararı çerçevesinde
değerlendirilmesi, strateji önerilerinin geliĢtirilmesi; çevre etki değerlendirme, kıyı alanları
taĢıma kapasitesi ve kıyı alanları yönetimi konularında teknik çalıĢmalar yapılması ve
raporlanmasıdır. Bu çalıĢtayın amacı bütünleĢik kıyı alanları yönetiminin ilkeleri doğrultusunda
risk altındaki Türkiye kıyılarına bilimsel alt yapı hazırlamak ve alınması gereken önlemleri
belirlemektir. Ayrıca Türkiye kıyılarında yapılacak yatırımlara yönelik stratejilerin
tartıĢılmasıdır.
Karasu batı Karadeniz bölgesinin nadir kumsal plajlarından biridir. Kıyı alanından dökülen
Sakarya nehri ve Melen çayı gibi akarsulardan gelen sedimentin dalga ve akıntılar yardımıyla
kıyıda taĢınmasıyla doğal plaj alanları ve gerisinde kumul alanları oluĢmuĢtur. Karasu bu nazik
yapısıyla ender kıyı alanlarından biridir. Bu kıyı alanı gerek balıkçılık, turizm, doğal yaĢam ve
gerekse ekonomik getirimleriyle sürdürülebilir bir kullanım planına ihtiyaç duymaktadır. Bu
amaçla oluĢabilecek erozyondan ve çevre kirliliği gibi etkenlerden korunmasının yanısıra
ekolojik yapısını da muhafaza edebilmelidir.
1.GĠRĠġ
Kıyı mühendisliği ve yönetimi geçmiĢte sadece kıyıları erozyona ve taĢkınlara karĢı korumayı
düĢünürlerdi. Büyük makinaların geliĢmesiyle insanlar kıyı alanlarında daha emniyetle
yaĢayabilecekleri imalatları gerçekleĢtirebildiler. Ancak, deniz hala insanlara karĢı üstün
olabilmektedir. Ülkeler çevresel etkileri ve hayat standartlarınıda göz önüne alarak optimum
koruma için çaba göstermektedir. Ancak mümkün olduğunca kıyıların doğal hali ile
korunulmasına çaba gösterilmektedir. Yani kıyılar korunma uğruna çirkinleĢtirilmemelidir (kıyı
duvarları gibi). O halde üç soru sorulabilir (Yüksel, 2005);
1-Kıyı korumasına ihtiyaç varmıdır?
2-Mevcut alternatifler ne olabilir?
3-Kıyıyı doğal hali ile bırakabilir miyiz, koruma nasıl olabilir?
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Herhangi bir problemin çözümünde mevcut olan tüm yöntemler göz önüne alınmalıdır. Ancak,
geçmiĢte kıyı erozyonu ile ilgili problemlerde bu yapılmamıĢtır. Temel olarak kıyı problemi
çözümünde dört seçenek vardır;
1. Doğaya tepki doğuracak bir yapısal çözüme gitmeden mümkünse doğanın kendi davranıĢı
içinde çözüme gitmek.
2. Bir yapı inĢa ederek doğanın sebep olacağı olumsuzlukları durdurmak ya da davranıĢında
değiĢime neden olmak.
3. Kıyı sisteminden alınan malzemenin beslenerek yenilenmesi.
4. Kıyı sisteminin ani değiĢimiyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi.
Kıyı alanlarında yaĢayan insanlar kıyı dokusunun ayrılmaz bir parçasını oluĢtururlar. Balıkçılar,
gemiciler, liman çalıĢanları gibi insanlar bu kıyı kaynakları ile birlikte narin bir dengede yaĢarlar.
Kıyı kaynaklarının yönetimi her ülkenin ekonomisi ile ayrılmaz bir bütünlük göstermektedir.
GeliĢmekte olan ülkelerde kıyı alanları, besin üretimi ve temel endüstri açısından büyük
ekonomik değere sahiptir. Ayrıca kıyı alanlarındaki turizm de önemli bir gelir kaynağı
olmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde ise kıyı genellikle ülke ekonomisinin lokomotifi durumundadır.
Bu ülkelerde kıyı turizmi de zenginlik kaynağıdır. GeliĢmiĢ ülkelerde yaĢamak için mücadele
temel kaygı olmadığından, ekonomik hususlar yanında yaşam kalitesi kavramı ortaya
çıkmaktadır. Bu durum halk ve çevreci hareketler tarafından ifade edilmekte ve bu grupları sık
sık hükümet ve iĢ dünyası ile karĢı karĢıya getirmektedir. GeliĢmekte olan ve geliĢmiĢ ülkeler
için kıyının değeri ile ilgili karĢılaĢtırma Tablo 1‘de verilmiĢtir.
Tablo 1. Kıyının değeri karĢılaĢtırması
GeliĢmekte olan ülkeler
Turizm
Besin maddeleri üretimi
Temel endüstri

GeliĢmiĢ ülkeler
Turizm
Ekonominin lokomotifi
YaĢam kalitesi (Çevre)

Dünyada, kıyı yönetimi (mühendisliği) alanında yapılan önemli ilk iki çalıĢma Ģunlardır:
Hollanda'da çok yoğun bir nüfusun, denizin zorla kendi yaĢam alanlarına kadar girmesine karĢı,
kıyıyı seddelerle koruma çalıĢmaları, kıyı planlaması ve kıyı mühendisliğinin bütünleĢik olarak
uygulanmasının en önde gelen örneklerinden biridir.
Amerika BirleĢik Devletleri'de: tarihsel nedenlerden dolayı kıyıların askeri açıdan savunulması
son derece önem taĢıdığından BirleĢik Devletler Ordu Mühendisleri uzun süredir kıyı
kaynaklarının yönetimi konusunda da faaliyet göstermektedir.
Son zamanlarda yaĢam kalitesi, tercihlerin öncelik sırasında baĢa geçmiĢtir. YaĢam kalitesinin
bileĢenleri arasında geliĢme, çevre, su kalitesi ve eğlence yer almaktadır. Hem endüstriyel
geliĢme amacı hem de yaĢam kalitesine olan talep yüzünden kıyı alanlarına yönelen göç, bu
bölgelerde stres ve aĢırı yüke yol açmaktadır. Eğlence ve tatil amacı ile kullanılan kıyı alanlarına
popüler örnek olarak Akdeniz kıyıları, Güney Florida ve Karayip adaları gösterilebilir. Bu
kıyılarda nüfus artıĢ hızı diğer yönlere göre daha fazla olduğu gibi bu yörelerde her sene yeni
tatil mekanları da açılmaktadır.
Kıyı alanlarında ortaya çıkan kısıtlamalardan biri kıyı Ģeridinin dar bir arazi bandı Ģeklinde
uzanmasıdır. UlaĢımın geliĢmesi ve kolaylaĢması sonucunda kullanıma açılan kıyıların
120

uzunlukları kilometreler düzeyinde artarken, kıyı alanlarının yeni kullanıma açılan bölümleri ise
kilometrekarelerle ölçülmektedir. Bu durum kıyı boyunca her zaman için arazi fiyatlarında ve
eğlence etkinliklerinde bir baskıya yol açmaktadır. Aslında kıyı alanı barınma olanakları açısında
kıttır. Kıyı alanları hassastır ve erozyona karĢı eğilimleri vardır. Bu durum az olanı koruma ve
muhafaza etmeyi öncelikli hale getirmektedir, çünkü özellikle kıyı alanlarındaki gayrimenkul
fiyatları çok yüksektir.
Dünyada geliĢen endüstrileĢmenin sonucu olarak kirlenmenin boyutları artmıĢ ve bu durum II.
Dünya savaĢı sonrasında öncelikle kıyılarda fark edilmiĢtir. Kirlenmenin tehlikeli boyutlara
ulaĢması ve geliĢmiĢ ülkeler tarafından uluslararası tartıĢmaya açılması ise 1972 yılına rastlar.
Nerede olursa olsun kontrolsüz atık deĢarjları ve yapılaĢma ile yayılan atıklar sonunda kıyılarda
birikmeye baĢlar, böylece kıyısal çevre ilk zarar gören yer olur.
Kirlenmenin önlenmesi veya yavaĢlatılması amacıyla, günümüzde özellikle geliĢmiĢ ülkelerde
eski tesislerin terk edilmesi veya yeni ilgi alanları ve teknolojilere göre yeniden düzenlenmesi,
fabrika, liman, demiryolları gibi uygun olmayan tesislerin uygun kullanıma dönüĢtürülmesi
yoluna gidilmektedir. Bunun sonucu olarak, bazı liman alanları karmaĢık, kirli, tehlikeli alanlar
olmaktan uzaklaĢmakta ve sınırlı izinle halkın kullanım alanlarına dönüĢtürülmekte, bu alanlarda
park ve yürüyüĢ yolları oluĢturulmaktadır. Örnek olarak Londra, Rotterdam ve New York
limanlarındaki eski yükleme terminalleri yeniden düzenlenerek kamuya açılması gösterilebilir.
Kıyı alanlarındaki turistik tesisler ve bazı eğlence anlayıĢları da bu alanların bozulmasına yol
açabilmektedir. Ancak son yıllarda turizmdeki anlayıĢ değiĢmektedir, bu yenilikçi turizm ve
klasik turizm arasındaki fark Tablo 2‘de görülmektedir. Yeni turizm anlayıĢı bu alanların daha
fazla doğal hali ile kullanılmasını öngörmektedir.
Tablo 2. Turist ihtiyaçlarındaki değiĢimler
Standart turist
Hava alanları
Anayollar
Oteller
Hazır yiyecek
Alkol
Park alanları

Yeni turizm anlayıĢı
Kum tepeleri
Su alanları
Temiz su
KuĢlar
Balık
Bisiklet yolları

Tablo 2‘de özetlendiği gibi kıyının gerçek turistik değerinin tanımı gittikçe değiĢmektedir.
BaĢlıca gidilecek tatil yeri alanları insanların konaklayabileceği, sahilde oturabileceği,
güneĢlenip alkollü içecekler içebileceği ve bir hafta sonra yerini diğer bir gruba bırakabileceği
yerler olarak tanımlanabilir. Bunun yanında günümüzde turistler koĢu, bisiklete binme, tekne
kullanma, balık tutma gibi fiziksel aktivitelerle daha ilgilenir hale gelmiĢlerdir. Bu yenilikçi
turistler tarafından tercih edilen kıyı çevresi (kum tepeleri, plajlar, sulak alanlar, temiz su ve
yaban yaĢamının olduğu yerler) klasik turist çevresinden (hava alanları, otelleri, restoranları
seven turistler) çok daha doğaldır. Yine de her iki senaryoda da turizm geliĢmesi ekonomi
tarafından yönlendirilmektedir. Gelir normal olarak öncelikli dikkate alınmakta ve çevre ikinci
planda kalmaktadır.
Yukarıdaki tartıĢmadan açıkça anlaĢılacağı gibi geliĢmiĢ çevre, ekosistemin planlaması gibi
idealler övgüye değer olmaktadır. Ancak ekonomik bir çerçeve içinde sunulmak zorunda
kalınmaktadır. Ekonomik mantıkla hareket etme, çevre koruması ile çatıĢan bir kavram değildir,
devletin ve iĢ hayatının gündeminde dikkat çekmenin tek yoludur.
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Kıyıları koruma ve bakım problemi çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Basit bir anlayıĢla kıyı
alanında yoğun bir geliĢme ve aĢırı bir turizm mi? Yoksa kıyı alanlarını korumak mı? ekonomik
açıdan uygundur. Ġlginç bir örnek olan Miami Plajı çok fazla turist çekerken kıyı yenileme için
harcanan para yılda 3 milyon US$ iken, Miami sahillerinden bu nedenle elde edilen gelir yılda 2
milyar US$‘dır. Diğer bir örnek ise oldukça geliĢmiĢ bir kıyı yönetimine sahip olan Ontorio gölü
çevresidir, bu alanlar için kanunlaĢmıĢ bir yetki paylaĢımı vardır ve halkın katılımı da dikkate
alınmıĢtır (1).
Tablo 3. Amerika‘da ki popüler yerleri ziyaret eden yıllık turist sayısı (Kamphuis 2009)
Miami Plajı
Grand Kanyonu
Yosemite Parkı
Yellowstone Parkı

21 milyon
4 milyon
3.3 milyon
2.6 milyon

Kıyı alanlarında diğer bir kirlenme problemide bu alanlarda bulunan yeraltı ve yüzeysel su
kaynaklarıdır, bu kaynaklar kirlenmenin yanı sıra hatalı projelendirmeler nedeniyle tuzlanma
problemi ile de karĢı karĢıya kalabilmektedirler.Bu çalıĢmada kıyı alanaları yönetimi nedir,
neden gereklidir soruları sorulduktan sonra ülkemizdeki duruma bakılacak ve çözüm önerileri
sunulacaktır.
2.KIYI ALANLARI YÖNETĠMĠ NEDĠR?
Kıyı alanlarını, sahip oldukları potansiyel değerler bakımından aĢağıdaki Ģekilde
sınıflandırabiliriz:
Belirli bir iç bölgeye hizmet vermeye uygun ulaşım bölgeleri,
Turistlere ilginç gelen çevresel dokuları nedeniyle turistik özellik taşıyan bölgeler,
Mevcut balık yatakları nedeniyle, balıkçılığın geliştiği bölgeler,
Belirli bir endüstrinin kurulmasına ve işletilmesine uygun bölgeler,
Ülke savunması için stratejik önem arz eden bölgeler,
Bu değerlerin birine veya birkaçına sahip olmaları sonucu sürekli bir geliĢim gösteren kıyı
alanlarında:
Deniz ulaĢımı bakımından uygun kesimlerde limanlar, iskeleler, rıhtımlar,
Turizm ağırlıklı bölgelerde yat limanları, konaklama tesisleri ve ikinci konutlar,
Balıkçılığın geliĢtiği yörelerde balıkçı barınakları ve limanları,
Endüstriyel kıyı alanlarında sanayi tesisleri ve limanları
gibi çeĢitli tür yapılardan oluĢan komplekslerin inĢası zorunlu olmaktadır.
Kıyı alanlarının sahip oldukları potansiyel değerlerin aĢırı ölçüde geliĢtirilmesi, bazı durumlarda
bu değerlerin tümüyle yok olmasına neden olan çevresel bozulmalara yol açabilmektedir. Ayrıca
çeĢitli sektörlerin yoğun ve çoğu kez birbirleri ile çeliĢen kullanım talepleri yüzünden kıyılarda
koruma ve kullanma dengesi kurulamamakta ve bu nedenle, doğal ve kültürel kaynakların
varlığı, tehdit altında kalmaktadır.
Günümüzde geliĢmiĢ ülkelerde, bu tür olumsuzlukları önlemek bakımından "Kıyı Alanları
Yönetimi" olarak isimlendirilen bütünsel (entegre) bir yaklaĢım uygulanmaktadır. En değerli
doğal kaynaklarımızdan olan kıyı alanlarımızın dengeli, uzun süreli, etkin biçimde ve kaynağı
yok etmeyen seviyelerde kullanılmasına; bu alanlarımızın doğal özelliklerinin korunmasına
katkıda bulunmak üzere, bu çağdaĢ kavramın ülkemizde de kısa sürede uygulamaya konulması
zorunludur.
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Kıyı alanları yönetimi:
Önemli bir doğal zenginlik kaynağı olan kıyılardaki bozulmaların önlenmesini ve kıyıların
olanaklarından dengeli ve sürdürülebilir biçimde yararlanılmasını amaçlayan,
Kıyı alanlarından sorumlu olan, varılması beklenen hedefleri tutarlı bir Ģekilde tanımlayan,
gerekli kullanım kararlarını alarak uygulayan ve yapılan faaliyetlerin alınan kararlara
uygunluğunu denetleyen güçlü uzman kuruluĢ(lar) oluĢturulmak suretiyle gerçekleĢtirilen,
Böylece karar, uygulama ve denetim süreçlerinde bütünlüğün, etkinliğin ve bilimselliğin
sağlanmasına olanak veren çağdaĢ bir yönetim modelidir.
3.NEDEN KIYI ALANLARI YÖNETĠMĠ?
Ġnsanların ilk kez yerleĢimlerinden bu yana ilgi odağı olan kıyı alanları, son yıllarda gerek
endüstriyel ve ticari geliĢime, gerekse rekreasyonel kullanımlara ve çevrenin korunmasına
yönelik olan yoğun ve çoğu kez birbirleri ile çeliĢen taleplerin neden olduğu muhtelif baskılarla
karĢı karĢıya kalmaktadır.
Bu yüzden kıyı alanlarındaki kaynakların geliĢtirilmesine ve kullanımına iliĢkin planlama ve
uygulama kararlarının: teknik, sosyo-ekonomik ve çevre konularında çok sayıda disiplini
ilgilendiren geniĢ bir veri tabanına ve bilimsel yöntemlere dayanarak alındığı bir yönetim modeli
ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır.
Ġyi bir kıyı yöneticisinden beklenen görev: muhtelif kullanım taleplerini optimum bir toplam
yararlanma sağlanacak Ģekilde dengelemek ve karĢılanmasına karar verilen taleplerin neden
olacağı etkileri, kıyı bölgesi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımlarını tehlikeye düĢürmeyecek
ölçüde sınırlandırmaktır.
4.KARAR VERME MEKANĠZMASI VE YÖNETĠM ġEMASI
Kıyı yönetimi için karar verme mekanizması ġekil 1‘de gösterilmiĢtir, bu Ģekilden de görüldüğü
gibi bütünleĢik kıyı alanları yönetimi birçok disiplini bir arada dikkate alan bir stratejiye sahip
olmalıdır. Bu kesimler projelere duyarlılık göstererek, fiziksel çevreyi de içererek projeleri
dikkatlice seçmeli ve düzeltilmelidir.
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SES
PaydaĢlar

Siyasi Ġktidar
Tasarım

Ön tasarım
Bilgi

Geri dönüĢümlü
tasarım

Kavramsal tasarım

Kamu

Tanımlar
Gereksinimler

PES
Tasarım

Sistem
Tasarımı

Ġmkanlar, Fırsatlar

Karar Verici (MüĢteri- genellikle Siyasi Ġktidar)
Esnek Sistem
ġekil 1. ÇağdaĢ karar verme iĢlemleri (Kamphuis, 2008)
ġekil 1‘de SES:Socio-Economic Subsystem=Base of Support (Public, individuals, governments,
econonmy),
PES:Physico-Environmental Subsystems= Resistance (Structures+Enviroment)
Bu tür bir sistem:
halkın isteklerini daha fazla göz önünde bulunduracak;
katılımı sözde kalmaktan çıkarak fiili bir duruma dönüĢtürecek;
seçilmiĢ bir organ olan yerel yönetimleri, merkezi hükümetin atanmıĢ kiĢiler tarafından yönetilen
yerel temsilciliklerinden daha güçlü kılan demokratik bir iĢleyiĢ sağlayacaktır.
5.TÜRKĠYE’DE DURUM
5.1.Sorunlar
Ülkemizde, kıyı bölgesi yönetimi sürecine geçiĢi güçleĢtiren en önemli sorunlar Ģunlardır:
Kaynakların korunma ve kullanılmasına iliĢkin karar alan çok sayıda yetkili kuruluĢ bulunması
ve bunlar arasında yetki giriĢimleri ve koordinasyon eksikliği olması;
KuruluĢlar arasında yetki dağılımını ve kaynak kullanımını düzenleyen çok sayıda yasa ve
yönetmelik bulunması, bunlar arasında bir bütünlük olmadığı gibi, çoğu kez birbirlerini karĢılıklı
olarak zayıflatan veya etkisiz hale getiren hükümler ve boĢluklar içermeleri;
Kıyılara sahip çıkacak bir otoritenin bulunmaması;
Mevcut planlama sisteminin aĢağıdaki nedenlerle yetersiz olması,
Çok sektörlü ve çevreye duyarlı bölge planlarının eksikliği,
Ġmar planı yapma yetkisinin yerel yönetimlere devredilmesine karĢılık, bu birimlerin bu
hizmetlerin gerektirdiği nitelikte kalifiye eleman, parasal kaynak ve araç gereçle
donatılamaması,
Planlama sürecinde bilim çevrelerinin ve gönüllü kuruluĢların önerilerinin dikkate alınmaması ve
yerel halkın kararlara katılımını ve böylelikle desteğini sağlayacak mekanizmaların kurulamamıĢ
olması,
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Gerek merkezi otorite ve gerekse yerel yönetimler tarafından etkin bir izleme, denetim ve
yaptırım sisteminin uygulanamaması,
Planlama ve uygulama sürecinin çeĢitli dıĢ baskılara açık olması ve bu nedenle siyasi tercihlerin
bilimsel doğruların önüne geçebilmesi,
Kentsel yığılmaların ve kıyılardaki ikinci konutların kontrol altına alınamaması,
Planlama ve yatırım kararlarının çoğu kez yeterli ön araĢtırmalar yapılmadan alınması ve
uygulama öncesi "Çevresel Etki Değerlendirmesi" yapılmaması, yada hazırlanan ÇED
raporlarının; yetkin olamayanlar tarafından ve sadece maddi kaygıların karĢılanması
düĢüncesiyle tek taraflı verilerin doğrulukları öne sürülerek çevresel değerlendirmeden sapkın
sonuçlara dayanmasıdır.
Kıyı kenar çizgisinin belirlenmesinde uzman görüĢlerinin etkili olmaması ve "Kıyı Kanunu"nun
yetersizliği.
5.2.Çözüm Önerileri
Bu sorunları gidermek için önerilen çözümler ise Ģunlardır:
Kıyı bölgesi yönetiminden sorumlu ve ana kararları alabilecek güçte merkezi ve bu uygulamada
ulaĢılmak istenen amaçları benimseyen uzman bir kuruluĢ oluĢturulmalıdır;
Kıyı bölgesi yönetiminin amaç, ilke ve yaklaĢımları bu kuruluĢ tarafından belirlenmelidir;.
Mevcut yasa ve yönetmelikler yeniden ele alınmalı, sadeleĢtirilmeli ve çeliĢen hükümler
değiĢtirilmelidir;
Etkin bir kıyı bölgesi yönetiminin sağlanabilmesi için gereken kapsamda bir veri tabanı
oluĢturulmalıdır;
Ülkemizde mevcut veya oluĢabilecek kıyı kullanım sorunları tanımlanmalı ve bunların
çözümüne yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır;
Mevcut arazi kullanım planları merkezi kuruluĢ tarafından benimsenecek amaç, ilke ve stratejiler
doğrultusunda revize edilmelidir;
Kıyılardaki mevcut ekonomik faaliyetler (ulaĢım, turizm, balıkçılık, endüstri vb.) gözden
geçirilerek gelecekte izin verilebilecek faaliyet türlerinin yöresel dağılımları belirlenmelidir;
Kıyı alanlarında mevcut doğal ve kültürel kaynakların ve arazi mülkiyetlerinin envanterleri
çıkarılmalıdır;
Planlama-uygulama-izleme-denetim sürecinde etkinlik ve bütünlük sağlanmalıdır;
Ülkemizde "Kıyı bölgesi yönetimi" ile ilgili kısa süreli veya sürekli eğitim programlarının
geliĢtirilmesi sağlanmalıdır.

6.KARASU KIYI ALANI DEFORMASYONLARI
Sakarya nehri ağzının yaklaĢık olarak batısında 25km doğusunda ise 30km plaj alanının
bulunduğu ve batıdan Kefken doğuda Akçakoca ile sonlanan Türkiye‘nin en güzel kımsalına
sahiptir (ġekil 2). Bu kumsal plaj alanının kaynağı Sakarya nehridir.
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ġekil 2. Karasu kıyı alanı
Bu kıyı alanı üzerinde etkili rüzgar alanını temsil eden rüzgar gülü ġekil 3‘de verilmiĢtir. Rüzgar
gülünden görüldüğü gibi bölgede etkin rüzgar NE (poyraz) dır. Karasu kıyı alanı konumu
itibarıyla NNE doğrultusuna diktir ve etkili rüzgarlar kıyıya dik gelmektedir (ġekil 4). Kıyı
çizgisi WNW ile ENE arasında uzanmaktadır.

ġekil 3. Karasu kıyı alanında etkili rüzgar gülü
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ġekil 4. Karasu kıyı çizgisinin durumu
Karasu kıyı alanında etkili olan olan dalga ikliminin belirlenmesi amacıyla 6 ayrı dalga ölçüm
istasyonun verileri kullanılarak kalibrasyonu yapılmıĢ olan MIKE 21SW sayısal yazılımı
koĢturulmuĢtur. Tüm Karadeniz üzerinde etkili olan rüzgar ve atmosferik basınç alanı için 16
yıllık ECMWF (European Center Medium Weather Forecast) verileri kullanılmıĢtır.
Sayısal dalga modellerinde yüzey dalgalarının tanımlaması, istatistiksel bir tanımlama gerektiren
çok sayıda düzensiz parametreye sahiptir. Dalga alanını belirleyen istatistiksel parametreler
belirli bir konumdaki ve belirli bir zamandaki koĢulları karakterize etmektedir. Dalgaların etkili
bir Ģekilde değiĢtiği bir modelde. dalgadaki değiĢimi belirleyebilmek için ağ boyutlarının (zaman
adımı ve konum) yeterince küçük seçilmesi gerekmektedir.
Dalga alanının tanımlanmasında en çok kullanılan ifade hem frekans hem de yönün dikkate
alındığı dalga-yoğunluk spektrumudur ve E  f ,   ile gösterilmektedir. Burada f frekansı.  ise
yayılma yönünü göstermektedir. Bu gösterim. E  f ,   spektral bileĢenleri ile ilgili dalga fiziği
hakkında bilinenlerin nasıl yorumlanacağının zaten bilinmesinden dolayı kullanıĢlı olmaktadır.
Bütün bileĢenler çok iyi anlaĢılmıĢ bir teoriye sahip sinüzoidal dalga olarak düĢünülebilmektedir.
Spektrum kullanılarak operasyonel bir dalga modelinden beklenen bir çok parametre (belirgin
dalga yüksekliği. frekans spektrumu. pik frekans. yönsel spektrum. hakim dalga yönü vb.)
hakkında fikir sahibi olunabilmektedir.
Bütün modeller bu tanımlamayı kullanmayabilirler. Daha basit modeller. genellikle doğrudan
rüzgardan tanımlanan yönsel karakteristikler ile belirgin dalga yüksekliği ya da frekans
spektrumunun tahminine dayanmaktadırlar.
Bilgisayar modelleri için en genel formülasyon. zaman ve konumda yüzey ağırlık dalgalarının
geliĢimini tanımlayan spektrumun enerji-denge denklemi aĢağıdaki gibidir.

E
   cg E   St  Sin  Snl  Sds
t

(1)

burada;

E  E  f , , x, t  yayılma yönüne (  ) ve frekansa (f) bağlı olarak iki boyutlu yönsel dalga
spektrumu (yüzey değiĢim spektrumu);
cg  cg  f ,   derin deniz dalga grup hızıdır.
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St :net kaynak fonksiyonudur ve Ģu üç terimi içermektedir:
Sin : rüzgardan alınan enerji;
Snl : dalga-dalga etkileĢimi ile lineer olmayan enerji transferi;
Sds : enerji kaybı.
Sayısal modele ait hesaplama ağı ise ġekil 5‘de gösterilmiĢtir.

ġekil 5. Sayısal hesap ağı
Yapılan modelleme çalıĢmalarından Karasu kıyı alanına ait dalga parametrelerinin 16 yıl
boyunca zamana bağlı değiĢimleri elde edilmiĢtir. Elde edilen veriler kullanılarak uzun dönem
dalga istatistiği çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Yapılan uzun dönem dalga istatistiği çalıĢmalarından bu bölgede etkili dalga lanını tanımlayan
dalga gülü ġekil 6‘da görüldüğü gibi elde edilmiĢtir. Dalga gülünden görüldüğü gibi etkin dalga
yönü NNE‘dir ve bu yön kıyıya diktir. Yani etkin dalgalar kıyıya dik gelmektedir. Ġkincil yön
N‘dır.
Dalga alanı kıyı alanında önemli ölçüde kıyıya dik kum taĢınımına neden olmaktadır. Yapılan
katı madde (kum) taĢınım hesaplamaları kıyı boyu taĢınımı açısından aktif bir kıyı olduğunuda
göstermektedir. Ancak taĢınımda her iki yönde (yani doğu-batı ve batı-doğu) etkili oldu böylece
toplam katı maddenin fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna karĢın uzun dönemde Batıdan
Doğu‘ya doğru kısmen daha fazla net taĢınım olduğuda hesaplamlarda bulunmuĢtur. Bu durum
Sakarya ağzında oluĢan kum birikimlerinden ve kıyının morfolojik yapısından da anlaĢılmaktadır
(ġekil 7).
Sakarya nehrinin Karadeniz‘e taĢıdığı kum yukarıda açıklanan dalga yapısı ile kıyı alanının
morfolojik yapısını Ģekillendirmektedir. Ancak dikkate alınan kum bütçesi hesaplamaları üç
boyutlu morfolojik yapının kıyıya dik taĢınımdan çok etkilendiğini göstermektedir. Bu yapı çok
geniĢ plaj alanlarının oluĢmasına ve plaj gerisinde genç kumullardan (ġekil 8) fosilleĢmiĢ
kumullara doğru binlerce yılda oluĢmuĢmuĢ kumsal görünüm ile gerçeklenmektedir. OluĢan bu
morfolojik yapı içersindeki kumullar kıyı alanının oluĢacak erozyon için önemli bir kum
bütçesini oluĢturmaktadır. Kumulların bir Ģekilde zarar görmesi durumunda morfolojik denge
bozulacak ve kıyı erozyonu hızlancaktır.
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ġekil 6. Karaburun kıyı alanında etkili dalga gülü.

ġekil 7. Sakarya ağzı
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ġekil 8. Karasu plaj alanı genç kumullar
Sakarya nehrinin hemen batısında Acarlar Longozu yer almaktadır. Bu longoz suyunu Sakarya
nehrine getiren yan kollardan almakta ve yine doğudan Sakarya nehrine bir çıkıĢa sahiptir.
Ancak bu göl içersinde nadir bir eko sistem mevcuttur. Yani diğer adı ile bir su basan orman
niteliği taĢımaktadır. Göl içindeki orman yani longoz kıyıdan kumullar ile ayrılmaktadır. Yani
kıyı morfolojisi dengesinin bozulması ile baĢlayacak süreçte plaj erozyonu ve onu koruyan
kumulların ortadan kalkması durumunda longoz çok kısa süreçte ortadan kalkacaktır. Çünkü
denizden sadece kumullarla ayrılan bu göl derhal tuzlanacaktır. Bu durumda orman kuruyacak ve
burada yaĢayan canlı hayat ortadan kalkacaktır. Bütün bunların yanı sıra değerli maden olan
kumun oluĢturduğu yaklaĢık 25km‘lik Dünya‘nın nadir plajlarından biri ortadan kalkacaktır.
Sakarya nehrinin doğusunda kalan plaj alanı incelendiğinde, Sakarya ağzından yaklaĢık 2km
doğuda bir liman inĢa edilmiĢtir. Liman doğudaki kıyı alanına ait morfolojik yapıyı etkilemiĢtir.
Ancak yapılan saha incelemelerinden Sakarya nehrinde kontrosüz çok sayıda kum çakıl alım
ocağı nehrin kıyıya kum taĢınımını etkilediğini ortaya çıkarmıĢtır (ġekil 9). Bu durumda azalan
kum kaynağı (Sakarya) dalga ve/veya akıntı etkisi ile kıyı alanını yeterince besleyememektedir.
Gelen kum ise doğudaki plaj alanına liman nedeni ile taĢınamamaktadır.

130

ġekil 9. Sakarya nehri kontrolsüz kum ocakları
Ayrıca Karasu kıyılarında ciddi miktarlarda kum midyesi çıkarımı yapılmaktadır. Çıkarılan kum
midyeleri nedeniyle büyük hacimlerde deniz tabanı çukurlarının oluĢmasına neden olmaktadır.
Kıyıya dik kum taĢınımı nedeniyle oluĢan kum taĢınım dengesi etkilenmektedir. Böylece Karasu
kıyı alanı kıyı çizgisinde erozyon hızı artmaktadır. Bunun yanı sıra limanın doğusunda plajı
koruma amacıyla inĢa edilen mahmuzlar bir yıl içinde yukarıda anlatılan dalga iklimi nedeniyle
kıyı alanı stabilitesini olumlu yönde etkilememiĢtir.
Karasu kıyı alanının doğu tarafında kalan plajın nasıl hızla erozyona uğradığı tarihsel sıralam
içersinde ġekil 10‘da gösterilmiĢtir. ġekil 11‘de ise kıyı oluĢan bu sürecin neden olduğu yıkımlar
görülmektedir.
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ġekil 10. Karasu kıyı alanındaki kıyı deformasyonları ve kıyı çizgisi gerilemesi (erozyon)
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ġekil 11. Karsau kıyı alanı erozyonu ve yıkılan evler
Karasu kıyı alanı Sakarya Nehrinin doğu tarafında meydana gelen erozyonun önlenmesi
amacıyla aĢağıda sıralanan çalıĢmaların yapılması halinde doğru çözüm önerileri oluĢturulabilir
ve bu öneriler doğrultusunda proje geliĢtirilebilir.
1. Saha ölçümleri.
2. Atmosfer Modeli.
3. Dalga ve Sirkülasyon Modeli.
4. Sakarya Nehri Hidrolojisi ve sediment bütçe hesaplamaları.
5. Morfoloji Hesaplamları.
6. Kıyı Çizgisi Modeli.
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7. Yapısal Çözümlerin Modellenmesi.
8. Sürekli Gözlem ve Yönetim Planlaması.
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ÖZET
Ġstanbul Boğazı‘nda belirli bir konumdaki akım yapısı çok değiĢkenli doğrusal modelleme
yöntemi kullanılarak modellenmiĢtir. GeliĢtirilen modellerin kurulumunda Ġstanbul Boğazı‘nın
güneyindeki bir konumda, bir yıl boyunca toplanan eĢ zamanlı akıntı hızı, atmosfer basıncı,
rüzgâr hızı ve yönü ile Boğaz‘ın her iki giriĢindeki su seviyesi verileri kullanılmıĢtır. Veri
setlerinin istatistiksel analizi yapılmıĢtır. Veri setlerinin birbirleri ile olan iliĢkileri ortaya
konmuĢtur. Boğaz‘da akıntı hızları üzerinde en etkili parametrenin Marmara Denizi ile
Karadeniz arasındaki su seviyesi farkı olduğu görülmüĢtür. Çok değiĢkenli doğrusal modeller ile
derinlik boyunca beĢ metre aralıklarla akıntı hızları tahmin edilmiĢtir. Doğrusal modellerin
ortalama kare hatanın karekökü (OKHK) değerleri -1, -5, -10, -15, -20 ve -24m derinlikler için
sırası ile 0.253, 0.299, 0.239, 0.229, 0.227, 0.207 m/s değerlerini almıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Ġstanbul boğazı, akıntı profili, akıntı tahmini, çok değiĢkenli doğrusal
model, istatistiksel analiz.

A LINEAR CURRENT MODEL FOR THE BOSPHORUS
ABSTRACT
Current structure in a specific location in the Strait of Istanbul is modeled using the method;
multivariate linear modeling,. A yearly concurrent measurements of current speeds, atmospheric
pressures, water levels, wind speeds and directions collected at a station located at the south of
Bosphorus, were used for creation of the developed models. Statistical characteristics and corssrelationships of data sets, were calculated. Current speeds from multivariate linear models were
estimated along the depth with five meter intervals. The root mean square error (RMSE) of the
models were calculated as 0.253, 0.299, 0.239, 0.229, 0.227, 0.207 m/s fort he depths -1, -5, -10,
-15, -20 ve -24m respectively.
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1.GĠRĠġ
Ġstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ile birlikte Karadeniz‘i önce Marmara Denizi‘ne sonrasında
da Ege Denizi‘ne ve Akdeniz‘e bağlayan Türk Boğazlar Sistemi‘nin bir parçasıdır. Ġstanbul
Boğazı genellikle iki tabakalı hidrodinamik akım yapısına sahiptir. Karadeniz‘in az tuzlu
(~18psu) suları üst akıntı ile Marmara Denizi‘ne ve buradan Çanakkale Boğazı yoluyla Ege
Denizi‘ne ulaĢırken, Akdeniz‘in daha tuzlu (~38psu) suları alt akıntı ile Karadeniz‘e
taĢınmaktadır. Yoğunluk farkından doğan yatay basınç gradyanı (baroklinik kuvvet), az
yoğunluklu üst tabaka akımının Marmara Denizi‘ne ve daha yoğun olan alt tabaka akımının ise
Karadeniz‘e doğru hareket etmesine neden olmaktadır. Yine Karadeniz ve Marmara Denizi
arasındaki su seviyesi farkının oluĢturduğu yatay basınç gradyanı (barotropik kuvvet) su akıĢının
Karadeniz‘den Marmara‘ya doğru yönlenmesine neden olmaktadır. Barotropik kuvvet derinlikle
sabittir ve sadece yerel yüzey eğimine bağlıdır. Alt ve üst tabakaları birbirinden ayıran arakesit
kalınlığı ile derinliği meteorolojik ve hidrolojik etkilerle değiĢkenlik göstermektedir.
Gerek seyir emniyeti (ulaĢımın aksamadan sağlanması, gemi kazalarının önlenmesi) gerekse
inĢaat çalıĢmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için Boğaz‘daki akıntıların tahmini büyük önem arz
etmektedir. Günümüze kadar bu amaçla farklı sayısal modeller kullanılmıĢtır. Bunlar arasında en
kapsamlı ve doğruya en yakın çözümü üç boyutlu sayısal modeller verdiğinden günümüzde
boğaz hidrodinamiğinin benzeĢtirilmesinde kullanımı en yaygın olan bu tür modellerdir. Ancak,
Boğaz‘ın karmaĢık hidrodinamik yapısını yeteri kadar benzeĢtirebilecek bir sayısal çözüm için
yeterli çözünürlükteki çözüm ağı, karmaĢık batimetri nedeniyle çok fazla düğüm noktası
içerecektir. Bu yüksek sayıdaki düğüm noktasının çözümü de çok fazla bilgisayar zamanı ve
hafızası gerektirecektir. Ġstanbul Boğazı‘nın son derece karmaĢık olan tabakalı hidrodinamik
yapısını yeterli doğrulukla benzeĢtiren daha pratik ve hızlı yöntemler kullanmak mümkündür. Bu
çalıĢmada Ġstanbul Boğazı‘ndaki ilgi duyulan bir konumda akım yapısının modellenmesi için çok
değiĢkenli doğrusal modeller geliĢtirilmiĢtir.
2.ÇALIġMA YÖNTEMĠ
2.1.Ölçüm Verileri
Bu çalıĢmada, Marmaray Projesi tüp-tünel inĢaatı kapsamında toplanan akıntı hızı, atmosfer
basıncı, rüzgâr hızı ve yönü ile su seviyesi verileri kullanılmıĢtır. Ġstanbul Boğazı‘nda ölçüm
yapılan istasyonlar ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. Ġstasyonların konumları ile ölçüm dönemleri ise
Tablo 1‘de verilmiĢtir. Hız ölçümlerinin vektörel bileĢenlerine verilen isimler ve pozitif
doğrultuları ġekil 1‘deki pusulada gösterilmiĢtir.
Akıntı hızlarının ölçüldüğü A, B ve C istasyonlarının konumları değerlendirildiğinde C
istasyonunun bir burnun arkasında kaldığı ve A istasyonunun ise Haliç‘in ağzında, akıntıların
döndüğü noktada konumlandırıldığı görülmektedir. Bu iki istasyonda ölçülen akıntı hızı
değerlerinin modellemede sağlıklı bir sonuç vermeyeceği düĢünülerek, bu çalıĢmada her ne
kadar kesitin en derin noktasında olmasa da B istasyonunda toplanan akıntı verileri esas
alınmıĢtır. ÇalıĢmada ihtiyaç duyulan meteorolojik veriler F ve G, su seviyesi verileri ise D ve E
istasyonlarından sağlanmıĢtır.
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ġekil 1. Ölçüm istasyonları, konumları ve koordinat sistemi (ġeklin sol üst köĢesinde hız
vektörlerinin yön tanımları yapılmıĢtır).
Tablo 1. Veri toplama istasyonları ve ölçüm karakteristikleri
Ġstasyonlar Koordinat
A
B
C
D
E
F
G

41° 05 26.7 N
28° 59 20.9 E
41° 00 52.4 N
28° 59 53.6 E
41° 01 35.1 N
29° 00 30.1 E
41° 01 31.4 N
29° 00 30.3 E
41° 12 13 N
29° 05 54 E
41° 00 32.2 N
29° 00 07.2 E
41º2400.0 N
29º0600.0 E

Ölçüm Dönemi

Parametre

Ölçüm Aralığı

24.09.04-03.01.06 Akıntı hızı, yönü (ADCP) Saatlik
24.09.04-03.01.06 Akıntı hızı, yönü (ADCP) Saatlik
24.09.04-03.01.06 Akıntı hızı, yönü (ADCP) Saatlik
25.09.04-05.01.06 Su seviyesi

Saatlik

22.09.04-05.01.06 Su seviyesi

Saatlik

Rüzgâr hızı, yönü,
Atmosfer basıncı
Rüzgâr hızı, yönü,
19.11.04-05.01.06
Atmosfer basıncı
18.11.04-04.01.06

10 dakikalık
10 dakikalık

Toplanan tüm veriler değerlendirilerek Tablo 2‘de düzenlenmiĢ veri setlerinin kullanılmasına
karar verilmiĢtir. Veri setlerinin oluĢturulmasında eĢ zamanlılık esas alınmıĢtır. Bu ilkeler
doğrultusunda oluĢturulan setlerin her biri bir saatlik aralıklarla toplanmıĢ 7039 adet veriden
oluĢmaktadır.
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Tablo 2. Veri setleri ve özellikleri
Veri Seti
Rüzgâr hız bileĢeni, U (m/s)
Rüzgâr hız bileĢeni, V (m/s)
Atmosfer basıncı (hPa)
Su seviyesi (m)
Su seviyesi farkı (m)
Akıntı hızı bileĢeni, U (m/s)
Akıntı hızı bileĢeni, V (m/s)
BileĢke akıntı hızı, S (m/s)

Ölçüm Ġstasyonu

Ġçerdiği Veri Veri
Periyodu
Sayısı

F, G
D, E
1 saat
HE-HD
B
(-1m, -5m, -10m, -15m, -18m, 20m, -22m, -24m derinliklerde)

7039

Hız içeren tüm veri setlerinin, yön parametresinden bağımsız hale getirilebilmesi için kuzey
pozitif olmak üzere kuzey-güney doğrultusundaki bileĢen (V) ve doğu pozitif olmak üzere doğubatı doğrultusundaki hız bileĢeni (U) olacak Ģekilde dikkate alınmıĢtır. ÇalıĢmada bileĢke hız (S)
olarak isimlendirilmiĢtir. Meteorolojik verilerin toplandığı iki istasyondan F istasyonu Ġstanbul
Boğazı‘nın güneyinde Marmara Denizi ile birleĢtiği yerde ve G istasyonu ise kuzeyde Boğaz‘ın
Karadeniz ile birleĢtiği yerde konumlandırılmıĢtır. Meteorolojik veriler 10 dakikalık aralıklar ile
toplanmıĢtır. Ancak modellemede eĢzamanlı verilerin kullanılması gerektiğinden akıntı hızları
ile eĢ zamanlı olacak Ģekilde saatlik verilere dönüĢtürülmüĢtür. Bu düzenleme yapılırken anlık
değerler değil, saatlik ortalama değerler hesaplanmıĢtır.
2.2.Ölçülen Verilerin Ġstatiksel Analizi
ÇalıĢmanın bu kısmında oluĢturulan veri setlerinin istatistiksel analizi yapılmıĢtır. Ġncelemesi
yapılan parametreler; en büyük, en küçük ve ortalama değerler, standart sapma, artı ve eksi
değerlerin sayıları ve ayrı ayrı ortalamaları ile çarpıklık parametresidir. Veri setleri üç kısma
ayrılmıĢtır. Ġlk kısımda meteorolojik parametreler; rüzgâr hız bileĢenleri, bileĢke hız ve atmosfer
basıncı, ikinci kısımda D ve E istasyonlarından elde edilen Karadeniz ve Marmara Denizi su
seviyeleri ile iki deniz arasındaki su seviyesi farkı, son olarak da B istasyonundan elde edilen
akıntı hızı bileĢenleri ve bileĢke akıntı hızları yedi ayrı derinlik için incelenmiĢtir. Tüm
istasyonlardaki ölçüm değerlerinin istatistiksel parametreleri Tablo 3‘te toplu olarak
görülmektedir. Tablo 3‘te kuzey yönü pozitif olmak üzere kuzey-güney doğrultusundaki hız
bileĢenleri V, doğu yönü pozitif yön olmak üzere doğu-batı doğrultusundaki hız bileĢenleri U,
bileĢke hızlar S ve basınç değerleri P ile gösterilmiĢtir. Su seviyeleri H ve su seviyesi farkı H
ile gösterilmiĢtir. Alt indisler ise istasyon isimlerini göstermektedir.
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Tablo 3. Ölçüm verilerinin istatistiksel parametreleri
Ortalama

En
En Standart
küçük büyük sapma
VG
UG
SG
PG
VF
F Rüzgar
UF
Ġstasyonu
(m/s)
SF
(hPa)
PF
HD
Su Seviyeleri
HE
(m)
H
-1m U
-5m U
-10m U
-15m U
-18m U
-20m U
-22m U
-24m U
-1m V
-5m V
-10m V
Akıntı Hızı -15m V
(m/s)
-18m V
-20m V
-22m V
-24m V
-1m S
-5m S
-10m S
-15m S
-18m S
-20m S
-22m S
-24m S
G Rüzgar
Ġstasyonu
(m/s)
(hPa)

-12.8
-10.3
0.02
993
-14.7
-7.4
0.02
991
-0.30
0.02
-0.21
-0.73
-0.37
-0.27
-0.46
-0.47
-0.44
-0.46
-0.42
-2.51
-2.16
-2.06
-1.90
-1.83
-1.73
-1.61
-1.33
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00

11.1
8.45
14.2
1050
11.7
10.7
14.7
1038
0.42
0.57
0.53
1.21
0.72
1.08
0.96
0.77
0.75
0.72
0.56
1.49
1.07
1.08
1.13
1.05
0.83
0.77
0.66
2.55
2.18
2.06
1.90
1.84
1.74
1.62
1.36

3.46
2.84
2.53
7.46
3.94
2.14
2.55
7.37
0.10
0.09
0.10
0.24
0.12
0.17
0.16
0.15
0.13
0.12
0.10
0.58
0.44
0.42
0.43
0.42
0.40
0.35
0.28
0.52
0.39
0.36
0.34
0.30
0.26
0.22
0.16

(+)
-1.36
-0.55
3.97
1015
-2.27
-0.82
4.41
1015
0.06
0.30
0.24
0.03
0.07
0.22
0.18
0.10
0.04
-0.01
-0.03
-1.03
-0.92
-0.77
-0.44
-0.22
-0.08
0.05
0.15
1.10
0.95
0.85
0.57
0.41
0.34
0.31
0.29

2.30
1.80
3.97
1022
2.72
1.68
4.41
1022
0.10
0.30
0.25
0.20
0.13
0.24
0.22
0.15
0.11
0.08
0.07
0.36
0.47
0.35
0.33
0.28
0.28
0.28
0.26
1.10
0.95
0.85
0.57
0.41
0.34
0.31
0.29

(-)

Veri Dağılımı Çar% (+) % (-) pıklık.

-3.31 34.9
-2.59 46.7
100
1010 40.4
-4.32 29.1
-1.83 28.8
100
1010 46.6
-0.09 75.6
100
-0.06 98.4
-0.15 51.1
-0.07 72.3
-0.06 93.5
-0.07 88.8
-0.07 75.5
-0.07 58.2
-0.08 40.7
-0.08 31
-1.09 4.0
-0.95 2.0
-0.82 4.5
-0.54 11.6
-0.41 27.0
-0.35 42.4
-0.31 61.6
-0.29 78.7
100
100
100
100
100
100
100
100

65.1
53.3
0.0
59.6
70.9
71.2
0.0
53.4
24.3
0.0
1.6
48.9
27.7
6.5
11.2
24.5
41.8
59.3
69
96.0
98.0
95.5
88.4
73.0
57.6
38.4
21.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.09
-0.39
0.72
0.93
0.27
0.58
0.60
0.45
-0.68
-0.34
-0.46
0.79
0.41
0.94
0.43
0.61
0.81
0.80
0.31
0.36
0.37
0.41
-0.11
-0.55
-0.80
-1.14
-1.62
0.17
0.30
0.44
1.17
1.98
2.30
1.98
1.24

Kurulacak modellere bir altlık oluĢturması ve model girdilerine karar vermede yardımcı olması
amacı ile ölçülen parametrelerin birbirleri ile lineer korelâsyonları çıkartılmıĢtır. Sonuçlar
korelâsyon katsayıları (R) ile değerlendirilmiĢtir.
Tablo 4‘te su seviyesi ve meteorolojik faktörlerin; -1, -5, -10, -15, -20 ve -24m derinliklerdeki
akıntı hızlarının U ve V bileĢenleri ve bu derinliklerdeki bileĢke hız (S) üzerindeki etkilerini
139

görebilmek amacı ile korelasyon katsayıları (R) gösterilmiĢtir. Korelasyon katsayısı Denklem 1
kullanılarak hesaplanmıĢtır.

  O -O   T -T 
n

i

R=

i=1

i

(1)

 n-1 sOsT

Ġfadelerde Oi, i. model sonucunu; Ti, i. ölçüm değerini; n, veri sayısını; O ve T model ve ölçüm
sonuçlarının ortalama değerlerini; sO ve sT ise model sonuçlarının ve ölçüm verilerinin standart
sapmalarını ifade etmektedir.
Dikkate alınan su seviyeleri Ġstanbul Boğazı‘nın Karadeniz (E Ġstasyonu) ve Marmara Denizi (D
Ġstasyonu) giriĢlerinde ölçülen su seviyeleri ve bunların farkı ile elde edilen su seviyesi farkıdır
(H). Meteorolojik faktörler; yine Boğaz‘ın her iki giriĢinde (G ve F Ġstasyonları) ölçülmüĢ olan
rüzgâr hızı, rüzgâr hızının V ve U bileĢenleri ve atmosfer basıncı (P) değerleridir.
Tablo 4. Akıntı hızlarının meteorolojik ölçümlere doğrusal korelasyon değerleri (R)
B ist.
V, U, S
-1m V
- 5m V
-10m V
-15m V
-20m V
-25m V
-1m U
-5m U
-10m U
-15m U
-20m U
-25m U
-1m S
-5m S
-10m S
-15m S
-20m S
-25m S

G Meteoroloji ist.
VG
UG
PG
0.69
0.42
0.45
0.48
0.45
0.37
0.01
0.04
-0.11
-0.32
-0.40
-0.29
-0.69
-0.42
-0.44
-0.38
-0.18
-0.08

0.47
0.30
0.33
0.36
0.33
0.27
0.34
0.06
-0.05
-0.22
-0.29
-0.28
-0.45
-0.28
-0.30
-0.26
-0.12
-0.05

-0.38
-0.37
-0.46
-0.48
-0.50
-0.45
0.15
0.14
0.36
0.46
0.39
0.15
0.36
0.36
0.48
0.43
0.25
0.04

F Meteoroloji ist.
VF
UF
PF
0.82
0.46
0.48
0.50
0.46
0.38
0.04
0.06
-0.09
-0.30
-0.38
-0.27
-0.79
-0.43
-0.43
-0.35
-0.17
-0.06

0.42
0.20
0.22
0.25
0.23
0.21
0.40
0.02
-0.06
-0.16
-0.21
-0.21
-0.41
-0.17
-0.19
-0.18
-0.07
-0.01

Su seviyeleri
H
HD
HE

-0.36
-0.34
-0.46
-0.49
-0.49
-0.43
0.19
0.11
0.35
0.45
0.37
0.07
0.34
0.32
0.48
0.43
0.25
0.06

0.38
0.29
0.43
0.45
0.46
0.43
-0.13
-0.14
-0.44
-0.50
-0.36
-0.07
-0.36
-0.27
-0.45
-0.40
-0.22
-0.06

-0.39
-0.46
-0.41
-0.42
-0.37
-0.27
-0.10
-0.16
-0.11
0.12
0.30
0.39
0.33
0.43
0.32
0.24
-0.01
-0.22

-0.75
-0.73
-0.82
-0.85
-0.82
-0.69
0.05
0.01
0.36
0.63
0.64
0.42
0.68
0.67
0.76
0.64
0.22
-0.13

Tablo 4 incelendiğinde; -1m derinliğinde akıntı U hız bileĢeninin en yüksek korelasyonu rüzgâr
hızı U bileĢenlerine karĢı olduğu görülmektedir. -1m akıntı V hız bileĢeni en yüksek korelasyonu
rüzgâr V hızı ile, ikinci en yüksek değerini ise H su seviyesi farkı ile vermektedir. BileĢke
akıntı hızının Çizelge 3.5‘deki korelasyon değerleri yüzeyden ilk 15m‘de akıntı hızının V
bileĢenlerine benzer fakat daha düĢük değerlerde çıkmıĢtır. BileĢke hızın girdi parametresi olarak
kullanılması bir baĢka girdi parametresi olan akıntı yönünü de zorunlu kılacağından bileĢke hızın
girdi parametreleri dıĢında bırakılması uygun görülmüĢtür.
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BileĢke hızların korelasyon değerleri; yüzeyde akıntı hızının genelde tek doğrultuda olduğu üst
tabaka boyunca V hızlarına ait korelasyon değerleri ile yakın iken, ara tabakada ve alt tabakada
düĢmüĢtür. Genelde V hızlarının korelasyon değerleri U hızlarına göre çok daha yüksek
çıkmıĢtır. Alt tabakaya doğru U hız bileĢenlerinin korelasyon değerleri artıĢ göstermiĢtir. U hız
bileĢenlerinin korelasyonlarının üst tabakalarda düĢük olma sebeplerinin; üst tabaka akıntısının
kuzey-güney doğrultusunda etkin olması, U hızının sıfıra çok yakın küçük değerler göstermesi
ve buna bağlı olarak gürültünün içerisinde kalmasıdır. Bunlara ek olarak U hız bileĢeninin ikincil
akımdan kaynaklanması ve korelasyonu kurulan girdi verileri ile doğrusal bir ilgisinin olmaması
bir baĢka neden olabilir. Alt tabakada akıntı U hız bileĢenlerinin meteorolojik etkiler ve su
seviyesi ölçümleri ile korelasyonu daha yüksek çıkmıĢtır.
Tablo 5‘te meteorolojik ve su seviyesi ölçümlerinin kendi aralarında korelasyon değerleri
görülmektedir. Tablodan görülmektedir ki her iki meteoroloji istasyonundan elde edilen basınç
ölçümleri birbirleri ile çok yüksek oranda doğrusal bağlıdırlar. Yine tabloda dikkat çeken ikinci
değer ise Marmara Denizi su seviyesinin (HD) ile atmosfer basınçları arasındaki yüksek
korelasyondur. Buradan Marmara denizindeki su seviyesi değiĢimlerinin büyük oranda atmosfer
basıncındaki değiĢimlerden ileri geldiği söylenebilir. Marmara Denizi‘nin küçük olması ve iki
büyük denize boğazlar ile bağlı olması sayesinde basınçtaki değiĢimlere karĢılık su seviyesini
değiĢtirerek tepki verebilmektedir. Basıncın artması ile birlikte su seviyesi düĢmekte ve benzer
Ģekilde basınç düĢmesi durumunda ise su seviyesi yükselmektedir. Su seviyesini değiĢtirmek için
gerekli su hacmi boğazlar vasıtası ile komĢu denizlerden sağlanmakta veya komĢu denizlere
tahliye edilmektedir. Ancak benzer iliĢki Karadeniz su seviyesi ölçümler için görülmemiĢtir.
Tablo 5. Meteorolojik ve su seviyesi ölçümlerinin karĢılıklı çizgisel korelasyon değerleri
VG
VG

UG

PG

VF

UF

PF

HD

HE

H

0.486

-0.180

0.752

0.393

-0.157

0.202

-0.332

-0.513

-0.145

0.463

0.647

-0.092

0.209

-0.139

-0.344

-0.215

-0.102

0.924

-0.718

-0.267

0.508

0.496

-0.187

0.182

-0.356

-0.514

-0.036

0.168

-0.081

-0.249

-0.744

-0.288

0.517

0.484

-0.606

UG

0.486

PG

-0.180

-0.145

VF

0.752

0.463

-0.215

UF

0.393

0.647

-0.102

0.496

PF

-0.157

-0.092

0.924

-0.187

-0.036

HD

0.202

0.209

-0.718

0.182

0.168

-0.744

HE

-0.332

-0.139

-0.267

-0.356

-0.081

-0.288

0.484

H

-0.513

-0.344

0.508

-0.514

-0.249

0.517

-0.606

0.403
0.403

Tablo 6‘da her derinlikteki akıntı hızlarının diğer derinliklerdeki akıntı hızlarına korelasyonları
görülmektedir. Burada akıntı hızlarının ve bileĢenlerinin birbirleri ile iliĢkilerinin olup olmadığı,
var ise iliĢkinin büyüklüğünün görülmesi amaçlanmıĢtır.
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Tablo 6. Akıntı hızlarının kendi içinde doğrusal korelasyon katsayıları (R)
B ist.
V, U, S
-1m V
- 5m V
-10m V
-15m V
-20m V
-25m V
-1m U
-5m U
-10m U
-15m U
-20m U
-25m U
-1m S
-5m S
-10m S
-15m S
-20m S
-25m S

AKINTI HIZI
-1m V

0.77
0.78
0.76
0.68
0.58
0.08
0.05
-0.19
-0.46
-0.57
-0.38
-0.94
-0.72
-0.70
-0.55
-0.24
-0.03

- 5m V -10m V -15m V -20m V -25m V -1m U

-5m U

-10m U -15m U -20m U -25m U

-1m S

-5m S

-10m S -15m S -20m S -25m S

0.77

0.05
0.16
0.06
0.14
0.16
0.17
0.60

-0.19
-0.03
-0.21
-0.18
-0.14
-0.08
0.51
0.72

-0.94
-0.67
-0.68
-0.68
-0.65
-0.59
-0.06
-0.06
0.16
0.44
0.57
0.36

-0.72
-0.93
-0.86
-0.81
-0.76
-0.70
-0.18
-0.17
-0.01
0.34
0.61
0.51
0.72

-0.70
-0.79
-0.89
-0.88
-0.85
-0.78
-0.01
0.00
0.27
0.52
0.67
0.48
0.72
0.87

0.93
0.85
0.76
0.67
0.18
0.16
-0.03
-0.34
-0.57
-0.49
-0.67
-0.93
-0.79
-0.61
-0.31
-0.02

0.78
0.93
0.94
0.85
0.73
0.08
0.06
-0.21
-0.47
-0.62
-0.48
-0.68
-0.86
-0.89
-0.68
-0.31
0.00

0.76
0.85
0.94
0.94
0.82
0.11
0.14
-0.18
-0.54
-0.70
-0.52
-0.68
-0.81
-0.88
-0.79
-0.39
0.00

0.68
0.76
0.85
0.94
0.90
0.08
0.16
-0.14
-0.52
-0.77
-0.58
-0.65
-0.76
-0.85
-0.87
-0.50
0.01

0.58
0.67
0.73
0.82
0.90
0.10
0.17
-0.08
-0.43
-0.73
-0.63
-0.59
-0.70
-0.78
-0.86
-0.68
-0.11

0.08
0.18
0.08
0.11
0.08
0.10
0.60
0.51
0.25
-0.01
-0.17
-0.06
-0.18
-0.01
-0.08
-0.12
-0.07

0.72
0.25
-0.11
-0.17
-0.06
-0.17
0.00
-0.17
-0.21
-0.09

0.67
0.15
-0.02
0.16
-0.01
0.27
0.08
-0.18
-0.19

-0.46
-0.34
-0.47
-0.54
-0.52
-0.43
0.25
0.25
0.67
0.57
0.29
0.44
0.34
0.52
0.47
0.02
-0.22

-0.57
-0.57
-0.62
-0.70
-0.77
-0.73
-0.01
-0.11
0.15
0.57
0.62
0.57
0.61
0.67
0.73
0.44
0.00

-0.38
-0.49
-0.48
-0.52
-0.58
-0.63
-0.17
-0.17
-0.02
0.29
0.62
0.36
0.51
0.48
0.52
0.40
-0.09

0.72
0.72
0.62
0.33
0.09

0.87
0.70
0.41
0.06

0.83
0.45
0.07

-0.55
-0.61
-0.68
-0.79
-0.87
-0.86
-0.08
-0.17
0.08
0.47
0.73
0.52
0.62
0.70
0.83
0.67
0.16

-0.24
-0.31
-0.31
-0.39
-0.50
-0.68
-0.12
-0.21
-0.18
0.02
0.44
0.40
0.33
0.41
0.45
0.67

-0.03
-0.02
0.00
0.00
0.01
-0.11
-0.07
-0.09
-0.19
-0.22
0.00
-0.09
0.09
0.06
0.07
0.16
0.55

0.55

U hız bileĢenlerinin yüzeyden ilk 10 metrede V hız bileĢenlerinden bağımsız olduğu, daha
derinlerde ise aynı derinliklerdeki U hız bileĢeni ile V hız bileĢeni arasında -15m‘de orta, 20m‘de yüksek ve -24m‘de orta iliĢki olduğu görülmektedir.
U hız bileĢenleri kendi aralarında -5 ile -10 m arasında yüksek iliĢki göstermektedir. Bunun
dıĢında belirli bir derinlikteki U hız bileĢenleri yalnızca kendisinden 5 m mesafedeki
derinliklerde kaydedilen U hız bileĢenleri ile orta seviyede bir iliĢki sergilemektedir.
V hız bileĢenlerinin kendi aralarındaki iliĢkileri değerlendirildiğinde yüzey dıĢında tüm
derinlikler komĢu 5m mesafedeki derinliklerle çok yüksek bir bağıntı göstermektedir. Yüzeyde
ise 5m mesafedeki V hızları ile yüksek bağıntı gözlenmektedir. Tüm derinliklerdeki V hız
bileĢenleri 10m mesafedeki ölçümlerle yüksek iliĢki gösterirken 15m de orta iliĢki
sergilemektedir.
BileĢke hızların ilk 15 m‘de V hız bileĢeni ile arasında orta ve yüksek iliĢki bulunmuĢ -20m‘de
düĢük, -24m‘de ise diğer derinliklerdeki V hızları ile korelasyonu olmadığı ortaya çıkmıĢtır.
Tabana yakın korelâsyonların düĢük çıkmasının akıntının o derinliklerde zaman zaman kuzey,
zaman zaman güney yönünde olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. BileĢke hızın U hız
bileĢenleri ile iliĢkisi, V hız bileĢeninin U hız bileĢeni ile olan iliĢkisine yakın çıkmıĢtır. ĠliĢki
bileĢke hızlar ile V hızının düĢük iliĢki gösterdiği derinliklerde düĢük çıkmıĢtır. -24m de yine
iliĢki bulunamamıĢtır.
2.3.Çok DeğiĢkenli Doğrusal Akıntı Modelleri
Tablo 4, 5 ve 6 dikkate alınarak -1, -5, -10, -15, -20 ve -24m derinlikteki V hız bileĢenlerinin
tahmini için çizgisel modeller kurulmuĢtur. Model parametreleri en küçük kareler yöntemi ile
hesaplanmıĢtır. Kurulan modellerin denklemleri ve %95 güvenliğe sahip alt ve üst limitleri
verilmiĢtir. Modellerde kullanılacak bağımsız değiĢkenler Tablo 4 yardımı ile H, VF, PF olarak
belirlenmiĢtir. Modeller önce iki girdili olarak H, VF ile daha sonra üç girdili olarak H, VF, PF
girdileri ile kurulmuĢtur. Modellerde girdi sayısının ikiden üçe çıkarılması sonuçlarda kayda
değer bir iyileĢme sağlamadığından sonuçları burada verilmemiĢtir. Ġki girdili model için model
sabiti ve her model girdisine ait katsayı sırası ile Tablo 7‘de, yine aynı modellere ait Korelasyon
(R), Ortalama Kare Hatanın Karekökü (OKHK), Ortalama Mutlak Hata (OMH), ve bu değerlerin
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büyüklükleri hakkında fikir vermesi açısından, bu değerleri değiĢim aralığında
normalleĢtirilerek; NormalleĢtirilmiĢ OKHK (NOKHK) ve NormalleĢtirilmiĢ OMH (NOMH)
performans değerleri ile Tablo 8‘de verilmiĢtir. Bundan sonra bu değerler topluca performans
değerleri olarak anılacaktır. Performans değerlerinin matematiksel ifadeleri sırasıyla (2), (3), (4),
ve (5)‘te verilmiĢtir.

n



OKHK=

 Oi -Ti 

i=1

n

Oi -Ti

i=1

n

OMH=

NOKHK=

NOMH=

2

n

(2)
(3)

OKHK  X'
X maks -X min

OMH  X'
X maks -X min

×100

(4)

×100

(5)

Ġfadelerde Oi, i. model sonucunu; Ti, i. ölçüm değerini; n, veri sayısını; X' model sonuçları
dizisini; Xmaks, Xmin ölçülen değerlerin en büyük ve en küçük değerlerini; O ve T model ve
ölçüm sonuçlarının ortalama değerlerini; sO ve sT ise model sonuçlarının ve ölçüm verilerinin
standart sapmalarını ifade etmektedir.
Tablo 7. Ġki girdili model sabiti ve katsayıları ile %95 güvenlikli alt ve üst sınır denklemlerinin
sabit değerleri ve katsayıları.
Model Çıktısı
-1 m V

-5 m V

-10m V

-15m V

-20m V

-24m V

Model
Alt sınır (%95)
Üst sınır (%95)
Model
Alt sınır (%95)
Üst sınır (%95)
Model
Alt sınır (%95)
Üst sınır (%95)
Model
Alt sınır (%95)
Üst sınır (%95)
Model
Alt sınır (%95)
Üst sınır (%95)
Model
Alt sınır (%95)
Üst sınır (%95)

Sabit

H

VF

-0.170
-0.190
-0.149
-0.184
-0.204
-0.163
0.042
0.025
0.059
0.397
0.380
0.414
0.675
0.658
0.691
0.465
0.449
0.480

-2.859
-2.946
-2.772
-2.911
-2.998
-2.824
-3.268
-3.341
-3.195
-3.350
-3.423
-3.278
-3.048
-3.119
-2.977
-1.274
-1.342
-1.207

0.072
0.070
0.074
0.010
0.008
0.012
0.006
0.004
0.008
0.009
0.007
0.011
0.005
0.003
0.006
0.004
0.002
0.005
143

Tablo 8. Ġki girdili doğrusal modellerin performans değerleri.

Performans Değerleri
R
OMH (m/s)
OKHK (m/s)
NOMH (%)
NOKHK (%)

-1 m V
0.903
0.203
0.253
5.069
6.332

-5 m V -10 m V -15 m V -20 m V -24 m V
0.735
0.827
0.850
0.821
0.694
0.240
0.186
0.168
0.165
0.149
0.299
0.240
0.231
0.230
0.209
7.440
5.937
5.528
6.448
7.504
9.269
7.649
7.610
8.976 10.482

Ġki girdili modele ait model sonuçlarının ilk dört aylık bölümü zaman serisi Ģeklinde,
modellenmiĢ tüm derinlikler için ġekil 2‘de gösterilmiĢtir.
3.SONUÇLAR
Bu çalıĢmada Ġstanbul Boğazı akıntı yapısı ile ilgili önceki çalıĢmalar değerlendirilmiĢ,
Marmaray projesi kapsamında yapılmıĢ olan ölçümler değerlendirilerek ve Boğaz‘da belli bir
konumda çeĢitli derinliklerde anlık akıntı hız değerlerinin tahmini için hızlı çalıĢan çok
değiĢkenli doğrusal model ortaya konmuĢ ve performansı değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmadan elde
edilen sonuçlar Ģöyle sıralanabilir:
1. Boğaz‘da akıntı hızları üzerinde en etkili parametre su seviyesi farkıdır. Ġkinci en etkili
parametre rüzgâr hızı V bileĢeni, hemen arkasından atmosfer basıncı ve sonrasında su
seviyeleridir.
2. Marmara Denizi su seviyesi büyük oranda atmosfer basıncına bağlı olarak değiĢim gösterirken
Karadeniz su seviyesi daha çok hidrolojik olaylara bağımlıdır.
3. Doğrusal korelasyon modelleri yüzeyden ilk 15 metre derinlikte, -5m hariç, iyi sonuçlar
verirken derinlikle birlikte hatalarda artmalar olmuĢ ve girdi – çıktı iliĢkisinin doğrusaldan
uzaklaĢtığı görülmüĢtür.
4. Doğrusal modellerin OKHK değerleri -1, -5, -10, -15, -20 ve -24m derinlikler için sırası ile
0.253, 0.299, 0.239, 0.229, 0.227, 0.207 m/s değerlerini almıĢtır.
TeĢekkür
ÇalıĢmanın amaçlarına ulaĢabilmesi için gerekli olan verileri sağladığı için UlaĢtırma Bakanlığı
Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları Genel Müdürlüğü‘ne teĢekkür ederim.
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ġekil 2. Ġki girdili modellerin sonuçları ile ölçüm değerlerinin birlikte zaman serileri
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ÖZET
Bu çalıĢmada, petrokimya ağırlıklı sanayi aktivitelerinin (rafineri, depolama ve dolum) yoğun
olduğu Mersin-Kazanlı arasındaki Karaduvar kıyı akiferinin yeraltı su seviyesi, hidrolik
iletkenlik, yeraltı suyu akıĢ yönü ve hidrolik eğim değerleri saptanmıĢ ve yeraltı sularında çeĢitli
fiziksel parametrelere (elektriksel iletkenlik, çözünmüĢ oksijen, yükseltgenme-indirgenme
potansiyeli, pH ve sıcaklık) ait değerler ölçülmüĢtür. Ayrıca, yeraltı suyuna karıĢtığı bilinen
çeĢitli petrol türevlerinin (BTEX) temizlenmesine yönelik matematiksel modelleme çalıĢmaları
yapılmıĢtır. Eylül 2008‘de bölgedeki mevcut kuyulardan seçilen toplam 212 kuyuda yerinde (in
situ) fiziksel parametre ölçümleri yapılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar, bir Coğrafi Bilgi Sistemi
yazılımı ile oluĢturulan dağılım haritalarından yararlanılarak yorumlanmıĢtır.
Ekim 2006 döneminde, Karaduvar kıyı akiferindeki mevcut kuyularda yapılan su seviye
ölçümleri ile doygun hidrolik iletkenlik gibi hidrolik parametreler, akiferde yeraltı suyu akıĢı ve
potansiyelin belirlenmesi amacıyla kullanılan MODFLOW matematiksel modeline aktarılmıĢtır.
Ayrıca, bu model kullanılarak, bölgedeki yeraltı suyu kirliliğinin temizlenmesine yönelik ―Huni
ve Kapı Tipi‖ bir geçirgen reaktif bariyer (GRB) tasarımı yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: MODFLOW, yeraltı suyu, petrol kirliliği, GRB, karaduvar.
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THE EVALUATION OF GROUNDWATER POLLUTION IN KARADUVAR REGION
(MERSĠN) AND SITE SELECTION OF A PERMEABLE REACTIVE BARRIER FOR
REMEDIATION OF POLLUTION
ABSTRACT
In this study, various hydrogeologic properties of the Karaduvar coastal aquifer (located between
Mersin-Kazanlı) where petrochemical industrial activities (e.g. refinery, storage and filling) are
very intense is characterized by in-situ measurements which include ground water levels,
hydraulic conductivities, ground water flow directions, hydraulic head gradients and ground
water physical parameters (electrical conductance, dissolved oxygen, Eh, pH, and temperature).
Moreover, modeling studies on remediation of various petroleum hydrocarbons in ground water
were conducted. In September 2008, in a total of 212 ground water wells selected from the
existing wells in the region, in-situ measurements of ground water physical parameters were
performed. The results obtained in this study were visualized using a Geographic Information
System (GIS) software and several thematic maps were prepared showing the spatial distribution
of various parameters.
In October 2006, the ground water level measurements and hydraulic parameters such as
saturated hydraulic conductivity values in Karaduvar coastal aquifer were incorporated into the
MODFLOW mathematical model which is used for the determination of hydraulic head
gradients and potential of ground water through the aquifer. Based on the simulation results
obtained from MODFLOW model, a ―Funnel and Gate Type‖ permeable reactive barrier (PRB)
design was proposed for remediation of the existing petroleum hydrocarbon pollution.
Keywords: MODFLOW, groundwater, petroleum pollution, PRB, karaduvar.

1.GĠRĠġ
Mersin ilinde, son yıllarda içme-kullanma ve sulama suyuna olan talep artıĢı nedeniyle
gerçekleĢen aĢırı miktarlarda yeraltı suyu çekimi sonucunda, yeraltı suyu kalitesi ve miktarları
üzerinde çeĢitli olumsuz etkiler görülmektedir. Ayrıca, uzun yıllardır tarım alanlarında devam
eden ilaçlama ve kimyasal gübre kullanımı ile birlikte endüstriyel faaliyetler sonucu oluĢan
çeĢitli sızıntı ve atık deĢajları da yeraltı suyu kalitesini tehdit eden önemli etmenlerdir [Güler ve
ark., 2006]. Yeraltı suları kalitesi ve kirliliğinin tespit edilerek, gerekli iyileĢtirme tedbirlerinin
alınabilmesi için, çalıĢma alanının jeolojik, hidrolojik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal
özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir [Soyaslan, 2004]. Kirleticilerin yeraltı sularındaki
yayılımının belirlenmesi ve gelecekteki davranıĢlarının tahmin edilebilmesi için geliĢtirilen
matematiksel modeller, çalıĢma alanına ait veriler yardımıyla; kirletici davranıĢının, yeraltı suyu
kirliliğinin boyutlarının ve zamana bağlı olarak yayılımının belirlenmesinde oldukça etkilidirler.
Kirleticilerin temizlenmesine yönelik geliĢtirilen yöntemler arasında 1990‘lı yıllardan itibaren
popüler bir temizleme yöntemi olan geçirgen reaktif bariyerler (GRB) bulunmaktadır. Bunlar
hızlı ve ucuz bir Ģekilde dizayn edilebilirler ve yüzeyde gerçekleĢtirilecek olan faaliyetleri daha
az etkilemektedirler [Güler ve Alpaslan, 2006].
Bu çalıĢmanın amacı, Mersin iline bağlı Akdeniz Belediyesi sınırları içindeki Karaduvar kıyı
akiferinin hidrojeolojik özelliklerinin (yeraltı su seviyesi, hidrolik iletkenlik, akıĢ yönü ve
hidrolik eğim) saptanması, yeraltı suyunda çeĢitli fiziksel parametrelerin (elektriksel iletkenlik,
çözünmüĢ oksijen, yükseltgenme-indirgenme potansiyeli, pH ve sıcaklık) ölçümü ve yeraltı
suyuna karıĢtığı bilinen çeĢitli kirleticilerin (petrol türevleri) temizlenebilmeleri için uygun
iyileĢtirme tekniklerinin belirlenmesidir. ÇalıĢma alanında bir gübre fabrikası, birçok akaryakıt
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ve LPG depolama-dolum tesisleri, ATAġ Rafinerisi, faaliyeti durdurulmuĢ bir termik santral,
fabrikalar, tarım alanları ve yerleĢim yerleri yer almaktadır.

2.YÖNTEM
ÇeĢitli petrol türevleri tarafından kirlendiği bilinen Karaduvar kıyı akiferinde meydana gelen
değiĢimleri izlemek amacıyla Eylül 2008‘de bölgedeki mevcut sığ kuyulardan seçilen toplam
212 kuyuda yerinde (in situ) çeĢitli fiziksel parametrelere (elektriksel iletkenlik, çözünmüĢ
oksijen, yükseltgenme-indirgenme potansiyeli, pH ve sıcaklık) ait ölçümler yapılmıĢtır (ġekil 1).

ġekil 1. Yeraltı suyu örnekleme noktaları
Suların fiziksel parametrelerini ölçmek için, elektriksel iletkenlik (EC), çözünmüĢ oksijen (DO),
pH ve Eh probları ile donatılmıĢ olan WTW Multi 340i/SET marka portatif multiparametre
cihazı kullanılmıĢtır. Ayrıca, Ekim 2006‘da yapılan arazi çalıĢmaları kapsamında, Devlet Su
ĠĢleri, Köy Hizmetleri ve Ģahıs kuyularında su seviyesi ölçümleri yapılmıĢtır. Her bir kuyuya ait
yeraltı su seviyesinin (deniz seviyesine göre) hesabı o noktadaki topografik yükseklik
değerlerinden kuyuda ölçülen su seviyesi-yeryüzeyi arasındaki mesafenin çıkarılmasıyla elde
edilmiĢtir [Güler ve ark., 2006]. Karaduvar bölgesinde bulunan delta çökellerine ait hidrolik
özellikler ise 2800KI model Guelph permeametre (Soilmoisture Equipment Corp., Santa
Barbara, CA) yardımıyla yerinde (in situ) saptanmıĢtır. Yeraltı suyu akımı ve yeraltı suyuna
karıĢan kirleticilerin taĢınım proseslerini üç boyutlu olarak simüle edebilmek için ise PMWIN
(Processing MODFLOW for Windows) programı (Chiang ve Kinzelbach, 1993) kullanılmıĢtır.

3.BULGULAR
3.1.Yeraltı Suyu Fiziksel Parametrelerin Dağılımı
Toplam 212 adet yeraltı suyu örnekleme noktasından alınan örneklerde fiziksel parametreler
(pH, Eh, EC ve DO) çeĢitli portatif elektrotlar kullanılarak arazide tespit edilmiĢtir. Elde edilen
sonuçlara göre, pH değerlerinin genellikle çalıĢma alanının kuzeybatı kesiminde minimum
değerler aldığı, Eh değerlerinin ise çalıĢma alanının güney-güneydoğu kesiminde (Karaduvar
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limanı önü ve civarında) minimum değerlere ulaĢtığı gözlenmiĢtir (ġekil 2). ÇözünmüĢ oksijen
değerleri ise Karaduvar kıyı akiferi dahilinde bölgesel olarak değiĢik noktalarda düĢük değerler
göstermekle birlikte, en belirgin olarak çalıĢma alanının batısında bulunan petrol türevi
depolama tanklarının güneyinde KD-GB doğrultusu boyunca uzanım göstermektedir. DüĢük
çözünmüĢ oksijen değerlerinin görüldüğü diğer bir bölge ise ATAġ atık su havuzları ve Akdeniz
arasında kalan dar alandır. ÇeĢitli petrol türevleri tarafından kirlendiği bilinen bu bölgelerde
ölçülen düĢük çözünmüĢ oksijen değerleri bir bakıma petrol türevleri tarafından kirlenmiĢ
bölgeleri iĢaret etmektedir. Bölgedeki en yüksek elektrik iletkenlik değerleri ise çalıĢma alanının
batısında bulunan petrol türevi depolama tanklarının hemen güneyinde ve ATAġ petrol rafinerisi
ile Akdeniz arasında kalan alanda gözlenmektedir (ġekil 2).

ġekil 2. ÇalıĢma alanından alınan yeraltı suyu örneklerine ait çeĢitli
fiziksel parametrelerin (pH, Eh, EC ve DO) alansal dağılımı
3.2.Doygun Hidrolik Ġletkenlik Ölçümleri
Doygun hidrolik iletkenlik (Kfs) ölçümleri ġekil 3‘te gösterilen 66 ayrı noktada yapılmıĢtır. Elde
edilen sonuçlara göre; kıyı akiferinin doygun hidrolik iletkenlik (Kfs) değerleri 1,39×10–4 cm s–1
ve 8,30×10–3 cm s–1 arasında değiĢim göstermektedir ve aritmetik ortalama değer de 1,83×10–3
cm s–1 olarak elde edilmiĢtir [Güler ve ark., 2006].

150

ġekil 3. Permeabilite ölçümü için seçilen noktaların konumları ve arazide
doygun hidrolik iletkenlik (Kfs) değerlerinin dağılımı
3.3.Yeraltı Su Seviyesi Ölçümleri ve Hidrolik Eğim
ÇalıĢma alanında Ekim 2006‘da yeraltı su seviyesi ölçümleri yapılmıĢtır. Elde edilen veriler
doğrultusunda çalıĢma alanının güneydoğusunda bulunan Termik Santral ve ATAġ arasında
kalan dar alanda yeraltı su seviyesi, deniz seviyesinin yaklaĢık 3 m altına düĢerek akiferde tuzlu
deniz suyu giriĢimine neden olmuĢtur (ġekil 4). Buradaki yeraltı su seviyesinde gözlenen bu
önemli düĢüm bölgede açılmıĢ olan sanayi ve tarım amaçlı kuyulardan büyük miktarlarda ve
sürekli pompaj yapıldığını göstermektedir. Kıyı akiferinin bulunduğu alanlarda hidrolik eğim
0,0151 ile 0,0021 arasında değiĢen değerler almaktadır. Genel olarak, çalıĢılan alanın
kuzeydoğusunda düĢük hidrolik eğim değerleri gözlenirken, güneydoğu kesimlerde hidrolik
eğim değerleri oldukça yüksek değerler almaktadır.

ġekil 4. Karaduvar kıyı akiferine ait yeraltı suyu seviye haritası (Ekim 2006)
(yükseklikler deniz seviyesine göredir) [Güler ve ark., 2006]
151

3.4.Karaduvar Kıyı Akiferinin PMWIN Ġle Modellenmesi
3.4.1.Grid tasarımı ve akifer parametreleri
YaklaĢık olarak 10 km2‘lik bir alanı kaplayan model alanı için oluĢturulan grid ağı 86 sütun ve
91 satırdan mevcut olup, toplam 7826 aktif hücre içermektedir. Her bir hücre 50 m × 50 m‘lik bir
alanı temsil etmektedir. ÇalıĢma alanı iki katman tipi kullanılarak modellenmiĢtir. Bunlar,
katmanın çalıĢma alanında yüzeylenmesinden dolayı Tip 1 ve tasarımı yapılacak olan bariyerin
boyutunun sınırlandırılabilmesi için de Tip 2‘dir. Bu nedenle birinci katmanın kalınlığı 15 m,
ikinci katmanın kalınlığı ise 85 m olarak belirlenmiĢtir.
ÇalıĢma alanındaki hidrolik iletkenlik katsayısı 0,12-7,17 m/gün aralığında değiĢmektedir. Her
bir model hücresinin hidrolik iletkenlik katsayısı, Surfer 7 (Golden Software, Inc., 1999)
programında Kriging metoduyla belirlenmiĢtir. Karaduvar kıyı akiferi model katmanının yatay
yöndeki hidrolik iletkenlik haritası ġekil 5‘te verilmiĢtir. Ayrıca çalıĢma alanının kuzeyinde
bulunan sabit hidrolik yük hücrelerinin değerleri 2001 yılı su seviye ölçümleri [Hatipoğlu, 2004]
esas alınarak belirlenmiĢtir. Aktif hücrelerin hidrolik yük değerleri ise 20 m alınmıĢtır.

ġekil 5. Karaduvar kıyı akiferi model katmanının
yatay yöndeki hidrolik iletkenlik haritası
3.4.2.BaĢlangıç ve sınır koĢulları
Topografik haritalar, sayısal eĢyükselti haritaları, Devlet Su ĠĢleri ve Köy Hizmetlerinin bölgede
açmıĢ olduğu kuyulara ait olan kuyu logları yardımıyla modeldeki katmanların alt ve üst sınırları
belirlenmiĢtir. ÇalıĢma alanının kuzey ve güney sınırı sabit hidrolik yük sınırı olarak, doğu
sınırını belirleyen Deliçay ise akarsu sınır koĢulu olarak tanımlanmıĢtır.
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3.4.3.Model parametreleri
ÇalıĢma alanı için model parametreleri olarak belirlenen yağıĢ miktarı ve gözlem kuyularındaki
yeraltı suyu seviye değerlerinin tutarlı olabilmesi için Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nden
temin edilen 2006 yılına ait yağıĢ değerlerinden Turc yöntemiyle (Turc, 1961) hesaplanan
buharlaĢma değerleri çıkartılarak net beslenim elde edilmiĢ ve programa girilmiĢtir.
Modellemede zaman [T] birimi gün, uzunluk [L] metre olarak kullanılmıĢtır. Ayrıca pompaj
kuyuları, seviye gözlem kuyularının (Head Observation) isimleri, koordinatları (X, Y), ve yeraltı
su seviyeleri de modele aktarılmıĢtır. Gözlem kuyularının lokasyonları ġekil 6‘da verilmiĢtir.

ġekil 6. ÇalıĢma alanındaki gözlem kuyularının lokasyonları

3.4.4.Modelin kalibrasyonu
Modelde, alanın hidrojeolojik özellikleri, sınırları ve baĢlangıç koĢulları tanımlandıktan sonra,
mevcut hidrolik yük verileri ve simülasyon sonucu elde edilen hidrolik yük değerleri
karĢılaĢtırılarak, oluĢturulan matematiksel modelin kalibrasyonu yapılmıĢtır. Kalibrasyon
sırasında, sınır koĢullarında ve hidrolik parametrelerde yapılan değiĢikliklerle, ortalama hata
oranı en aza indirilmeye çalıĢılmıĢtır. ġekil 7‘de görüldüğü gibi hesaplanan ve gözlenen hidrolik
yük değerleri arasında iyi bir uyum gözlenmektedir. ÇalıĢma alanındaki gözlem kuyularında
2006 yılında ölçülen su seviyelerine göre, serbest akifer için kalibre edilmiĢ yeraltı suyu seviye
haritası hazırlanmıĢtır (ġekil 8). Hazırlanan yeraltı suyu seviye haritasında, yeraltı suyu akım
yönünün KB-GD yönünde olduğu belirlenmiĢtir.
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ġekil 7. Modelin kalibrasyonu sonucu elde edilen kalibrasyon grafiği.

ġekil 8. Serbest akifer için kalibre edilmiĢ yeraltı suyu seviye haritası.
Model sonuçlarından elde edilen 2006 yılı su bütçesi Tablo 1‘de verilmiĢtir. Bu tabloda,
beslenim ve boĢalım miktarları m3/yıl cinsindendir.
Tablo 1. Model sonuçlarından elde edilen 2006 yılı su bütçesi değerleri (m3/yıl).
Bütçe BileĢeni
Sabit yük
Kuyu
Kaynak
Beslenim
Deliçay
Toplam

Giren
(m3/yıl)
871,48
2000,00
0
353,13
4238,50
7463,11

Giren
(%)
11,70
26,80
4,71
56,83
100

Çıkan
(m3/yıl)
1474,95
5125,00
0
0
863,08
7463,02

Çıkan
(%)
19,76
68,76
11,56
100
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Giren-Çıkan
(m3/yıl)
-603,46
-3125,00
0
353,13
3375,42
0,09

3.5.Geçirgen Reaktif Bariyer Tasarımı
Geçirgen reaktif bariyer (GRB), kirlenmiĢ yeraltı sularının temizlenmesine yönelik inĢaa edilen
bir duvardan (zondan) ibaret olan yerinde (in situ) iyileĢtirme yöntemidir. ĠnĢaa edilen duvar
geçirgen olup, yeraltı suyuna karıĢmıĢ olan kirleticileri bariyer içine konulan reaktif malzemeler
sayesinde tutar, böylece duvarın diğer tarafına temizlenmiĢ olan yeraltı suyu akar [EPA, 1998;
EPA, 2001; ESTCP, 2003; ITRC, 2005; Powell and Puls, 1997; Powell and Powell, 1998].
ÇalıĢma kapsamında oluĢturulan yeraltı suyu akım modeli ve kirliliğin gözlendiği bölge dikkate
alınarak bariyerin yerleĢtirileceği yer tespit edilmiĢ, yeraltı suyunun akıĢ yönüne ve kirlenmiĢ
olan bölgeye bağlı olarak geçirgen reaktif bariyerlerden huni (funnel) ve kapı (gate) tipi bariyer
bu çalıĢma alanı için uygun görülmüĢtür. Huni ve kapı tipi bariyerler hem geçirgen bir kapı
(gate) hem de geçirgen olmayan bir huni (funnel) kısımlarından ibarettir ve huni, yeraltı suyunu
kapıya doğru yönlendirerek kirletici bulutunun büyük bir kısmının erken zamanda tutulmasını
sağlamaktadır. ġekil 9‘da modele yerleĢtirilen huni ve kapı tipi bariyerin boyutları verilmiĢtir.

ġekil 9. ÇalıĢma alanına uygulanan huni ve kapı tipi bariyerin boyutları
MODFLOW‘da bariyer tasarımının yapılacağı bölgeyi temsil eden hücreler 12,5 m ×10 m‘lik
alanları temsil etmektedir. Kapının bulunduğu hücrelerin hidrolik iletkenlik değerleri bölgenin
ortalama hidrolik iletkenlik değerinin 3 katı alınırken, huninin bulunduğu hücrelerin hidrolik
iletkenliğine yeraltı suyunu kapıya doğru yönlendirebilmeleri açısından daha düĢük değerler
verilmiĢtir [Gupta ve Fox, 1999]. Bunlara bağlı olarak model tekrar çalıĢtırılmıĢtır. Elde edilen
yeraltı suyu seviye haritası incelendiğinde oluĢan su seviyelerindeki değiĢiklik bariyer
tasarımının doğru yerde yapıldığını ispatlamaktadır (ġekil 10).
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ġekil 10. Bariyer tasarımından sonra oluĢan yeraltı suyu seviye haritası
4.SONUÇLAR
ÇeĢitli petrol türevleri tarafından kirlendiği bilinen Karaduvar kıyı akiferinde meydana gelen
değiĢimleri izlemek amacıyla Eylül 2008‘de bölgedeki mevcut sığ kuyulardan seçilen toplam
212 kuyuda yerinde çeĢitli fiziksel parametrelere ait ölçümler yapılmıĢtır. Elde edilen verilere
bağlı olarak CBS yazılımı kullanılarak dağılım haritaları oluĢturulmuĢ ve yorumlamalar
yapılmıĢtır. Buna göre düĢük pH değerlerinin kirlenmiĢ bölgenin etrafında yoğunlaĢtığı, yüksek
pH değerlerinin ise genellikle, yüzey sularının (Akdeniz ve Deliçay) akiferle etkileĢimde
bulunduğu bölgelerde gözlendiği tespit edilmiĢtir. En yüksek elektriksel iletkenlik (EC) değerleri
petrol depolama tanklarının güneyinde ölçülmüĢtür. Analiz sonuçlarına göre bu kuyularda tuzlu
su ve yüksek konsantrasyonlarda petrol türevleri bulunduğu anlaĢılmaktadır. Bunun dıĢında
ATAġ rafinesinin güneyinde ve Karaduvar limanının kuzeyinde de yüksek EC değerleri
gözlenmiĢtir. Bu bölgelerdeki yüksek EC değerlerinin sebebinin aĢırı yeraltı suyu çekiminden
kaynaklanan tuzlu su giriĢimi olduğu tespit edilmiĢtir. ÇözünmüĢ oksijen (DO) konsantrasyonu
dağılımına bakılacak olursa, kirlenmiĢ bölgelerde bulunan kuyuların DO içeriklerinin
kirlenmemiĢ bölgelerdeki kuyuların DO içeriklerine göre çok düĢük olduğu gözlenmiĢtir.
Karaduvar bölgesinde bulunan delta çökellerine ait hidrolik özellikler yerinde (in situ)
saptanmıĢtır. Elde edilen verilere göre kıyı akiferinin doygun hidrolik iletkenlik (Kfs) değerleri
1,39×10–4 cm s–1 ve 8,30×10–3 cm s–1 arasında değiĢim göstermektedir. Yeraltı suyuna ait
hidrolik eğim değerleri, yeraltı suyu akıĢ yönü ve hızları hakkında bilgi edinebilmek için Ekim
2006‘da su seviyesi ölçümleri yapılmıĢtır. ÇalıĢma alanının güneydoğusunda bulunan Termik
Santral ve ATAġ arasında kalan dar bir alanda yeraltı su seviyelerinde önemli düĢümler
gözlenmiĢtir. Bu düĢümler, bölgede açılmıĢ olan sanayi ve tarım (seracılık) amaçlı kuyulardan
büyük miktarlarda ve sürekli pompaj yapıldığını göstermektedir. Sadece bu bölgede değil, aynı
zamanda Karaduvar sahilinde de yeraltı su seviyelerinde önemli miktarlarda düĢümler
gözlenmektedir. Kıyı akiferinin bulunduğu alanlarda hidrolik eğim 0,0151 ile 0,0021 arasında
değiĢen değerler almaktadır. Genel olarak, çalıĢılan alanın kuzeydoğusunda düĢük hidrolik eğim
değerleri gözlenirken, güneydoğu kesimlerde hidrolik eğim değerleri oldukça yüksek değerler
almaktadır.
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Karaduvar kıyı akiferinde, yeraltı suyu akıĢı ve potansiyelinin belirlenmesi amacıyla PMWIN
(Processing MODFLOW for Windows) programı kullanılarak yeraltı suyu akım modeli
oluĢturulmuĢtur. Bu kapsamda ilk olarak kavramsal model oluĢturulmuĢ, sonra programa
geometri, model ağı, hidrolik parametreler, sınır koĢulları, stresler ve su seviyeleri aktarılmıĢtır.
Model çalıĢtırılarak gözlenen değerler ile hesaplanan değerler karĢılaĢtırılmıĢ ve model
parametrelerinin kalibrasyonu yapılarak model sonuçlarının gözlenen veriler ile uyumu
sağlanmıĢtır.
ÇalıĢma alanındaki kirliliği temizleyebilecek olan iyileĢtirme tekniği olarak GRB seçildikten
sonra, oluĢturulan yeraltı suyu akım modeli ve çalıĢma alanında kirliliğin gözlendiği bölge
dikkate alınarak bariyerin yerleĢtirileceği yer tespit edilmiĢtir. Yeraltı suyunun akıĢ yönüne ve
kirlenmiĢ olan bölgeye bağlı olarak huni ve kapı tipi bariyer seçilmiĢtir. Yeraltı suyu akım
modelinde, bariyer tasarımının yapılacağı bölgeyi temsil eden hücrelerin hidrolik iletkenlik
değerleri değiĢtirilmiĢ ve model tekrar çalıĢtırılmıĢtır. OluĢturulan yeraltı suyu seviye haritasında
gözlenen seviye değiĢimleri ile bariyer tasarımının doğru yerde yapıldığı ispatlanmıĢtır.
Karaduvar bölgesinde gözlenen petrol kirliliğinin temizlenmesine yönelik somut bir çözüm
üretecek olan bu çalıĢma, ayrıca yeraltı suyu kullanım ve yönetim planlarının oluĢturulması ve
akiferden su sağlayan kuyularda, kirletici kaynaklarda yada arazi kullanımında meydana
gelebilecek değiĢimler neticesinde oluĢabilecek çeĢitli durumların değerlendirilmesinde de
kullanılabilecektir.
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ÖZET
Tarımsal drenaj çalıĢmaları ile tarım arazisi kazanılması, fiziksel Ģartlarının iyileĢtirilmesi ve
verim artıĢı sağlanması hususlarında hem dünya çapında hem de ülkemizde büyük baĢarıların
sağlandığı bir gerçektir. Ancak her çalıĢmada olduğu gibi olumsuz yan etkilerin drenaj
projelerinin gerçekleĢtirilmesi sonucunda da ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalıĢmada
öncelikle çevresel problemlerin çözümler üretme amacıyla bir sınıflandırma ve öncelik
sıralaması yapılmıĢtır. Daha sonra özellikle tarımsal drenaj projelerinin olumsuz etkilerinin neler
olduğu ve olabileceği ortaya konulmuĢ ve her bir problem için çözümler önerilmiĢtir. DSĠ‘nin
1940‘lı yıllardan günümüze kadar gerçekleĢtirdiği drenaj çalıĢmalarında izlediği tarihsel süreç bu
çerçevede değerlendirilmiĢtir.
Anahtar kelimeler: DSĠ,drenaj,çevre.

ENVIRONMENTAL IMPACT OF DRAINAGE AND HISTORICAL PROCESS OF
DRAINAGE STUDIES IN DSI
ABSTRACT
Many great achievements are made in our country and also at abroad on the issue of drainage
works in terms of creating new agricultural fields, improving physical conditions and ensuring
an increase in efficiency. However adverse effects may also be observed during realization of
drainage projects as may be in all works of this kind. In this specific work, firstly the
classification and prioritization of environmental problems are taken into consideration to reach
concrete solutions. Later the adverse effects of agricultural drainage problems are determined
and solutions are proposed for each problem. The historical process of drainage studies in DSI
from 1940s onwards is examined within this framework.
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1.GĠRĠġ
Drenaj sistemlerinin tesis edilmesi ile dünya çapında milyonlarca hektar arazinin tarımsal veya
diğer amaçlarla korunmasını ve geliĢimini sağlamıĢtır. Drenajın; arazi kazanmak, daha iyi
kalitede toprak kazanmak veya sulanır arazi kullanımının sürdürülebilirliğinin kazanılması vb.
faydaları belirli bazı dezavantajlar ile iliĢkilidir. Bazen bir bölgede bir tarım arazisinin
kazanılması bir ekosistemin kaybolmasına sebep olabilir. Daha genel bir deyiĢle bir yerin
kazanılması veya geliĢtirilmesi baĢka bir yerde bir sıkıntının meydana gelmesine sebep
olmaktadır. Tuz, nitrat, herbisit, pestisit veya zararlı iz elementler tarafından kirletilmiĢ drenaj
sularının meydana getirdiği birçok çevresel problem örnekleriyle karĢı karĢıya kalınmaktadır.
Drenajın hangi amaçla yapıldığı, dezavantajları, yan etkileri veya proje alanında, memba ve
mansapta meydana getireceği problemler projenin her safhasında göz önünde bulundurulmalıdır.
Olumsuz etkiler yeterli ölçüde dikkate alınmadığı takdirde drenaj ihtiyacı, imkânları ve
maliyetlerin tam belirlenemediği yönündeki farkındalık giderek artmaktadır.
Diğer taraftan DSĠ tarafından inĢa edilerek iĢletmeye açılan kurutma tesisleri ile ilgili olarak
zaman zaman bazı çevrelerce çeĢitli olumsuz değerlendirmelerde bulunulduğu bilinmektedir.
DSĠ‘nin kullandığı drenaj kriterleri ve drenaj stratejisinin de anlatılacağı bu çalıĢma da genellikle
bilgi eksikliği ve yanlıĢ yaklaĢımlardan kaynaklanan bu değerlendirmelere bir cevap teĢkil
edecektir.
2.DRENAJIN AMAÇLARI
Tarımsal drenaj; toprak yüzeyi ile bitki kök bölgesindeki fazla suların zamanında ve kontrollü bir
Ģekilde uzaklaĢtırılması ya da; tarım için kuru bir üst toprak ve havadar bir kök bölgesi için,
kaynağı ne olursa olsun, toprakta bulunan fazla tuzların ve suların araziden uzaklaĢtırılması
olarak da tanımlanabilir. Tanımdan da anlaĢılacağı üzere toprakta hiçbir problem olmasa da
drenaj çalıĢmalarında amaç; yağıĢlar ve sulamalarla, yüzeyden ya da yüzey altından gelebilecek
fazla suların araziden bitkiye ve toprağa zarar vermeden zamanında uzaklaĢtırılmasıdır Ģeklinde
de tarif edilir.





Tarım arazilerinde drenajın baĢlıca üç amacı vardır:
Taban suyu tablasını belirli bir seviyede tutmak veya düĢürmek
Tuzluluk kontrolü
Tarım yapılabilir yeni araziler kazanmak.

Bunlardan ilk ikisi mevcut tarım alanlarını koruma ve geliĢtirmeyi amaçlamakta fakat üçüncüsü
yeni alanların tarıma kazandırılmasını amaçlamaktadır.
Bir drenaj sisteminin yerleĢtirilmesi iki farklı doğrudan etki meydana getirmektedir.



Toprak yüzeyinde ve bünyesinde depolanan su miktarının azaltılması.
Topraktan çekilen suyun drenaj sistemine aktarılması.

Bu iki doğrudan etki genellikle drenajın ana amacı olmayıp, bunlar birçok dolaylı etkiyi
tetiklemektedir. Tarımsal drenaj projelerinin gerçekleĢtirilmesinin çoğu zaman gerçek sebebini
bunlar teĢkil etmektedir.
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2.1.Drenajın ÇeĢitli Amaçları
2.1.1.AĢağıdaki hedeflere ulaĢmak için fazla yüzey veya tabansuyunun bitki kök
bölgesinden uzaklaĢtırılması
Tarım arazi veya çayır merada yüksek verime ulaĢmak için daha iyi toprak havalandırması
sayesinde;







Daha derin köklü ürünler
Ürün deseni oluĢturmada daha az sınırlandırma
Daha az tohum sarfiyatı
Gübrenin daha iyi kullanılması ve yarayıĢlı hale gelmesi
Topraktan daha az azot kaybı
Daha çok çayır çimen

Daha kuru topraklar sayesinde;








Arazide daha iyi ulaĢım
Toprağın daha büyük taĢıma kapasitesi
Daha iyi çalıĢılabilirlik ve toprak iĢleme
Toprak iĢleme periyodunun geniĢlemesi
Toprağın permeabilitesini arttıran solucan gibi mikro-faunanın aktivitesinin artması
Permeabilitenin geliĢiminde rolü olan toprak yapısının artması
Özellikle bahçecilik ve çayır üretiminde erken üretim için önemli olan daha yüksek toprak
sıcaklığına ulaĢılabilinmesi.

2.1.2.Toprakta tuz kontrolü için yıkama




Kök bölgesinde toprak tuzluluğunun artmasını önleyerek sulanan arazinin uzun vadede
sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Topraktan tuzların uzaklaĢtırılması ile tuza dayanıklı bitkilerin yerine daha geniĢ bir bitki
deseninin uygulanmasının sağlanması.
Tuzlu ve/veya sodyumlu toprakların ıslah edilebilmesi imkânlarının sağlanması.

2.1.3.Toprakta asit kontrolü için yıkama



Potansiyel asit sülfat topraklarda asiditenin oluĢmasını önlemek.
Asit sülfat toprakların ıslah edilmesi.

Bu tarımsal amaçlar dıĢında, drenaj sistemlerinin tesis edilmesi için baĢka sebepler olabilir.
Sağlık için drenaj, rekreasyon alanlarının oluĢturulması için drenaj, daha az olmakla beraber
doğal hayatın geliĢtirilmesi (habitat yapılandırılması) için drenaj çalıĢmaları da bulunmaktadır.
Bu çalıĢmada asıl tarımsal drenajın çevresel yan etkileri ortaya konularak drenajın diğer
yönlerinden de konu gereği ortaya çıkan durumlar ortaya konulacaktır. Konunun sadece teknik
yanları ile sınırlı kalınacak ve sosyo ekonomik hususlar dikkate alınmayacaktır.
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3.ÇEVRESEL ETKĠLER
Bir alanda, drenaj sistemi ile karĢılaĢtığımızda kendimizi uygun hale getirilmiĢ bir çevrede
buluruz. Çevreyi, globalden, bölgesel ve lokale kadar değiĢen farklı ölçekte ekosistemlerin
bütünlüğü olarak tanımlayabiliriz. Bir ekosistem (veya doğal sistemler) insan, bitki ve hayvanlar
ile onların etrafındaki toprak, hava, su, besinler ve enerjinin dinamik bir aranjmanıdır. Göller,
mangrove ormanları, bataklıklar ve çayır mera alanları birer ekosistemdir. Çeltik alanları, deniz
seviyesinin altındaki ekime elveriĢli topraklar, balık gölleri, otlaklar ve evlerin bahçeleri de birer
ekosistemdir. Bu sonuçlar insan aktivitelerin tarafından yönlendirildikleri için ―yönetilen
ekosistemler‖ olarak adlandırılmaktadır. Fakat bunlar ―müdahale edilmemiĢ ekosistemler‖ ile
mukayese edildiğinde biyoçeĢitlilik açısından basit kalmaktadırlar.
BaĢarılı kalkınma, çevresel kaynakların rasyonel kullanımı ve projelerin geliĢtirilmesinde
planlama, projelendirme ve uygulama safhalarında olumsuz çevresel etkilerin ortadan
kaldırılması veya en aza indirilmesine bağlıdır. Bir alanda arazi kullanımının sürdürülebilir
olması istenir. Bu ise çevrenin, arazinin verimliliği ve üretkenliğinin zamanla azalmamasını
sağlayacak ve dolayısıyla insan refahına zarar vermeyecek bir tarzda yönetilmesi ile
mümkündür.
Ekoloji ve Kalkınma ĠĢbirliği Komisyonu (CEDC 1986) çevresel etkileri üç kategoriye
ayırmıĢtır.




Çevrenin bozulması ve/veya kirliliği.
Doğal kaynakların tüketilmesi ve/veya aĢırı kullanılması.
Doğal ekosistemlerin yok olması ve/veya bozulması.

3.1.Bozulma
BozulmuĢ ve/veya kirlenmiĢ çevre, ekosistemler içerinde insan müdahaleleri sonucu en az
tahribata uğramıĢ kategoride yer alan ekosistemlerdendir. Dikkatli bir planlama çevre üzerindeki
etkileri kabul edilebilir limitler içerisinde tutabilir. Drenaj, prensip olarak, su yönetimi sisteminin
düzenleyicisi, diğer bir deyiĢle derleyip toparlayıcısıdır. Açık kanallar inĢa edilir, doğal akarsu
yataklarında akıĢ değiĢtirilir ve tuz oranı artmıĢ drenaj suları nehirlere boĢaltılır. Tüm bu
aktiviteler çevre üzerine etki ederler. Bu etkileri tam olarak önceden kestirmek zordur. Fakat
ekolojik çalıĢmalar planlanan drenaj sistemlerinin baĢlıca çevresel sonuçlarına çözüm
sağlayabilir. Eğer bu sistemler dikkatli planlanırsa mevcut ekosistemlerdeki değiĢiklikler
istenildiği gibi tutulabilir. Örneğin, drenaj sisteminin oluĢturulması sonucunda habitat değiĢimi
ve komĢu tarım alanına drenaj kanalından tuzlu su sızıntısının etkisi.
3.2.Tükenme
Doğal kayakların tükenmesi veya aĢırı kullanımı genellikle dereceli bir süreç olup, baĢlangıçta
Ģiddetli olarak ortaya çıkmayabilir fakat sonunda büyük yan etkisi olabilir. Genellikle küçük
ölçekte tarla seviyesinde ne olduğunun farkına vardığımızda olay geniĢ bölgesel ölçekte yayılmıĢ
olabilir. Örneğin, yüzey akıĢın sebep olduğu verimli üst toprak erozyonu ve besin maddelerinin
ve organik maddenin yıkanması.
3.3.Yok Olma
Doğal ekosistemlerin yok olması ve/veya bozulması çevresel etki kategorilerinin en Ģiddetlisidir.
Ekosistemdeki değiĢimler geri dönüĢsüz olduğunda, söz konusu olumsuzlukları doğuran
faaliyetler baĢlamadan önce olağan üstü tedbirler alınmalıdır. Örneğin bataklıkların ıslah
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edildikten sonra geri dönüĢümsüz olarak büzülme ve çökelmesi veya su tablası düĢtükten sonra
organik (peat) toprakların oksidasyona uğraması veya yanması. Diğer bir örnek de potansiyel asit
sülfat toprakların asitlenmesidir.
Drenajın iki direk etkisinin (su tablasının düĢmesi ve deĢarjda artıĢ) çevresel etkilerini belirlemek
için bunları öngörülebilir, öngörülemez, birincil, ikincil, proje alanı içerisinde, memba ve
mansapta olmak üzere çeĢitli kategorilerde değerlendirmek gerekir.
Hedeflenen ve istenmeyen etkilerin öngörülebilirliği proje alanında doğru araĢtırmaların
yapılmasıyla artar. Fakat özellikle kurak bölgelerdeki sulanan alanlardaki drenaj projelerinde
baĢarısızlıklarla karĢılaĢılması kaçınılmazdır. AĢağıdaki alıntıda bu açıkça ifade edilmiĢtir
(Committee on Irrigation-Induced Water Quality Problems (1989: p.96):
Kurak alanlarda sulama arazi kullanımı, arazi dağılımı ve su kullanımında büyük değiĢiklikler
meydana getirir. Bu tuzlanma, istenmeyen ve bazen beklenmeyen sonuçlara yol açar. Bu
tuzlanmanın etkisi genellikle baĢlangıçta minimum düzeydedir. Fakat zaman içerisinde artarak
önemli düzeylere ulaĢma eğilimindedir.
4.PROJE ALANINDAKĠ YAN ETKĠLER
4.1.Sulak Alanların Kaybı
Suyla doygun arazilerden oluĢan sulak alanlar, toprak geliĢiminin doğasını ve onun içinde ve
yüzeyinde yaĢayan bitki ve hayvan tipini belirleyen önemli faktördür. Sulak alanlar ıslah edildiği
yani kurutulduğu zaman barındırdığı bitki ve hayvan topluluklarına habitat olmak gibi orijinal
özelliğini kaybeder. GeçmiĢte ―faydasız sulak alan‖ olarak nitelendirilen alanların kaybedilmesi
az endiĢe uyandırırdı. Fakat son yıllarda sulak alanların ortadan kaldırılması sadece kuĢ
gözlemcileri ve diğer doğal çevre ile ilgilenenleri değil aynı zamanda herkesi
endiĢelendirmektedir.
Drenajdan önce sulak alanların tarımsal değeri genellikle çok düĢüktür. Tarımsal açıdan
bakıldığında zayıf üretkenliğe sahip bu sulak alanların drenaj sayesinde çok büyük üretkenliğe
kavuĢması sağlanabilmektedir. Fakat diğer taraftan sulak alanlar genellikle vahĢi ve doğal hayat
alanları, taĢkın öteleme alanları, yer altı suyu besleme alanları sediment birikim havzaları,
ekolojik zon alanları ve rekreasyon ve ekolojik alanlar olmaları dolayısıyla büyük değere
sahiptirler. Bu özelliklerin parayla ifade edilmesi çok zordur.
4.2.Habitat DeğiĢimi
Tarım arazilerinde veya çayır arazilerde gerçekleĢtirilen drenaj projeleri sulak alanlara
uygulanan drenaj projelerine kıyasla çevresel açıdan daha az tahribata sebep olabilir. Fakat hem
kurak hem nemli ve yağıĢlı bölgelerde drenaj projeleri habitat koĢullarında önemli değiĢikliklerin
gerçekleĢmesine yol açabilir. Sonuçta da bitki ve hayvan yaĢamı önemli ölçüde etkilenebilir.
Örneğin Endonezya‘nın Kalimantan Bölgesinde kıyı bölgesinde alçak arazilerden oluĢan geniĢ
bir alanın tarımsal üretime açılması toprakların asitleĢmesiyle. Bu asit sülfat toprakların drenajı
kaçınılmaz bir Ģekilde drenaj suyunun asiditesini artırmak suretiyle hem proje alanında hem de
mansabındaki alanlarda çevresel olarak olumsuz etkilerde bulunur. Tablo 1 de görüldüğü gibi
ıslahtan önce 96 türden oluĢan balık popülasyonu proje uygulanan alanlarda 29 türe düĢmüĢtür.
DüĢüĢ muhtemelen tamamen drenaj projelerinden kaynaklanmamıĢ olabilir. Ancak tablo insan
aktivitelerinin faunayı etkileyebileceğini gösteren güzel bir örnektir.
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Tablo1. Kıyı Alçak Arazilerinde Islah Projelerinin Balık Popülasyonuna Etkisi
(Klepper 1992).
Alan

Balık tür sayısı

Durumu

Sungai Negara

Drenaj ve Asidifikasyon yok

96

Pulau Petak

Drenaj ve Asidifikasyon

29

Tbunganen

Drenaj var, Asidifikasyon yok

43

4.3.DüĢük Taban Suyu
Drenaj sistemlerinin doğrudan etkisi düĢük ortalama taban suyu seviyeleridir. Bu taban suyunun
sistematik bir Ģekilde düĢürülmesi tarımsal üretimde artıĢa sebep olur fakat aynı tarımsal
üretimde veya doğa koruma, ormancılık ve manzara açısından ciddi yan etkilere sebep olabilir.
Bu yan etkiyi azaltmanın bir yolu yıl boyunca taban suyu seviyesinin aynı tutulmayarak, su kılığı
olan yer ve zamanlar ile tarımsal üretim için taban suyu yüksekliğinin kritik olmadığı
dönemlerde yükseltilebilir.
4.4.Arazide Çökme
Drenajın bilinen bir etkisi de arazi yüzeyinde çökmelerin meydana gelmesidir. Özellikle organik
maddece zengin peat toprakların oksidasyon sonucunda kaçınılmaz bir Ģekilde çökelmesi
çevresel bir tepkimedir. Oksidasyon oranı su tablasının derinliği ve sıcaklıkla iliĢkilidir. Yüksek
taban suyu tablası ve düĢük sıcaklıkta oksidasyon oranı düĢüktür. Bu nedenle peat toprakları
korumak için mümkün olduğunca yüksek taban suyu seviyesini sürdürmelidir. Fakat yüksek
taban suyu seviyesi bu topraklar için düĢük taĢıma kapasitesi anlamına gelir. Bunun için peat
topraklar nispeten derin havalandırılmıĢ ve mekanizasyon için yüksek taĢıma kapasitesine sahip
olmadıkları için mahsul yetiĢtirmek için elveriĢli değillerdir.
4.5.Tuzlanma
Sulamalı tarımda sulamanın kendisi bizzat tuzlanmanın kaynağıdır. Dünya genelinde 270 milyon
ha. Sulanan arazinin üçte biri bir dereceye kadar tuzlulaĢmıĢtır (Scott 1993). Su kalitesi iyi olsa
dahi sulamayla önemli miktarda tuz taĢınmaktadır. Kurak ve yarı kurak bölgelerde tuzlu taban
suyunun kapillarite ile yükselmesi sonucunda sulama ikincil olarak tuzlanmaya sebep
olmaktadır. Toprakta tuzlanmayı önlemek için tüm bu tuzlar drenj suyuyla uzaklaĢtırılmak
zorundadır. Bu nedenle drenaj, sulanan alanlarda sürdürülebilir tarım yapılabilmesi için bir
gerekliliktir.
4.6.AsitleĢme
Prit (asit sülfat toprak) ihtiva eden birçok zengin sulak alan yanlıĢ uygulanan ıslah projeleri
sonucunda kaybedilmiĢtir. Drenaj sonucunda alt toprak katmanlarının hava ile temasa geçmeleri
sonucunda oluĢan oksidasyon sülfirik asit formasyonunun oluĢmsına sebep olmaktadır. Drenajın
zamanla tetiklemesi sonucunda Ph‘nın 3 ün altına düĢmesiyle asitleĢme son derece belirgin hale
gelir. Bu durumda bitki ve havan yaĢamı ciddi Ģekilde etkilenir. Prit ihtiva eden toprağı
asitleĢmeden korumak için yüksek taban suyu her türlü durumda sürdürülebilir. Diğer tedbirler,
örneğin kireç uygulaması asitleĢmenin ve asitli drenaj atık suyunun etkisini azaltmada yardımcı
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olabilir. AsitleĢmenin su kimyası, tarımsal üretim azalması, habitat ve rekreasyon üzerine
olumsuz etkilerinin yanı sıra, tuzlu ve sodyumlu suyun tatlı suya dönüĢmesini sağlamasıyla
sıtmanın artmasına da dolaylı etkisi olabilmektedir.
4.7.Sızıntı
Proje alanında taban suyu seviyesinin düĢürülmesi hidrolik yükün azalması sonucunda alana
sızıntıların da artmasına sebep olacaktır. Eğer sızıntı suyu temiz ise etki sadece yüksek drenaj
oranı Ģeklinde olacaktır ve/veya proje alanına yukarı havzadan düĢük taban suyu akımı
gerçekleĢecektir. Eğer sızıntı suyu sodyumlu veya tuzlu ise tuz proje alanına taĢınacak ve
böylece tuzluluğun zararı hem proje alanında hem de onun aĢağısındaki alanlarda artıĢ
gösterecektir.
4.8.Erozyon
Drenaj erozyonu artırabilir veya arttırabilir. DüĢük taban suyu ile kuru bir üst toprak oluĢur. Bu
sayede belirli Ģartlarda rüzgar erozyonu artar. Diğer taraftan yüzey altı drenaj sistemleri yüzey
suyu akıĢını azaltarak erozyonun azalmasına sebep olmaktadır. Topoğrafik eğimi %2 nin
üzerinde olan arazilerde yüzey drenajı ile erozyon kontrolü önlemleri çok yakın iliĢki
içerisindedir.
Örneğin; AĢağı Mississippi Vadisinde yıllık yağıĢ evapotranspirasyonun yaklaĢık yıllara göre
değiĢmek üzere 500-1000mm üzerindedir. Bu yüksek tabansuyu tablası ve yüzek akıĢla
sonuçlanmaktadır. Bir drenaj-akıĢ-erozyon çalıĢması 1981-1986 yılları arasında killi tınlı alüvyal
bir arazide deneysel olarak gerçekleĢtirildi (Bengtson ve ark. 1988).Yüzey altı drenaj
sistemlerinin döĢenmesi toplam drenajdan dönen suyun %35 artması karĢılığında yüzey akıĢını
%34 azaltmıĢtır. Yüzey akıĢın toprakaltı drenaj akıĢına çevrilmesi sonucunda; toprak kaybı %30,
azot kaybı %20 ve fosfor kaybı ise %36 azalmıĢtır. Böylece toprakaltı drenajı olumlu etki
göstermiĢtir fakat diğer taraftan toplam drenaj akıĢı artmıĢtır.
4.9.Besin Maddeleri Pestisitler Ve Diğer Elementlerin Yıkanması
Drenajın doğrudan etkilerinden birisi de drenaj sistemine deĢarjın olmasıdır. Bu açıdan toprak da
depolanmıĢ çözünebilir her tür element için su bir araçtır. Bu elementler (örneğin, bitki besin
elementleri, herbisitler, pestisitler, organik maddeler, tuzlar ve ticari toksik maddeler vs.)
topraktan yıkanabilir ve drenaj atıksuyunu kirletebilir. Bazen bu istenen bir sonuçtur fakat
genellikle istenmeyen bir durumdur. Bu elementlerin etkileri çevre Ģartlarına, tarımsal pratiklere
(kullanılan gübre ve pestisit miktar ve kalitesi), iklim koĢullarına ve toprak tiplerine bağlı olarak
değiĢkenlik gösterir. Bazen bu etki pozitif (örneğin besin maddelerinin kaybının azaltılacağı
zaman) bazen negatif (örneğin aĢırı gübre uygulandığında) olabilir. Eğer etki negatif ise drene
edilecek suyun akıĢını azaltmak koruyucu önlem olarak tek seçenektir. Çünkü noktasal olmayan
bu tür kirliliğin arıtılması aĢırı derecede pahalıdır.
4.10.Sağlık
Tarımsal alanların drenajı alandaki yaĢam Ģartları üzerine de etkili olabilmektedir. Tarımsal
kalkınma projeleri ve özellikle sulama projeleri eğer sivrisineğin miktarında ve yayılma alanında
artıĢa sebep oluyorsa drenaj projelerinin olumsuz etkisinden söz edilebilir. Eğer drenaj,
sivrisineklerin içinde yaĢadığı açık su kütlelerini azaltıyor veya ortadan kaldırıyorsa sıtma ile
mücadelede yardımcı olabilir. Olumlu etkilerinin yanı sıra drenaj, toksik ticari elementlerin
yıkanarak su kaynaklarına karıĢmasına sebep olması dolayısıyla olumsuz etkiler de meydana
getirebilir. Bu elementlerin yüksek konsantrasyonları alıcı su ortamlarını kirletebilir.
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5.MANSAPTAKĠ YAN ETKĠLER
Drenaj kanallarından gelen deĢarj suyu bir Ģekilde ya cazibe ile veya pompaj ile kanal vasıtasıyla
veya doğrudan denize veya nadiren de olsa bir doğal göle, buharlaĢma göllerine veya yeraltına
deĢarj edilir. UlaĢtığı nihai nokta boyunca drenaj suyu etrafını çeĢitli Ģekillerde etkileyebilir.
Drenaj suyunun bertaraf edilmesi ile ilgili sorunlar her yerde aynı değildir. YağıĢlı sıcak, yağıĢlı
tropikal, kurak ve yarı kurak bölgelerde problemler birbirinden farklı olmaktadır.
Mansabdaki drenaj suyunun etkilerinin azaltılması amacıyla alınabilecek önlemlerden bazıları
Ģunlardır:
1. Drenaj suyunun yeniden kullanımı.
2. Yüzey suyuna deĢarj.
3. BuharlaĢtırma gölleri.
4. TuzsuzlaĢtırma.
5. Derin kuyu enjeksiyonu.
6.MENBADAKĠ YAN ETKĠLER
Proje alanındaki su tablası düĢüĢü genellikle alana daha fazla sızıntının gerçekleĢmesine
dolayısıyla projenin membaındaki alanlarda su tablasının düĢüĢüne sebep olacaktır. Sulanmayan
alanlarda bu Ģekilde su tablasının düĢürülmesi, bitki kök bölgesi ve (tuzsuz) tabansuyu arasındaki
temasın kesilmesi bitki geliĢimini negatif etkileyebilir. Bu da üründe azalıĢa sebep olur. Örneğin
Hollandada Ijsselmeer bölgesinde ıslah edilen çayır alanlarının membada kalan kısımlarında
tabansuyu düĢüĢünden korunmak için sınırda tampon olarak göllerin oluĢturulması planlanmıĢtır.
7.ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRME
Özellikle 1970 li yıllardan itibaren dünya çapında çevre ve doğa koruma bilincinin artması
sonucunda özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika da çevreyi etkilemesi muhtemel faaliyetlerin
olumsuz olabilecek etkilerinin ortaya konulması ve bu etkilerin oluĢmaması veya en aza
indirilmesi amacıyla bir dizi çalıĢmadan ibaret çevresel etki değerlendirme çalıĢmalarına
baĢlamıĢlardır. Bu konuda yasal zorunluluk ve yükümlülüklerde getirmiĢlerdir. Ülkemizde de
1991 yılından itibaren yasal düzenlemelerle çevresel etki değerlendirme çalıĢmalarına
baĢlanılmıĢtır. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği 1991 yılında yürürlüğe girmiĢ olmasına
rağmen DSĠ‘nin Baraj ve sulama projelerinde çevresel etki değerlendirme çalıĢmalarının nasıl
yapılması gerektiği ve bu projeler için bir format geliĢtirmek üzere Amerika da bir dizi eğitim
çalıĢması yaptığı ve ülkemizde bu konunun öncülüğünü yaptığı bilinmektedir. Bugün drenaj
projeleri de dahil olmak üzere tüm DSĠ projelerinde çevresel etki değerlendirme çalıĢmaları
yapılmakta, sulak alan kurutma amaçlı drenaj projelerine DSĠ kesinlikle müsaade etmemekte,
ancak tabansuyunun alçalıp yükselmesi ile ortaya çıkan tuzluluk ve sodyumluluk problemlerinin
giderilmesi için çevreyle uyumlu ıslah projeleri yapmaktadır.
8.DSĠ DRENAJ STRATEJĠSĠ
8.1.DSĠ’nin Drenaj Ve Proje Kriterleri
Drenaj projeleri yapılırken; proje alanında mevcut olan drenaj yetersizliklerinin belirlenmesi
gayesi ile bir dizi çalıĢma yapmak gerekmektedir. Bu çalıĢmalar; arazide baĢlar, laboratuvar
analizlerinden sonra olgunlaĢır, büroda nihai aĢamaya getirilerek raporları hazırlanır. Drenaj
raporlarında; proje sahasında uygulanması gerekli drenaj sistemi tipinin belirlenmesi ve drenaj
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Tarımsal Drenaj
Sistemleri ve Kriterleri
Üniteler

Ölçütler
(m)

Yüzey Drenaj
Sığ yüzey
drenaj
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Hendek
/Drenler
Toplama
Kanalları
BoĢaltım
Kanalları
Servis Alanı
ġev
KamulaĢtırma
GeniĢliği

h
b
L
h
b
L
h
b
L
ha
1/m
N

0,15-0,30
0,35-0,40
Tarlaya göre
0,20-0,35
0,50
500

5-6

Derin yüzey
drenaj

Derin drenaj
Açık drenaj
sistemleri
Sığ açık drenaj

Derin açık
drenaj

Organik drenaj

0,75
0,50
500
1,0
0,5
2000-2500
100
1-1,5

0,75
0,50
300
Hesapla
1,0
Hesapla
Hesapla
1-1,25

1,80
1,0
300
2,10
1,00
2000-4000
60
1-2

0,75
0,30
75
0,90
1,0
150-180
1,0
1,0
450-750
Hesapla
0,25

Hesapla

Hesapla

Hesapla

Hesapla

Kapalı drenaj
Drenaj sistemleri
Derin
Sığ kapalı
kapalı
drenaj
drenaj
0,75
Hesapla
Hesapla
1,0
0,50
300

1,5
Hesapla
Hesapla
1,80
1,0
300

Not: Tabloda boĢ bırakılan satırlar proje durumuna göre değiĢmektedir. Verilen değerler ortalama değerlerdir, proje durumuna göre hesapla
bulunacaktır.

sistemin oluĢturulmasında etken olan, toprakta tuz ve sodyumun derinlik ve miktarının yanı sıra,
tutulacak taban suyu seviyelerinin derinlikleri ayrı, ayrı incelenerek drenaj projesi ortaya
konulur. Tarımsal drenaj sistemleri yukarda tabloda verilen kriterlere göre açılır.
KuruluĢumuzun yaptığı drenaj projeleri, bir mühendislik çalıĢmasının ürünü olup; açılması
önerilen kanalların, derinlikleri, Ģevleri, eğimleri çeĢitli arazi ve büro çalıĢmaları ile ortaya
konulur. Burada amaç; yeni tarım alanları açmak değil, tarım alanlarında var olan ya da sulama
ile ortaya çıkabilecek taban suyu, tuzluluk ve sodyumluluk problemlerinin oluĢmasını
engellemek gayesi ile yapılır. Örneğin yıl boyunca veya bitki kök geliĢim döneminde taban
suyunun bir haftadan fazla kaldığı alanlarda, çıkıĢ ağzı koĢulları taban suyunun düĢürülmesine
olanak vermiyorsa, bu alanlarda taban suyu 45 - 65 cm derinliklerde tutulmaya çalıĢılır. Tarımsal
değeri olan bazı bitkilerin yetiĢtirilebilmesi için uygun kök bölgesi oluĢturabilmek amacıyla
düĢünülen drenaj sistemi farklı derin köklü bitkilerin geliĢimi için farklı ve organik topraklar için
farklı drenaj sistemleri inĢa eder. Bunun yanı sıra özellikle taban suyunun belli seviyelerde
tutulması zorunlu olan mera alanlarında ve çeltik alanlarında özel drenaj sistemleri geliĢtirir ve
uygulanmasını sağlar.
Drenaj kanalları bir mühendislik yapısı olup; Kanalının derinliği; bariyer (geçirimsiz katmana
olan derinlik) dikkate alınarak, ġevleri, toprak bünyesine göre, Drenaj kanalının kapasitesi ise
arazinin bitki örtüsü, o alana düĢen yağıĢ Ģiddeti, miktarı ve toprak bünyesine bağlı olan
geçirgenlik değerleri dikkate alınarak hesaplanır.
Tarımsal drenaj sistemleri; yüzeysel drenaj ve yüzey altı drenaj sistemleri olmak üzere iki grupta
toplanmaktadır. Drenaj ihtiyacı, toprak yüzeyinde veya bitki kök bölgesinde gereğinden fazla su
veya bazı tuzların birinin ya da birden fazlasının bir arada bulunmasından kaynaklanmıĢ olabilir.
Bu problemler, arazi yüzeyinde oluĢmuĢ ise sorun yüzeysel drenaj, toprak altında oluĢmuĢ ise
yüzey altı drenaj diğer bir ifade ile derin drenaj sistemleri ile çözülecektir.
Drenaj kanallarının teknik özellikleri, ne amaçla yapıldıkları ve nereye hizmet ettikleri, nasıl
kullanılması gerektiği yeni ortaya çıkmıĢ bir bilgi değildir. Drenaj kanalları, belirli esaslar ve
kriterler çerçevesinde projelendirilmiĢ olup görevleri, taban suyunu ve yağıĢ ve sulamadan dönen
yüzey sularını bitkiye zarar vermeden en kısa zaman aralığında araziden tahliye etmektedir.
Drenaj kanalının iĢlevinin bozulması tarım toprağının tuzlanması ve çoraklaĢmasına, drenajın
sağlanamaması ve taban suyunun yükselerek ekonomik tarımsal faaliyetin sürdürülmesinin
ortadan kalkmasına neden olacaktır. Tarım alanlarının drenaj yetersizliği tuzluluk, sodyumluluk
v.b. nedenlerle verimliliğin düĢmesine sebep olacaktır.
8.2.DSĠ Drenaj ÇalıĢmalarının Tarihsel Süreci
DSĠ tarafından inĢa edilerek iĢletmeye açılan kurutma tesisleri ile ilgili olarak zaman zaman bazı
çevrelerce çeĢitli olumsuz değerlendirmelerde bulunulduğu bilinmektedir. Genellikle bilgi
eksikliği ve yanlıĢ yaklaĢımlardan kaynaklanan bu değerlendirmeler zaman zaman bazı basın
yayın organlarında yer almaktadır.
DSĠ Genel Müdürlüğünün faaliyetleri 6200 sayılı ―Devlet Su ĠĢleri Umum Müdürlüğü TeĢkilat
ve Vazifeleri Hakkında Kanun‖ hükümleri uyarınca gerçekleĢtirilmektedir. Kurutma tesisleri ile
ilgili çalıĢmalar da bu kapsamda ve adı geçen kanunun DSĠ‘nin vazife ve salahiyetlerini
düzenleyen 2. maddesinin c bendinde ―Bataklıkları kurutmak‖ ibaresiyle belirtildiği Ģekilde
yerine getirilmektedir.
DSĠ tarafından geliĢtirilen projelerde sulak alanların ve göllerin korunması ve geliĢtirilmesi ile
ilgili hususları, DSĠ projenin hem gereği hem de bir parçası olarak öngörür. Buna örnek olarak
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doğal Ģartlarda yeteri kadar beslenemeyen göl ve sulak alanların beslenmesi konusunda DSĠ,
çevresel ve hidrometeorolojik olarak ciddi çalıĢmalar yaparak bunu gerçekleĢtirmeye
çalıĢmaktadır.
1890‘lı yıllarda milyonlarca insanın ölümüne yol açan sıtmanın kaynağının sivrisinek olduğunun
öğrenilmesinden sonra insanların sulak alanlara bakıĢı değiĢmiĢ, sıtmayı önlemenin tek ve kesin
çözümünün bataklıkları kurutmak olduğu varsayılmıĢtır. 1950‘li yıllarda yoğun bir Ģekilde
görülen sıtma hastalığıyla mücadele maksadıyla 18.01.1950 tarih ve 5516 sayılı Kanun
çıkarılmıĢ ve bu kanunla devlet kuruluĢlarına yaptırım zorunluluğu getirilmiĢtir. Ülkemizde de
1950‘li yıllarda sıtma ile mücadele kapsamında baĢlatılan kurutma çalıĢmaları sonucunda
113 628 ha alan kurutulmuĢtur. Bu kurutma çalıĢmaları 1960‘lı yıllarda yoğunluk kazanmıĢ olup,
1980‘li yıllardan sonra çevre bilincinin artması ve sulak alanların öneminin ortaya çıkması
akabinde de kurutma çalıĢmalarından vazgeçilmiĢtir. KuruluĢumuz tarım toprağı kazanmak
amacıyla herhangi bir kurutma faaliyeti yürütmemektedir.
KuruluĢumuzun yaptığı drenaj amaçlı projeler, Dünyada halen ileri ülkelerde yapılan bilimsel
çalıĢmalar ile aynı kriter ve ölçülerde yürütülmektedir.
Drenaj kanallarının açılması, bizim gibi kurak ve yarı kurak iklim kuĢaklarında yer alan
ülkelerde sürdürülebilir tarımsal sulama için kaçınılmaz faaliyetlerdir. Taban suyu belirli bir
bariyerin üzerinde sulama ve yağıĢlarla biriken sudur.
Drenaj kanalları; sulamaya açılan tarım arazilerinin can damarları niteliğinde olan, yüzey sularını
ve taban suyunu tahliye etmek maksadıyla açılmıĢ ana, yedek ve tersiyer drenaj kanallarından
oluĢurlar. Sonuç olarak Drenaj kanalları; tarım arazilerinin taban suyundan dolayısıyla tuzluluk
ve sodyumluluktan korunması maksadıyla açılmıĢ olup, esasen tuzlanma ve sodyumlulaĢma
problemini ortadan kaldırma gayesine hizmet amaçlı açılan kanallar olup, bu kanalların tuzluluk
ve sodyumluluk problemlerine neden olduğunu söylemek bilim ve tekniğe aykırı bir düĢüncedir.
DSĠ tarafından geliĢtirilen projelerde sulak alanların ve göllerin korunması ve geliĢtirilmesi ile
ilgili hususları, DSĠ projenin hem gereği hem de bir parçası olarak öngörür. Buna örnek olarak
doğal Ģartlarda yeteri kadar beslenemeyen göl ve sulak alanların beslenmesi konusunda DSĠ,
drenaj kanallarına uygun kesitlerde kriterlerde kapaklı sistemler inĢa ederek çevresel ve
hidrometeorolojik olarak ciddi çalıĢmalar yapmıĢ ve bu tür çevreyle uyumlu proje çalıĢmalarını
gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktadır.
1980‘li yıllarda çevre bilincinin artması ve sulak alanların öneminin ve gerekliliğinin ortaya
çıkması akabinde de kurutma çalıĢmalarından vazgeçilmiĢtir. KuruluĢumuz tarım toprağı
kazanmak amacıyla herhangi bir kurutma faaliyeti yürütmemekte, sadece sulama amaçlı
geliĢtirdiği proje alanlarında toprak iĢleme çalıĢmalarında fiziki Ģartların iyileĢtirilmesi, tarım
alanlarının zamanında iĢlenebilmesi, topraklarda tuzlanma ve sodyumlulaĢmanın kontrolu ve
yüksek tabansuyu sorunlarına sebebiyet verilerek verimlilik azalımını kontrol ve önleme
amacıyla sulama sistemine paralel derenaj projeleri gerçekleĢtirmektedir.
AĢağıda ġekil-1de verilen grafikde DSĠ nin geçmiĢ yıllarda yaptığı kurutma çalıĢmaları alan
bazında kümülatif olarak verilmiĢtir. Bu grafikten sivrisinekle mücadelenin değiĢik yöntemlerle
sürdürülmesi ve sıtma hastalığı ile mücadelenin baĢarılı olması nedenleriyle bataklık kurutma
amacıyla gerçekleĢtirilen drenaj çalıĢmalarının hız kaybetmesi sonucunda özellikle 1970 li
yıllardan sonra ivmenin azaldığı açıkça görülebilmektedir.
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Kurutma alanı(ha)

170

160.000
155.000
150.000
145.000
140.000
135.000
130.000
125.000
120.000
115.000
110.000
105.000
100.000
95.000
90.000
85.000

Yıllara göre kurutma alanları (ha)

80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Yıllar

ġekil 1. KuruluĢundan günümüze kadar DSĠ‘nin gerçekleĢtirdiği kurutma alanları toplamı

9.SONUÇ
Günümüzde tarımsal drenajın özellikle verimlilik açısından sağladığı yararlar tüm tarımla
uğraĢan kesim tarafından bilinmekte toprak iĢleme kolaylığı, tuzluluk ve sodyumluluk kontrolü,
üretim artıĢı vs. konularında kaçınılmaz olarak uygulanması hususunda hiçbir tereddüt
yaĢamamaktadır. TaĢkın ovalarında veya yüksek tabansuyu sorunu olan alanlarda herhangi bir
drenaj projesi geliĢtirmeksizin, dere veya yandere ıslahı çalıĢmalarının dahi toprakta büyük
önemli iyileĢtirmelere sebep olduğu bilinmektedir. Drenajın olası olumsuz etkileri planlama
safhasında gerçekleĢtirilen drenaj etüt ve projelendirme çalıĢmaları yanı sıra çevresel etki
değerlendirme çalıĢmalarıyla ortaya konulmakta ve gerekli önlemlerin alınması
sağlanabilmektedir. Sulamanın en önemli bir unsuru olan drenaj çalıĢmalarına konuyla ilgili
uzmanların önerilerine azami hassasiyetle değer verilerek toprakların verimliliğinin
sürdürülebilirliği sağlanabilecektir.
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ÖZET
Hızla artan nüfusun su ihtiyacının ve bununla bağlantılı tarımsal sulama ihtiyacının güvenli bir
Ģekilde karĢılanabilmesi için su kaynaklarının geliĢtirilmesi gerekmektedir. Özellikle yüzey
sularının bulunmadığı, yetersiz kaldığı veya ekonomik olmadığı yerlerde yeraltısuyu tek
alternatif su kaynağıdır. Bu çalıĢmada, Türkiye‘nin önemli tarım merkezlerinden biri olan ġuhut
Ovası‘nın yeraltısuyu modeli oluĢturulmuĢtur. ġuhut Ovası‘nın jeolojik, hidrolojik, hidrojeolojik
özellikleri incelenerek ovadaki sulama kuyularında pompaj çekimleri sonucu yeraltısuyunun
davranıĢı incelenmiĢtir. ÇalıĢma alanının üç boyutlu yeraltısuyu akım modeli MODFLOW
kullanılarak geliĢtirilmiĢtir. Ovada daha önce yapılmıĢ olan jeolojik çalıĢmalar doğrultusunda
yeraltısuyu modeli üç katmanlı model olarak oluĢturulmuĢtur. Bölgedeki yeraltısuyu akımının
2004 yılı mayıs ayında kararlı akım durumunda olduğu varsayılarak modelin kalibrasyonu
yapılmıĢ ve çalıĢma alanının hidrojeolojik parametreleri belirlenmiĢtir. Kalibrasyon sonucu
ġuhut Ovası‘nın 2004 yılı mayıs ayı yeraltısuyu bütçesi hesaplanmıĢtır. Ayrıca, kuyulardan
pompajın %50 azalıĢı ve %50 artıĢı ile Uluslararası Ġklim DeğiĢikliği Sempozyumu‘nun (IPCC)
2007 raporunda yer alan iklim değiĢikliği senaryolarına göre 2050 ve 2100 yılına kadar
olabilecek durumlar için yeraltısuyu modeli çalıĢtırılıp sonuçlar yorumlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Yeraltısuyu, modelleme, ġuhut Ovası, MODFLOW.

GROUNDWATER MODELLING OF AFYONKARAHISAR SUHUT PLAIN
ABSTRACT
Water resources should be developed to meet the water demands for rapidly increasing world
population and consequent irrigation water requirement in a safe manner. In such places of the
world, use of groundwater is especially very crucial where there is no surface water or the use of
surface water is inadequate or not economic. In this study, a groundwater model is developed for
ġuhut Plain which is one of the important agricultural plains of Turkey. ġuhut Plain‘s geological,
hydrological, hydrogeological characteristics and groundwater flow response to withdrawals for
irrigation are investigated. Three-dimensional groundwater flow model of the study area was
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developed using MODFLOW. In line with earlier geological studies on the plain, groundwater
model was constructed as three-layer model. The model is calibrated for May 2004 hydrologic
conditions as steady state flow conditions. As a result of calibration the hydrogeological
parameters of the study area were determined. May 2004 groundwater budget of ġuhut Plain was
also calculated using developed model. Besides, the model was simulated to investigate the
groundwater flow responses to 50% decrease and 50% increase in groundwater pumping, and
2050 and 2100 climate-change scenarios that is reported by Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) in 2007.
Keywords: Groundwater, modeling, Suhut Plain, MODFLOW.
1.GĠRĠġ
Canlıların yaĢayabilmesi için su vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Hızlı ĢehirleĢme, sanayileĢme, artan
nüfusun beslenmesi, tarım gelirlerinin artırılabilmesi için suya olan ihtiyaç her geçen gün daha
da artmaktadır [ÇAKMAK, 2010]. Ülkemizin de içinde bulunduğu yağıĢ rejiminin düzensiz
olduğu ülkelerde, sulama projeleri ile sulanan alanlarının arttırılmasına yönelik yapılan
çalıĢmalarda, tarım üretiminin yağıĢ rejimine doğrudan bağlı olması nedeniyle alternatif sulama
yöntemlerinden istifade edilmiĢtir. Buna bağlı olarak, yüzey suyu imkânlarının bulunmadığı,
yetersiz olduğu, ekonomik olmadığı yerlerde sulamada yeraltısuyundan faydalanılmaktadır.
Yeraltısuyu kullanımının giderek artmasından dolayı bir takım sorunlar ortaya çıkmıĢtır. Bu
sorunlardan en önemlisi, aĢırı su çekimlerine bağlı olarak yeraltısuyu seviyelerinin düĢmesidir
[ÇAKMAK, 2010]. ÇalıĢmada, Afyonkarahisar Ġlinin güneyinde bulunan ġuhut Ovası‘nın
yeraltısuyu akım modeli oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma ile 2004 yılı için ovanın su bütçesi
hesaplanmıĢtır. Su bütçesinin belirlenmesi için de çalıĢma alanının jeoloji, hidroloji, hidrojeoloji
gibi kısımları incelenerek Groundwater Vistas (GV) platformu altında çalıĢan MODFLOW-2000
[Harbough vd., 2000] programı ile yeraltısuyu akım modeli oluĢturulmuĢtur.
2.ÇALIġMA ALANI
2.1.ÇalıĢma Alanının Yeri
ÇalıĢma alanı, Afyonkarahisar Ġlinin 35 km güneyinde yer almakta olup, kuzeyinde
Afyonkarahisar Ġli, batısında Sandıklı ve SinanpaĢa Ġlçeleri, güney batısında Dinar Ġlçesi,
güneyinde Karaadilli Ovası, doğusunda Çay Ġlçesi bulunmaktadır. ÇalıĢma alanı 42 49 26 42 80 39 kuzey enlemleri, 26 96 58 - 30 14 93 doğu boylamları arasında yer almaktadır.
ÇalıĢma sahası yaklaĢık olarak 672 km2‘dir [ÇAKMAK, 2010]. ÇalıĢma alanının genel
konumunu gösterir yer bulduru haritası ġekil 1.‘de verilmiĢtir.
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ġekil 1. ÇalıĢma alanının yer bulduru haritası [Google Earth, 2010]
2.2.Yapısal Jeoloji
ÇalıĢma alanında kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu, sıkıĢma kuvvetleri etkisinde kalan kaya
birimlerinde büyük boyutlu kıvrımlar ve sistemli eklem takımları geliĢmiĢtir [Özgül, 2000].
ġuhut Ovası‘nın kuzey ve doğusunda görülen tersiyer kalkerler mevcuttur. Bu kalkerler gölsel
olup ince tabakalıdır. Çok Ģiddetli volkanik faaliyetler sırasında, gölsel tortullar yer yer kristalize
olmuĢ ve yatay yapıları bozulmuĢtur. Gülenbay vd. (1971) ġuhut Ovası‘nın kuzey-güney yönlü
jeolojik en kesitini ġekil 2.‘deki gibi göstermiĢlerdir. ÇalıĢma alanının jeolojisini gösteren harita
ġekil 3.‘de verilmiĢtir.

ġekil 2. ġuhut Ovası‘nın jeolojik en kesiti [Gülenbay vd., 1971‘den değiĢtirilerek alınmıĢtır]
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ġekil 3. ÇalıĢma alanının jeolojisini gösteren harita [MTA 1963‘dan, uyarlanmıĢtır]
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2.3.Hidroloji
ÇalıĢma alanının hidrolojisi incelenirken, bölgeye yakın olan gözlem istasyonlarının verilerinden
yararlanılmıĢtır. Bu istasyonlar; Afyonkarahisar DMĠ, ġuhut DMĠ ile Selevir Barajı giriĢindeki
A.G.Ġ.‘dir.
2.3.1.YağıĢ
ÇalıĢma alanının içerisinde ġuhut DMĠ, yakınında ise Afyonkarahisar DMĠ yeralmaktadır. ġuhut
DMĠ‘nin deniz seviyesinden yüksekliği 1130 m, Afyonkarahisar DMĠ‘nin ise 1034 m‘dir.
Afyonkarahisar DMĠ ile ġuhut DMĠ‘nin yıllara göre yağıĢ değiĢimleri ġekil 4.‘de verilmiĢtir.
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ġekil 4. Afyonkarahisar DMĠ-ġuhut DMĠ yağıĢ değiĢimleri (1929–2004)
2.3.2.BuharlaĢma
BuharlaĢma bir hal değiĢimidir. Açık su yüzeyindeki buharlaĢma miktarı ölçümünde, bu rasadı
yapan istasyonların tümünde Class A-Pan tipi yuvarlak buharlaĢma havuzları kullanılmaktadır.
ÇalıĢma alanında ġuhut DMĠ tarafından 1964–2004 yılları arasında ölçülmüĢ yıllık ortalama
sıcaklığı 10,8 °C‘dir. 21,8 °C ile en sıcak ay Temmuz, -0,1 °C ile en soğuk ay Ocak‘dır.
Afyonkarahisar DMĠ tarafından 1929–2005 yılları arasında ölçülmüĢ yıllık ortalama sıcaklığı
11,2 °C‘dir. 0,2 °C ile en soğuk ay Ocak, 22 °C ile en sıcak ay Temmuz‘dur. Afyonkarahisar
DMĠ‘nin 1929–2005 yılları arasında ve ġuhut DMĠ‘nin 1964–2004 yılları arasında ölçmüĢ
olduğu aylık ortalama sıcaklık değiĢimleri ġekil 5.‘ de verilmiĢtir.
25

22

AFYONKARAHİSAR DMI

21.9

25.0

18.9
20

SICAKLIK(C°)

SICAKLIK(C°)

15

12.2

10.3

10
6.8

5.1
5

21.4
17.4
11.9

14.3
9.9

15.0
10.0

6.0

5.1
5.0

1.9

0.0

2.3

0.2

-5.0

0
MART

21.8

1.3

1.6

OCAK

18.6

20.0

17.6

15

ŞUHUT DMI

MAYIS

TEMMUZ

EYLÜL

KASIM

0.1
OCAK

AYLAR

MART

MAYIS

TEMMUZ

EYLÜL

KASIM

AYLAR

ġekil 5. Afyonkarahisar DMĠ-ġuhut DMĠ aylık ortalama sıcaklık değiĢimi
Bu çalıĢmada, çalıĢma alanına yakın olan Afyonkarahisar DMĠ tarafından 2004 yılı için
ölçülmüĢ olan Aylık Ortalama Class A-Pan BuharlaĢma değerlerinden faydalanılmıĢtır. 1970–
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2005 yılları arasında Afyonkarahisar DMĠ tarafından ölçülmüĢ olan Class A-Pan Ortalama
BuharlaĢma değerleri ġekil 6.‘ da verilmiĢtir.
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ġekil 6. Afyonkarahisar DMĠ Class A-Pan ortalama buharlaĢma değerleri
2.3.3.Yüzeysel akıĢ
ÇalıĢma alanındaki en önemli akarsu ġuhut Çayı‘dır. ÇalıĢma alanında sadece yağıĢlı
dönemlerde akıĢ gösteren birçok dere mevcuttur. Bütün dereler ġuhut Çayı ile birleĢmektedir.
ġuhut Çayı üzerinde çalıĢma alanının doğusunda Selevir Barajı inĢa edilmiĢtir. Bu baraj giriĢinde
1966 yılından itibaren akım rasadı yapan bir A.G.Ġ. bulunmaktadır. Modelleme için öngörülen
2004 yılının mayıs ayında akarsuyun akım değeri 3,53x106 m3 olarak ölçülmüĢtür (Tablo 1.).
Tablo 1. Selevir Barajı giriĢindeki DSĠ A.G.Ġ.‘ ye ait veriler.
Ġstasyon Adı:

Selevir Barajı GiriĢ

Ġstasyon Kotu:

1110 m

Toplam Rasat Yılı:

42

Drenaj Alanı (km2):

672 km2

Mayıs 2004 Yılı Ġçin ÖlçülmüĢ Akarsu Akımı (hm3):

3.53 hm3

Toplam Rasat Yılı Süresince Hesaplanan Yıllık Ort. Akarsu Akımı (hm 3) (Mayıs ayı için):

5.56 hm3

ÇalıĢma alanının hidrojeolojisini gösteren harita ġekil 7. de görülmektedir.

Bağlar Deresi
Çakırözü Deresi
Dadak Deresi

Ağzıkara Göleti

BaĢarap Deresi
Akyuva Deresi

Selevir Barajı
ġuhut Çayı

Sinir Deresi
Sünnü Deresi

Kayabelen Göleti
Ellez Deresi

Balçıkhisar Deresi

ġekil 7. ÇalıĢma alanının hidrojeolojik haritası [Google Earth, 2010]
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3.ġUHUT OVASI YERALTISUYU AKIM MODELĠ
Yeraltısuyu akım modelleri, yeraltısu seviyesinin yere ve zamana göre değiĢimlerini
inceleyebilmemize ve bu değiĢimleri tahmin edebilmemize yardımcı olmaktadır. Son zamanlarda
karĢılaĢılan hidrojeolojik problemlerinin çözümü için yeraltısuyu akım modellerinden
yararlanılmaktadır. Bu çalıĢmada, ġuhut Ovası‘nın yeraltısuyu akım modelinde, Groundwater
Vistas (GV) platformu altında çalıĢan MODFLOW-2000 [Harbough et al., 2000] üç boyutlu
yeraltısuyu akım programı kullanılmıĢtır.
3.1.Yeraltısuyu Akımın Matematiksel Denklemleri
Yeraltısuyu modellemesi, fiziksel problemin kavramsal yaklaĢımı ile baĢlar. Bir sonraki adım
ise, matematiksel terimler içerisine fiziksel sistemi çevirmektir. Yeraltısuyu akımının temel
yasası Darcy Yasası‘dır. Darcy, yeraltısuyu akım miktarını iki kesit arasındaki hidrolik eğimle
doğru orantılı olduğunu deneysel olarak tespit etmiĢ ve bunun sonucunda Ģu ifadeyi elde etmiĢtir.

q   K .i , i 

h
x

(1)

Bu eĢitlikteki q darcy akımını [L/T], K hidrolik iletkenlik katsayısını [L/T], i ise iki nokta
arasındaki hidrolik eğimi [L/L] göstermektedir. EĢitlik 1‘deki (-) iĢareti akımın yüksek düĢüden
alçak düĢüye doğru olduğunu ifade etmektedir. Gözenekli ortamın birim hacmi için kütle
korunumu prensibin göre, kontrol hacmi içerisine giren akıĢkan kütlesinin net miktarı, kontrol
hacminden çıkan akıĢkan kütlesinin net miktarına eĢittir. Darcy ‘ye göre bu yasayı matematiksel
denkleme dönüĢtüren süreklilik denklemi, eĢitlik 2‘deki gibi yazılır.
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Bu eĢitĢilte; ρ özkütle [M/L3], qx, qy ve qz ise x-y ve z yönündeki Darcy akımıdır.
AkıĢkan sıkıĢmaz kabul edilirse ρ(x, y, z) = sabit olur ve eĢitlik 2‘deki ρ terimleri iptal edilir.
Bunun sonucunda, Darcy eĢitliği ile gözenekli ortamdaki akımı meydana getiren akıĢkan
kütlenin korunumunu tanımlayan süreklilik denklemi birlikte kullanıldığında, yeraltısuyu
akımının kısmi diferansiyel denklemi olan, eĢitlik 3 elde edilir.
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EĢitlik 3‘ e göre: Kx, Ky, Kz; hidrolik iletkenlik katsayısının x, y, z koordinat eksenlerindeki
bileĢenlerini, h ise hidrolik yükü ifade etmektedir.
3.2.Modflow 2000
MODFLOW, U.S. Geological Survey‘in modüler üç-boyutlu sonlu farklar yeraltısuyu modeli
olup son yıllarda kullanımı giderek artmıĢtır. MODFLOW, yeraltısuyu akımı kısmi diferansiyel
denklemlerini sonlu farklar metoduyla çözen bir programdır. MODFLOW modüler yapıda olup,
yeraltısuyu sisteminin her bir özelliği, ayrı bir paket olarak yazılmıĢtır. MODFLOW‘un ilk
çıktığı tarihten itibaren araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen yeni kodlar MODFLOW‘a yeni
paket olarak eklenmiĢtir. Orijinal paketlerden bazıları; yağıĢ, kuyu, nehir, göl, rezervuar
paketleridir. MODFLOW-2000 Harbaugh vd., (2000) tarafından geliĢtirilmiĢtir.
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3.3.ġuhut Ovası Yeraltısuyu Akımının MODFLOW ile Modellemesi
ġuhut Havzasının yeraltısuyu akıĢının ve potansiyelinin belirlenmesi için Groundwater Vistas
(GV) platformu altında çalıĢan MODFLOW 2000 programı kullanılarak yeraltısuyu modellemesi
yapılmıĢtır. ÇalıĢma alanı için 2004 yılına ait verilerin kararlı akımı temsil ettiği
düĢünüldüğünden 2004 yılı mayıs ayı, oluĢturulan modelin tarihi olarak belirlenmiĢtir. Bu
nedenle, MODFLOW için en önemli girdi olan, yağıĢ ve buna bağlı olarak akiferin beslenme
miktarı, rasat kuyularındaki ölçümler, iĢletme ve Ģahıs kuyularından çekilen debiler, buharlaĢma
miktarı için 2004 yılı mayıs ayı verileri kullanılmıĢtır. Sınır koĢulları, model alanının jeolojik ve
hidrojeolojik parametrelerine göre belirlendikten sonra, MODFLOW programı ile grid ağları
oluĢturularak tabaka tipleri, sayıları ve model için gerekli parametreler girilmiĢtir. DSĠ tarafından
2004 yılı için model alanındaki rasat kuyularından ölçülmüĢ olan su seviye değerleri
kullanılarak, modelin kalibrasyonu yapılmıĢtır.
3.4.Sınır KoĢulları Ve Grid Ağlarının OluĢturulması
Yeraltısuyu akım modelinde akifer sisteminin sınır koĢulları, model alanının güney doğusunda
yer alan Selevir Baraj Gölü, Ağzıkara Göleti ve Kayabelen Göleti sabit seviyeli hidrolik yük
(constant head), ġuhut Çayı (river) olarak sınır koĢulları olarak tanımlanmıĢtır. Selevir Baraj
Gölü ile model alanının dıĢında kalan Karamık Bataklığı arasındaki model sınırı ise modele su
giriĢi ya da su çıkıĢı olabileceği varsayımından dolayı genel hidrolik yük sınırı (general head
boundary) olarak belirlenmiĢ ve bunun dıĢında kalan diğer sınırların tamamı akım olmayan (no
flow) sınır koĢulları olarak tanımlanmıĢtır. Yeraltısuyu akım denklemi, modelde aktif hücre
olarak tanımlanan akifer sistemi için kullanılmaktadır. Selevir Baraj Gölü, Ağzıkara Göleti,
Kayabelen Göleti, modeldeki aktif bölgelerin su seviyelerine bağlı olarak akiferden beslenen ya
da akiferi besleyen su kaynakları olarak tanımlanmıĢtır. Modeldeki aktif olmayan hücreler
yeraltısuyu akım denkleminde yer almamaktadır. Model alanı; 36. UTM bölgesinde yer almakta
olup, 269691.91D, 4249693.00K ve 301691.91D, 4280693.00K koordinatları arasında yer
almaktadır. Model, x yönünde 32 km, y yönünde 31 km olmak üzere 992 km2‘lik alanı temsil
etmektedir. Yeraltısuyu akım modeli sonucunda model özeti ġekil 8.‘de görülmektedir.

128 sütun

124 satır

ġekil 8. Model alanının sonlu farklar grid ağı - Model özeti (Model Summary)
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3.5.Tabakaların OluĢturulması Ve Özellikleri
Yeraltısuyu akım modelinde akifer sisteminin içindeki hücreler aktif hücreler, akifer sisteminin
dıĢındaki hücreler inaktif hücrelerdir. Üç boyutlu yeraltısuyu akım simülasyonu için grid örneği
ġekil 9.‘da görülmektedir.

ġekil 9. Üç boyutlu yeraltısuyu akım simülasyonu için model grid örneği
[USGS, 1997‘den değiĢtirilerek alınmıĢtır]
Model çalıĢmasında, Gülenbay vd. (1971) tarafından yapılan çalıĢmalar sonucunda hazırlanan
jeolojik en kesitlere bağlı kalınmıĢtır (Bkz. ġekil 2.). Bu Ģekilde model, üç tabakaya ayrılmıĢtır.
1.Tabaka: ġuhut Ovası‘nı oluĢturan en üst tabaka olup, serbest yüzeyli akifer olarak
uygulanmaktadır. Tabakanın kalınlığı ovanın orta bölümlerinde 120 m ye kadar ulaĢmaktadır. Bu
tabakanın tamamını alüvyon oluĢturmaktadır. 1.tabakada Kayabelen Göleti, sabit seviyeli
hidrolik yük (constant head) olarak tanımlanmıĢtır. ġuhut Çayı (river), Ģahıs ve iĢletme kuyuları
(well), rasat kuyuları (target) da yer almaktadır. 2.Tabaka: ÇalıĢma alanında alüvyon tabakasının
altında bulunmaktadır. KarataĢ formasyonu ve karahasan kireçtaĢından oluĢmuĢ tabaka olup,
ovanın ortasında tabaka kalınlığı 50–80 m yi bulabilmektedir (Bkz. ġekil 2.). 3.Tabaka: Modelde
en altta bulunan tabakadır. Kumalar formasyonunun oluĢturduğu bu kısım tüf, tüfit den
oluĢmaktadır. ÇalıĢma alanının batısında yüzeylenmekte olan bu tabaka, ovanın ortasında
sırasıyla alüvyon ve kireçtaĢı bloklarının altında kalmaktadır (Bkz. ġekil 2.). Bu tabakada;
Ağzıkara Barajı, Kayabelen Göleti, Selevir Barajı, sabit seviyeli hidrolik yük (constant head)
olarak tanımlanmıĢtır. Selevir Baraj Gölü ile model alanının dıĢında kalan Karamık Bataklığı
arasındaki model sınırı ise modele su giriĢi ya da su çıkıĢı olabileceği varsayımından dolayı
genel hidrolik yük sınırı (general head boundary) olarak modellenmiĢtir. Ayrıca, ġuhut Çayı
(river), Ģahıs ve iĢletme kuyuları (well), rasat kuyuları (target) da bu tabakada yer almaktadır.
Modelde 1.tabaka, 2. tabaka ve 3. tabakanın, MODFLOW ile oluĢturulan modeli ġekil 10.‘da
görülmektedir.
2.tabaka

1.tabaka
K

K

3.tabaka
K

ġekil 10. Model alanındaki 1. 2. ve 3. tabakayı gösteren harita
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3.6.Model Parametreleri
ÇalıĢma alanında 2004 yılı mayıs ayı için modelleme yapılarak, bu yıla ait model
parametrelerinden faydalanılmıĢtır. Model parametreleri; yağıĢ miktarı, buharlaĢma değeri,
iĢletme ve Ģahıs kuyularından yapılan çekim miktarları, gözlem kuyularındaki yeraltısuyu statik
seviye ölçümleridir. 2004 yılı mayıs ayı için yağıĢ, akıĢ, buharlaĢma değerleri kullanılarak
akiferin beslenmesi ve boĢalımı hesaplanmıĢtır. Modellemede zaman birimi gün, uzunluk metre
olarak belirlenmiĢtir.
ġuhut Havzası, kapalı havza özelliği taĢımaktadır. Yeraltısuyu besleniminin baĢlıca kaynağını
yağıĢ oluĢturmaktadır. BoĢalım ise; buharlaĢma, iĢletme ve Ģahıs kuyularından yapılan pompaj
çekimlerine bağlı olmaktadır. ÇalıĢma alanında bulunan Ağzıkara Göleti, Kayabelen Göleti,
Selevir Barajı‘na olan yeraltısuyu akımları ise göl seviyesi ile yeraltısuyu seviyesi arasındaki
farka bağlı olarak MODFLOW programı tarafından hesaplanmıĢtır.
3.6.1.YağıĢtan beslenim
ġuhut Havzası‘nın en önemli beslenme kaynağını yağıĢ oluĢturmaktadır. ÇalıĢma alanında ġuhut
DMĠ tarafından 2004 yılı mayıs ayında ölçülen yağıĢ miktarı 23,1 mm olarak ölçülmüĢtür.
Yeraltısuyu beslenimini; çalıĢma alanında yer alan birimler üzerine düĢen yağıĢtan beslenim ve
yüzeysel akıĢtan süzülme ile beslenim oluĢturmaktadır.
GÇ1 geçirimli birimden beslenim: Özgül (2000)‘e göre bu Ova‘da 12 km2‘lik alanı
kaplamaktadır. Özgül (2000), çalıĢmasında bu birimin yağıĢtan süzülme oranını %20 olduğunu
belirtmiĢtir. GÇ2 geçirimli birimden beslenim: Özgül (2000)‘e göre bu birim, çalıĢma alanında
yaklaĢık olarak 67 km2‘lik alanda yayılım göstermektedir. Özgül (2000), bu birimden süzülme
oranını %15 olduğunu belirtmiĢtir. GÇ3 geçirimli birimden beslenim: ÇalıĢma alanında
yeraltısuyu beslenimi için en önemli birimdir. 155 km2‘lik alanda yayılım gösteren birimin
süzülme oranı %15 dir [Özgül, 2000]. GÇ4 geçirimli birimden beslenim: Özgül (2000)‘e göre bu
birim 18 km2‘lik alanda görülmektedir ve süzülme miktarını %10 olduğunu çalıĢmasında
belirtmiĢtir. Yarı geçirimli birimden beslenme (Gçy): Bu birim, yaklaĢık 388 km2‘lik alanda
yayılım göstermektedir ve birimin süzülmesini Özgül (2000), %5 olarak hesaplamıĢtır. AkıĢtan
süzülme ile beslenim: Özgül (2000)‘ e göre ġuhut Ovası‘ndaki toplam 32 km2‘lik Ģist ve
ofiyolitik melanjdan oluĢan geçirimsiz birimden oluĢan yamaçlar üzerine düĢen yağıĢın bir kısmı
akıĢa geçerek ovaya ulaĢmakta, bir kısmı ise süzülerek yeraltısuyunu beslemektedir. Özgül
(2000), çalıĢma alanındaki akıĢın %10‘luk kısmının yeraltına süzüldüğünü çalıĢmasında
belirtmiĢtir. Modelde yağıĢtan beslenim miktarını gösteren harita ġekil 11.‘de görülmektedir.
K

ġekil 11. Modelde yağıĢtan beslenim miktarını gösteren harita
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3.6.2.BuharlaĢma
ÇalıĢma alanında, havzaya yakın olan Afyonkarahisar DMĠ tarafından Class a-pan buharlaĢma
değeri Mayıs 2004‘de 165,90 mm olarak ölçülmüĢtür. MODFLOW programında yağıĢ ve
baharlaĢma değerleri, 1.tabakaya tanımlanmaktadır. Class a-pan buharlaĢma metodu ile okunan
değerin %70‘i, gerçek buharlaĢma miktarını vermektedir. Modelde 1.tabaka da tanımlanan
buharlaĢma miktarını gösteren harita, ġekil 12.‘de görülmektedir.

K

ġekil 12.Modelde 1.tabakada uygulanan buharlaĢmayı gösteren harita
3.6.3.Pompaj ve gözlem kuyuları
ÇalıĢma alanında 2004 yılı için sulama birlikleri tarafından iĢletmede olan, Ģahıslar tarafından
açılmıĢ olan toplam 655 adet kuyunun verisi DSĠ 18.Bölge Müdürlüğünden alınarak modele
aktarılmıĢtır. Yeraltısuyu akım modelini, Mayıs 2004 yılı için oluĢturduğumuzdan, rasat kuyuları
için modele girdiğimiz veriler bu yılı temsil etmektedir. Modelde, yeraltısuyu seviyeleri
kullanılarak hesaplanan hidrolik seviyeler, rasat kuyularında gözlenen değerlere en yakın hale
gelene kadar model kalibrasyonu yapılmıĢtır. Her tabaka için rasat kuyularının konumları ġekil
13.‘de görülmektedir.
K

R.Kuyu: 43832

K

K
R.Kuyu: 37625

R.Kuyu: 41151

R.Kuyu: 54115
R.Kuyu: 28461

R.Kuyu: 48991
1.tabaka

2.tabaka

3.tabaka

ġekil 13. Modelde 1.,2, ve 3. tabakalar için rasat kuyularının konumlarını gösteren harita.
3.7.Yeraltısuyu Akım Modelinin Kalibrasyonu
Modelde yeraltısuyu akım modelinin kalibrasyonunda 6 adet rasat kuyusunun verilerinden
yararlanılmıĢtır. Kalibrasyon sonucu rasat kuyularına ait gözlenen ve model tarafından
hesaplanan yeraltısuyu seviyelerinin karĢılaĢtırılmıĢ halini ġekil 14.‘de görebilmekteyiz.
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ġekil 14. Kalibrasyon sonucu gözlenen ve hesaplanan yeraltısuyu seviyeleri.
ÇalıĢma alanındaki rasat kuyularından 2004 yılına ait yeraltısu seviyelerine göre 1. tabakada
alüvyondan oluĢan serbest akifer, 2.tabakada kireçtaĢı ve 3. tabakada yer alan tüf için kalibre
edilmiĢ yeraltısuyu seviye haritaları ġekil 15.‘de görülmektedir.
K
K

K

1.tabaka

2.tabaka

3.tabaka

ġekil 15. Modeldeki tabakaların yeraltısuyu akım yönünü gösteren harita.
Modelde kalibrasyon sonucunda her tabaka için belirlenmiĢ olan hidrolik iletkenlik (K) değerleri
ġekil 16.‘da görülmektedir.
K

K

1.tabaka

2.tabaka

3.tabaka

ġekil 16. Modeldeki 1.,2. ve 3.tabakanın hidrolik iletkenlik katsayı aralığı.
ġekil 16.‘da görüldüğü gibi ġuhut Çayı‘nın bulunduğu bölümde hidrolik iletkenlik değerleri,
diğer bölgelere oranla daha yüksektir. Bu durum, bu bölgenin daha geçirimli olduğunu
göstermektedir.
3.8.Yeraltısuyu Akım Modellemesi ile Hazırlanan Su Bütçesi ve Sonuçları
ġuhut Havzası‘nın 2004 yılı mayıs ayı için su bütçesi, yeraltısuyu akım modelinden
faydalanılarak hesaplanmıĢtır. Akiferin beslenim ve boĢalım miktarları, debi (m3/gün) olarak
verilmiĢtir. Model sonucunda çalıĢma alanının genel su bütçesi ġekil 17.‘de görülmektedir.
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ġekil 17. Modelde hesaplanan akiferin genel su bütçesi.

4.SENARYOLAR
Gelecekte karĢılaĢılacak senaryolardan ilki; pompaj miktarında %50 azalıĢ ve %50 artıĢ
sonucunda akifer sisteminde meydana gelecek değiĢikliklerin incelenmesi, ikincisi ise;
Uluslararası Ġklim DeğiĢikliği Paneli (IPCC) 2007 raporu sonucuna göre, gelecekte iklimsel
değiĢikliklere bağlı olarak çalıĢma alanındaki yeraltısuyu değiĢimlerinin belirlenmesidir.
4.1.ÇalıĢma Alanındaki Pompaj Miktarındaki DeğiĢimler
ÇalıĢma alanındaki kuyularda, pompaj miktarında %50 azalıĢ ve %50 artıĢ sonucunda akifer
sisteminin vereceği tepkiler incelenmiĢtir. 2004 yılı mayıs ayına göre yapılan modellemede
kuyuların pompaj miktarı %50 azaltılması (ġekil 18.a) ve %50 arttırılması (ġekil 18.b)
sonucundaki değiĢimi ġekil 18.‘de verilmiĢtir.

(a)

(b)

ġekil 18. Pompajın %50 azaltılması ve arttırılması sonucu modelin genel su bütçesi.
4.2.Ġklim DeğiĢikliği Senaryoları
Küresel ısınma ve iklim değiĢiklikleri konulu çalıĢmalarda, sera gazı salınımının atmosferde
artması, fosil yakıt kullanımının nüfus ve sanayileĢme sonucunda çoğalması nedenlerine bağlı
olarak, küresel yüzey ısısının arttığı belirtilmiĢtir. Uluslararası Ġklim DeğiĢikliği Paneli (IPCC)
dördüncü değerlendirme raporunda, iklim değiĢikliğiyle ilgili dört ana senaryoda (A1, A2, B1,
B2) 23 farklı küresel model için benzetim yapılmıĢtır. En iyimser ve en kötümser benzetimlere
göre 2090–2099 yıllarındaki ortalama yüzey sıcaklığı, 1980–1999 yıllarına göre ortalama 1,1–
6,4 °C artacağı ve yağıĢların ise yüksek enlemlerde azalacağı öngörülmüĢtür [IPCC, 2007]. Bu
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senaryolar, SRES‘in (Special Report on Emissions Scenarios) oluĢturduğu iklim senaryolarıdır.
SRES, 2100 yılına kadar tahmini sıcaklık değiĢimlerini hesaplamıĢtır (Tablo 2.).
Tablo 2. Sıcaklık değiĢime göre iklim değiĢikliği senaryosu, SPM-3 [IPCC, 2007].
Sıcaklık DeğiĢimi (2090–2099 yılları için 1980–1999
yıllarından kıyasla) (ºC)
Olay
En iyi tahmin (ºC)
DeğiĢim aralığı (ºC)
B1 Senaryosu
1,8
1,1 – 2,9
A1T Senaryosu
2,4
1,4 – 3,8
B2
2,4
1,4 – 3,8
A1B
2,8
1,7 – 4,4
A2
3,4
2,0 – 5,4
A1FI
4,0
2,4 – 6,4
Model yılı olan 2004 yılından 50 yıllık dönemler halinde 2100 yılına kadar hesaplanan
sıcaklıklar Tablo 3.‘de görülmektedir.
Tablo 3. Farklı iklim senaryoları için yıllara göre tahmin edilen sıcaklık değiĢimleri (oC).
Yıllar
2004
2050
2100

Senaryolar
A1FI
14,5
16,3
18,3

B1
14,5
15,3
16,2

B2
14,5
15,6
16,8

A2
14,5
16,0
17,7

Modelde her üç tabakadaki dört farklı senaryo için yeraltısuyu alçalma değiĢimleri ġekil 19.‘da
görülmektedir.
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K

K

Alçalma (m)

2050 yılı için A1FI

56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

Alçalma (m)
90

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

2050 yılı için A1FI

5

2050 yılı için A1FI

K

58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6

K
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

2100 yılı için A1FI

K

2100 yılı için A1FI

K

K
90

56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

2050 yılı için B1
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6

90

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

50
45
40
35
30
25
20
15
10

2050 yılı için B2

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50

2050 yılı için B2

K

K

56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

Alçalma (m)

Alçalma (m)

K

90

Alçalma (m)

K

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

K

5

Alçalma (m)
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

2100 yılı için A2

2100 yılı için B2

85

2050 yılı için A2

2050 yılı için A2
K

440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20

85
80

2100 yılı için B2
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6

Alçalma (m)

90

2100 yılı için B2
K

2100 yılı için B1

440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20

K

55

K

5

2100 yılı için B1

60

2050 yılı için B2

K

85
80

65

5

2050 yılı için B1

K

K

70

440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20

85

2050 yılı için B1

K

440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20

90

2100 yılı için A1FI

2100 yılı için B1

440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20

80

K

K

K

85

2100 yılı için A2

Alçalma (m)
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20

2050 yılı için A2
K

2100 yılı için A2

Alçalma (m)
1E+3
0
-1E+3
-2E+3
-3E+3
-4E+3
-5E+3
-6E+3
-7E+3
-8E+3
-9E+3
-1E+4
-1.1E+4
-1.2E+4
-1.3E+4
-1.4E+4
-1.5E+4
-1.6E+4
-1.7E+4
-1.8E+4

ġekil 19. 2050-2100 yılları için A1FI,B1,B2,A2 senaryoları sonucu eĢ yeraltısuyu alçalma eğrisi.
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5.SONUÇLAR
Küresel ısınma sonucunda dünyada ve ülkemizde ciddi bir kuraklık söz konusudur. YağıĢlar,
geçmiĢ yıllara oranla azalmıĢ olup, kaynaklar yeterli oranda beslenememektedir. Bu çalıĢmada,
ġuhut Ovası‘ndaki sulama ve ihtiyaç suyu olarak kullanılan akiferinin 2050 ve 2100 yıllarındaki
iklim senaryolarına göre ciddi bir sıkıntıyla karĢı karĢıya kalacağı anlaĢılmaktadır. Bu sıkıntıları
ortadan kaldırmak için suyu bilinçli kullanmak gerekmektedir. Salma sulama yerine damla
sulama ile sulama yapılmalı ve sulama yöntemleri bu doğrultuda güncellenmelidir. Ayrıca,
yeraltısuyuna alternatif su kaynaklarının araĢtırılması gerekmektedir.
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ÖZET
Bu çalıĢmada, ölçüm süreleri 1961-2005 yılları arasında değiĢen DSĠ‘ye ait Ege Bölgesindeki 20
adet meteoroloji istasyonlarından derlenen yıllık toplam yağıĢ yüksekliklerindeki değiĢiklikler ve
eğilimler incelenmiĢtir. Ani değiĢikliklerin ve eğilimlerin oluĢumu belirlemede Pettitt ve MannKendall sıra yöntemleri kullanılmıĢtır. Yıllık toplam yağıĢ serileri analizi sonunda genel olarak
80‘ li yılların baĢlarında itibaren azalma eğilimi belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: DeğiĢim Noktası, ani değiĢimler, eğilimler.

ANALYSIS OF ANNUAL TOTAL RAINFALL IN AEGEAN REGION
ABSTRACT
This study examines changes and trends in the annual total rainfall at Aegean Region during the
period 1961-2005. The occurrence of abrupt changes and trends were examined and identified
using the Pettitt test and the Mann-Kendall rank tests. Annual total rainfall series are also
analyzed and showed change points at the beginning of 80‘s.
Keywords: Change point, abrupt changes, trends.
1.GĠRĠġ
Günümüze kadar iklimsel değiĢikliliğin varlığını ve oluĢ Ģeklini belirlemek için birçok iklimsel
gösterge ile yerküre üstündeki birçok noktada değerlendirmeler yapılmıĢtır. Yürütülen çalıĢma
bölgelerinin seçilmesinde verilerin güvenilirliği, uzunluğu, bölgenin hidrolojik-meteorolojik
önemi etkin parametreler olmuĢtur. Yerküredeki suyun doğru kullanılması, gelecekle ilgili
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Ģekillendirilmesi yapılan analizlerin gerçekçi-doğru olabilmesine ve güvenirlik sınırları
içerisinde yorumlanması ile mümkündür.
Su, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaĢamın temel elemanlarından biridir. Bununla birlikte
değiĢen iklim Ģartları ve artan nüfus, insanlığın su kaynakları konusunda daha planlı ve korumacı
olmasını gerektirmektedir. Su kaynaklarının miktarı ve kalitesindeki zamanla oluĢan değiĢim
toplumların suya ihtiyaçlarını belirlemede önemli bir faktör olmuĢtur.
Küresel ısınma iklim değiĢikliğinin açık göstergesi olması yanında, yağıĢ ve kuraklık gibi
hidrometeorolojik olayların bölgesel marjinal değiĢimleri de iklim değiĢimine delil
oluĢturmaktadır. Hükümetler Arası Ġklim DeğiĢimi Paneli (Inter Govermental Panel on Climate
Change, IPCC 2001) 20. yüzyılda sıcaklıklarda 0.6 ±0.2 0 C bir artıĢın olduğunu ve yağıĢlarda
ise % 1‘lik bir artıĢın bulunduğunu rapor etmektedir. Türkiye karmaĢık iklim yapısı içinde,
özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak görülebilecek bir iklim değiĢikliğinden en fazla
etkilenecek ülkelerden biridir. Doğal olarak üç tarafından denizlerle çevrili olması, parçalanmıĢ
bir topografyaya sahip bulunması ve orografik özellikleri nedeniyle, Türkiye‘nin farklı bölgeleri
iklim değiĢikliğinden farklı biçimde ve değiĢik derecelerde etkilenecektir. Örneğin sıcaklık
artıĢından daha çok çölleĢme tehdidi altındaki kurak ve yarı kurak bölgelerle yeterli suya sahip
olmayan yarı nemli bölgeler etkilenecektir (TürkeĢ, 1998).
YağıĢ, sıcaklık ve akıĢ gibi iklim parametrelerinde meydana gelen eğilimlerle ilgili çok sayıda
çalıĢma yapılmıĢtır. Ülkemizde de günümüze kadar iklimsel değiĢiklikler, sıcaklık, yağıĢ ve akıĢ
değiĢimleri ile ilgili çok sayıda çalıĢma yapılmıĢ ve sunulmuĢtur. (Kadıoğlu, 1993; Toros 1993;
Karaca ve ark., 1995; TürkeĢ ve ark., 2002; Önöz ve Bayazıt, 2003; TürkeĢ ve Erlat, 2003; Partal
ve Kahya, 2006; Karabörk, 2007; AslantaĢ-Bostan ve Akyürek, 2007; Tonkaz ve ark., 2007;
Turgu ve KömüĢçü, 2010; Özdemir ve ErkuĢ, 2010).
Hidrometeorolojik değerlerin artıĢ ve azalıĢlarının belirlenmesi kadar verilerdeki değiĢimin
varlığı ve ne zaman baĢladığı da önemlidir. Serinin tamamı ile yapılacak saptamalar, uzun süreli
verilerin kullanılması ile anlamlı olsa da belirli bir değiĢim noktasından sonraki verilerin
kullanılması planlama ve iĢletme bakımından daha anlamlı olacaktır.
Sunulan bu çalıĢmadaki amacımız iklimin temel parçalarından olan yağıĢların küresel iklim
değiĢikliğinden etkilenip etkilenmediğini belirlemek ve böyle bir etkileĢimin yönünü ve
baĢlangıç noktasını tahmin edebilmektir. Bu amaç doğrultusunda Ege Bölgesi‘nde DSĠ‘ye ait
meteoroloji istasyonları verileri ile bir çalıĢma yürütülmüĢtür.
Bu çalıĢmada, yağıĢ değiĢimlerinin analizinde yıllık toplam yağıĢlar kullanılmıĢtır. Serilerde
herhangi bir eğilim varlığını Mann-Kendall sıra yöntemi ile yağıĢ eğilimlerinin değiĢim
noktasının tespiti ise Pettitt yöntemi incelenmiĢtir.
2.TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEM
2.1.Eğilim
Non-parametrik bir test olan Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi hidrometeorolojik zaman
serilerinde meydana gelebilecek artma veya azalma yönündeki gidiĢlerin istatistiksel önemini
test etmede oldukça sık kullanılan bir testtir (Yue ve ark., 2002).
Bu çalıĢmada, zaman serilerindeki iç bağımlılığın da Mann-Kendall eğilim testine önemli etkisi
olabileceğinden yola çıkılarak, öncelikle serilerdeki iç bağımlılığın giderilmesi amaçlanmıĢtır.
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Von Storch (1995), Mann-Kendall eğilim testinde iç bağımlılığın etkisinin giderilmesi amacıyla
―Pre-Whitening‖ olarak adlandırılan yöntemi önermiĢtir. Ancak Yue ve Wang (2002) prewhitening iĢleminin Mann-Kendall testinin sonucu üzerinde istenmeyen etkilerinin olduğunu,
eğilim bulunan serilerde testin gücünü önemli oranda azalttığını göstermiĢlerdir. Diğer taraftan
seride eğilim olmaması durumunda içsel bağımlılığın 1. tip hata olasılığını arttırdığı (yani eğilim
olmadığı halde ―eğilim var‖ sonucuna varılması olasılığını arttırdığı) bilinmektedir (Bayazıt ve
Önöz, 2003,2004).
Yue ve diğerleri (2002,2003) pre-whitening iĢleminin olumsuz etkilerini dikkate alarak içsel
bağımlılık olan serilerde eğilim analizi için farklı bir yöntem önermiĢlerdir. Bu yönteme göre ilk
olarak serideki eğilimin eğimi (b) belirlenerek,
iĢlemiyle eğilim ayrılmakta, sonra
da eğilimi olmayan yi serisine pre-whitening iĢlemi uygulanarak serideki içsel bağımlılık
giderilmektedir.
burada r1, örnekten hesaplanan zaman serisinin 1-aralıklı otokorelasyon
katsayısı, εi ise kalıntı terimidir. Bir sonraki adımda εi serisine ilk adımda giderilmiĢ olan eğilim
tekrar eklenmektedir.
bu elde edilen zaman serisinde iç bağımlılık bulunmadığı kabul edilerek standart
Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi uygulanıp eğilim analizi yapılmakta ve anlamlı bir eğilim
bulunup bulunmadığı belirlenmektedir. Böylece iç bağımlılığın etkisi giderildiği gibi, testin gücü
de azalmamıĢ olmaktadır (Bayazıt ve Önöz, 2004)
2.2.DeğiĢim Noktası
Bir zaman serisi değiĢikliği noktaları belirlemek için birçok faklı yöntem uygulanabilir ( Chen ve
Gupta, 2000; Radziejewski ve ark, 2000 Buishand, 1982). Bu çalıĢmada, yıllık yağıĢ zaman
serileri değiĢim noktaları tespit etmek için Pettitt (1979) tarafından geliĢtirilen non-parametrik
bir yaklaĢım kullanılmıĢtır. Pettitt testi, iklimsel verilerdeki ani değiĢikliklerin belirlenmesinde
yararlanılan kullanıĢlı bir tekniktir (Sneyers, 1990; Aondover ve Woo, 1998).
Bu yöntem, değiĢimin tam zamanı bilinmeyen zaman serilerinde ortalamadaki önemli bir
değiĢikliği algılar. Mann-Whitney istatistiki analiz mantığının bir türü kabul edilebilecek yöntem
aynı seriyi iki bölüme ayırarak analiz eder. N adet veriden oluĢan seri 1. veriden t. veriye ve t+1.
veriden N. veriye kadar eleman sayısı aynı kalacak Ģekilde iki ayrı kısma ayrılarak incelenir. Bu
iki seri kullanılarak Ut,N değeri aĢağıdaki eĢitlik yardımı ile hesaplanır.

(1)
t=2,…N
Eğer (xt-xj) ˃ 0 ise sgn(xt-xj) = 1
Eğer (xt-xj) = 0 ise sgn(xt-xj) = 0
Eğer (xt-xj) ˂ 0 ise sgn(xt-xj) = -1‘dir.
Elde edilen en büyük U değeri değiĢimin olduğu nokta olarak kabul edilir. Değerin anlamlılığı
için anlamlılığı için aĢağıdaki test değeri kullanılır.
(2)
(3)
Pettitt‘in önerisine göre tespit edilen değerin anlamlılığı için hesaplanan P değerinin 0.5‘den
küçük olması gerekir.
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3.ÇALIġMA ALANI – VERĠLER
ÇalıĢmada, Ege Bölgesini temsil eden 20 adet meteoroloji istasyonunun 1964-2005 dönemine ait
yıllık toplam yağıĢları kullanılmıĢtır. Tablo 1‘de çalıĢmada kullanılan verilerin elde edildiği
istasyonlara ait bilgiler gerilmiĢtir.

ġekil 1. Verileri kullanılan istasyonların konumu.
Tablo 1. Meteoroloji istasyonlarına ait bilgiler.
SIRA ĠSTASYON
NO ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Çavdarhisar
Çınardibi
Dindarlı
Doğalar
Doğanlar
Fakılı
Gölcük (Ula)
IĢıkkara
IĢıklı Reg.
Ġçikler
Karahıdırlı
KıranĢıh
Kozağaç
Mahmudiye
Marmara Reg.
Oysu
Sarılar
Somak
YeĢilhisar
Y. Poyraz

ÖLÇÜM
SÜRESĠ
(YIL)
44
45
43
41
35
43
44
42
43
44
37
44
44
37
44
34
43
36
32
44

ENLEM

BOYLAM

RAKIM
(M)

39O-13' K
38O-17' K
38O-11' K
39O-14' K
38O-25' K
38O-37' K
37O-09' K
39O-37' K
38O-14' K
38O-47' K
39O-03' K
38O-48' K
37O-15' K
39O-13' K
38O-35' K
38O-58' K
39O-07' K
37O-59' K
39O-22' K
38O-40' K

29O-37' D
27O-33' D
28O-45' D
30O-08' D
28O-17' D
29O-05' D
28O-33' D
30O-07' D
29O-52' D
28O-37' D
27O-11' D
28O-23' D
28O-22' D
27O-15' D
28O-05' D
29O-55' D
28O-01' D
27O-28' D
27O-34' D
27O-46' D

1030
705
685
1100
650
715
730
1135
825
711
130
670
885
350
75
1060
340
650
255
230
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4.BULGULAR VE SONUÇLAR
4.1.Eğilim
20 Adet istasyonun yıllık toplam yağıĢ verilerine uygulanan eğilim analizi için, öncelikle veri
dizilerinin içsel bağımlılığı incelenmiĢ, IĢıkkara, Ġçikler, KıranĢıh, Mahmudiye ve Marmara
Regülatörü istasyonlarında içsel bağımlılık tespit edilmiĢtir. Bu istasyonlarda Yöntemler‘de
anlatıldığı üzere önce içsel bağımlılık giderilmiĢ, daha sonra tüm 20 istasyona Mann-Kendall sıra
testi ile eğilim analizi uygulanmıĢtır. Test sonuçları Tablo 2‘ de verilmiĢtir.
Tablo incelendiğinde  = %10 anlamlılık düzeyi için 16 adet istasyonda azalan yönde bir eğilim
olduğu, 4 adet istasyonun yıllık toplam yağıĢlarında ise anlamlı bir eğilim olmadığı tespit
edilmiĢtir.
Tablo 2. Ege Bölgesi yıllık toplam yağıĢlarının eğilim analizi.
MANN-KENDALL SIRA TESTĠ
SIRA
ĠSTASYON
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Çavdarhisar
Çınardibi
Dindarlı
Doğalar
Doğanlar
Fakılı
Gölcük (Ula)
IĢıkkara
IĢıklı Reg.
Ġçikler
Karahıdırlı
KıranĢıh
Kozağaç
Mahmudiye
Marmara Reg.
Oysu
Sarılar
Somak
YeĢilhisar
Y. Poyraz

N

44
45
43
41
35
43
44
42
43
44
37
44
44
37
44
34
43
36
32
44

KENDALL
Z
KTS.

α=0.10
DÜZEYĠNDE
TREND YOK

-0.285
-0.285
-0.083
-0.485
-0.089
-0.200
-0.209
-0.591
-0.382
-0.387
-0.024
-0.505
-0.201
-0.030
-0.501
-0.201
-0.426
-0.133
-0.266
-0.471

RED
RED
KABUL
RED
KABUL
RED
RED
RED
RED
RED
KABUL
RED
RED
RED
RED
RED
RED
KABUL
RED
RED

-2.72
-2.75
-0.77
-4.46
-0.74
-1.88
-1.99
-5.51
-3.60
-3.69
-0.20
-4.82
-1.91
-0.25
-4.78
-1.66
-4.02
-1.13
-2.12
-4.50

4.2.DeğiĢim Noktası
Uygulanan eğilim analizleri sonucunda bölgedeki 16 Ġstasyonda azalma yönünde bir eğilim
belirlendiğinden Pettitt yöntemi ile olası bir değiĢim yılı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Yıllık toplam yağıĢ verilerinin Pettitt yöntemi ile yapılan incelemesi sonucunda elde edilen
değiĢim yılları ġekil 2‘de grafiksel olarak verilmiĢtir.
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ġekil 2. Yıllık toplam yağıĢların değiĢim yılları.
ġekil 2‘deki grafik incelendiğinde ilk dikkat çeken nokta Ege bölgesindeki yağıĢların ağırlıkla
1981 yılında değiĢim gösterdiğidir. Buna ilave olarak 20 istasyondaki yağıĢların 1980‘ lerin ilk
yarısında değiĢtiği de söylenebilir. Bu da küresel iklim değiĢikliği ile bir paralellik ortaya
koymaktadır.

ġekil 3. Yıllık toplam yağıĢların değiĢim yılları.
DeğiĢim yılları ġekil 3‘de verilen harita üzerinden incelenirse Gediz Havzası olarak kabul
edilecek bölgedeki değiĢim tarihlerinin hemen hemen aynı (1981) olduğu daha dıĢarıdaki
bölgedeki yağıĢların ise daha sonraki yıllarda değiĢim gösterdiği söylenebilir.
Tablo 3‘deki değerler incelendiğinde değiĢim tarihine göre en az değiĢim gösteren yağıĢ bölgesi
YeĢilhisar, en fazla değiĢim gösteren bölge ise Mahmudiye ölçüm istasyonu olduğu söylenebilir.
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Tablo 3. Ġstasyonların yağıĢ verilerine ait önemli istatistikî göstergeler.

Çavdarhisar
Çınardibi
Dindarlı
Doğalar
Doğanlar
Fakılı
Gölcük (Ula)
IĢıkkara
IĢıklı Reg.
Ġçikler
Karahıdırlı
KıranĢıh
Kozağaç
Mahmudiye
Marmara Reg.
Oysu
Sarılar
Somak
YeĢilhisar
Y.Poyraz

Değ. Yılı Min

Maks.

Ortalma

1981
1984
1981
1983
1981
1980
1983
1983
1984
1981
1981
1981
1983
1981
1981
1981
1981
1981
1978
1981

686.2
1507.3
680.8
604.2
1010.7
604.7
2365.3
594.7
681.6
823.7
873.4
878.6
1697.8
1246.3
599.7
847.7
998.7
1086.7
1338.2
905.5

536.5
916.1
455.1
437.0
630.2
445.6
1559.2
410.9
436.5
571.1
584.7
591.3
1142.6
778.4
425.7
573.0
596.9
763.6
721.7
589.6

348.1
276.0
229.1
307.2
311.9
327.2
897.9
260.5
263.3
344.9
364.0
362.5
563.3
288.7
251.5
376.1
355.7
476.6
383.8
385.0

DeğiĢim
Öncesi
Ortalama
566.5
982.1
483.5
465.8
714.8
475.2
1661.7
463.2
460.3
644.1
611.6
664.2
1223.7
923.7
477.0
645.5
679.9
846.1
755.2
652.9

DeğiĢim
Sonrası
Ortalama
511.4
840.7
432.6
412.0
591.4
424.2
1456.6
363.4
411.5
510.3
570.2
530.6
1061.5
699.7
383.0
542.8
531.1
722.3
715.5
536.9

Fark
55.1
141.4
50.9
53.8
123.4
51.0
205.1
99.8
48.8
133.8
41.4
133.6
162.2
224.0
94.0
102.7
148.8
123.8
39.7
116.0

ġekil 4. Yıllık toplam yağıĢların bazı istatistiki büyüklükleri.
ġekil 4‘de sunulan grafik incelendiğinde en yüksek yıllık yağıĢ ortalamasının en güneydeki
Gölcük istasyonunda en küçük yıllık yağıĢ ortalamasının ise en kuzeydeki IĢıkkara istasyonunda
ölçüldüğü görülmektedir. DeğiĢim tarihlerinden sonra hesaplanan ortalamanın değiĢim
tarihinden önceki ortalamandan küçük olması da yıllık toplam yağıĢların azaldığını söylememize
yardım eder.
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(a)

(b)
ġekil 5. En az ve en çok değiĢim yaĢanan iki istasyonun.
ġekil 5‘de Ege bölgesindeki DSĠ‘ye ait istasyonlardan iki tanesi örnek olarak sunulmuĢtur.
Grafikler incelendiğinde her iki istasyonda da değiĢim noktası olarak 1981 yılının saptandığı
görülecektir. Ġncelenen 20 adet istasyondan değiĢim noktasına göre ortalaması en az değiĢen
Çavdarhisar (a) en çok değiĢenin ise Mahmudiye (b) istasyonları olduğu belirlenmiĢtir. Bu iki
istasyonun coğrafik olarak konumlarına dikkat edilecek olursa incelene Ege bölgesi içinde
Mahmudiye‘nin batı Çavdarhisar‘ın ise doğu sınırına yakın olduğu dikkat çekmektedir.
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ÖZET
Bu çalıĢmada Doğu Anadolu ve Ortadoğu‘daki önemli su kaynaklarını barındıran Fırat
Havzası‘ndaki gelecek iklim değiĢikliğinin hidrolojik döngüye olan etkileri araĢtırılmıĢtır.
UNDP tarafından deskteklenen bir projede, MPI‘ın ECHAM5/MPI-OM küresel sirkülasyon
modelinin A2 emisyon senaryosuna ait çıktıları ICTP-RegCM3 modeli kullanılarak dinamik
olarak küçültülmüĢtür. Simülasyonlar, Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu‘yu kapsayan bir alan
için gerçekleĢtirilmiĢtir. Yatay çözünürlük 27 km olarak seçilmiĢ ve böylece alan içinde 144x100
kutu oluĢmuĢtur. Model performansını değerlendirmek için de 1961-1990 periyodu ayrıca
NCEP/NCAR Reanaliz verisi kullanılarak simüle edilmiĢ ve daha sonra elde edilen simülasyon
sonuçları, gridlenmiĢ yüzey verileri ve havza içerisindeki gözlem istasyonlarından elde edilen
veriler ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Daha kantitatif bir analiz için, tüm havza barajlara ve yükseklik
farklarına göre yukarı havza ve aĢağı havza olmak üzere ikiye bölünmüĢtür. Daha sonra model
simülasyonlarının sıcaklık, yağıĢ ve yüzey akıĢı gibi değiĢkenlerinde gelecek için öngörülen
eğilimler analiz edilmiĢtir. A2 emisyon senaryosuna göre yapılan iklim değiĢikliği
projeksiyonları, yüzyıl sonuna doğru havza için 5 oC‘ye kadar ısınma öngörmektedir. Bölgesel
iklim değiĢikliği simülasyonları, yukarı havzadaki kar örtüsündeki azalma ile birlikte yağıĢ ve
sıcaklıktaki mevsimlik değiĢimlerin, yüzey akıĢında dikkat çekici mevsimsel değiĢimlere yol
açacağını öngörmektedir. Kar birikme dönemi olan kıĢ mevsiminde daha az kar birikecek, daha
çok su akıĢa geçecektir. Kar erime döneminde ise daha az birikmiĢ kar olacağından, daha az
yüzey akıĢı meydana gelecektir ve bu nedenle nehirlerdeki akıĢ rejimi değiĢecektir. Bu
değiĢikliklerin araĢtırılması, sadece iklim değiĢikliğinin hidrometeorolojik değiĢkenler
üzerindeki bölgesel etkilerinin gösterilmesinde değil aynı zamanda su kaynaklarının doğru ve
etkin kullanımında da çok faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel iklim değiĢikliği, Hidroloji, Fırat Havzası.

ABSTRACT
In this study, it is aimed to demonstrate climate change impacts on hydrology of the Euphrates
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Basin, which owns the major water sources in the eastern Anatolia and Middle East. In a project
supported by UNDP, the ICTP-RegCM3 was used to downscale MPI‘s ECHAM5/MPI-OM
global circulation model output for SRES A2 scenarios. The simulations are for an area covering
southeastern Europe and parts of the Middle East. The spatial resolution was chosen as 27 km,
thus resulting 144x100 grid cells in the domain. To assess the performance of the model, 19611990 period was also simulated using the NCEP/NCAR reanalysis data and the simulation
results were then compared with surface data from various sources and the data from the
meteorological stations in the basin. For a more quantitative analysis, the whole basin was
divided into two parts by considering dams and elevation differences: upper basin (headwaters)
and lower basin. We then analyzed the projected future trends in main climate variables
including temperature, precipitation and runoff. The climate change projections based on SRES
A2 scenarios indicate up to 5 oC warming by the end of 21st century for the basin. The regional
climate change projections foresee that the decrease in snow cover especially in the headwaters
will lead to significant seasonal changes in runoff in response to the increases in surface
temperatures. In winter season in which snow accumulates, less snow will accumulate and more
water will get into the flow. Since there will be less accumulated snow in snow melting season,
less runoff will occur, and therefore, the flow regime in the rivers will be changed. Investigation
of these changes will be very useful not only for demonstrating regional impacts of climate
change on hydrometeorological variables but also for correct and effective use of water
resources.
Keywords: Regional climate change, hydrology, Euphrates Basin.

1.GĠRĠġ
Genel sirkülasyon modellerinden (GCM) elde edilen çıktılar, gelecekteki iklim değiĢiminin ve
etkisinin araĢtırılmasında oldukça yararlı olup, verilere ulaĢım kolaydır [Fujihara ve diğ., 2008].
Ancak, genel sirkülasyon modelleri genelde düĢük çözünürlükte çalıĢtırıldıkları için kıta
ölçeğinde anlamlı olmakla birlikte, ülke, havza, tarım alanları gibi bölge ölçeğinde ayrıntı
içermez ve bu yüzden bölgesel iklim değiĢimi ve hidroloji çalıĢmaları için yetersiz kalırlar. Bu
tür problemleri aĢmak için GCM çıktıları ölçek küçültülerek (downscaling) daha yüksek
çözünürlüklü iklim verileri elde edilir ve bu yolla özellikle iklim değiĢikliğinin etkilerinin
araĢtırılması imkanı ortaya çıkar [Ör., Huntingford ve diğ., 2003; Giorgi ve diğ., 2004b; Hertig
ve Jacobeit, 2008]. GCM çıktılarının bölgesel olarak küçültülmesinde iki yöntem vardır:
Dinamik Ölçek Küçültme ve Ġstatistiksel Ölçek Küçültme. Dinamik ölçek küçültme yönteminde,
bölgesel bir iklim modeli (RCM), atmosfer ve yüzeyin baĢlangıç ve sınır Ģartlarını GCM
çıktılarından alarak daha yüksek çözünürlüklü iklim verileri üretir. Ġstatistik ölçek küçültmede
ise, istatistiksel olarak oluĢturulan transfer fonksiyonları kullanılarak GCM çıktıları ile bölgsel
iklim arasında bağlantı kurulur. Son zamanlarda, dinamik ölçek küçültme yardımıyla elde edilen
yüksek çözürlüklü bölgesel iklim projeksiyonları kullanılarak yapılan hidrometeorolojik
çalıĢmalarda, iklim değiĢiminin su döngüsü ve su kaynaklarına olan etkisi araĢtırılmaktadır [Ör.,
Wilby ve diğ., 2000; Hay ve diğ., 2002; Christensen ve diğ., 2004]. Yüksek çözünürlüklü
bölgesel iklim modelinden elde edilen veriler ile çalıĢtırılan hidrolojik modellerin; verilerin
benzer fiziksel tabanda iĢlenebiliyor olması, havzalar bazında araĢtırmalar yapılabilmesi ve
kullanılan yöntemlerin rahatlıkla geliĢtirilebilmesi gibi birçok avantajı vardır [Xu, 1999].
Hükümetlerarası Ġklim değiĢikliği Paneli'nin son raporunda [IPCC 2007], değiĢik emisyon
senaryoları için gerçekleĢtirilmiĢ GCM çıktılarına göre ülkemizinde içinde bulunduğu Akdeniz
Havzası‘nda 21. yüzyıl sonlarına doğru yağıĢ azalıĢıyla beraber sıcaklıklarda artıĢın olacağı ve
bu bölgenin küresel iklim değiĢimine karĢı en kırılgan bölgelerden biri olacağı belirtilmiĢtir.
Daha ayrıntılı bilgilerin olduğu dinamik ölçek küçültülerek yapılan çalıĢmalarda da, yağıĢtaki
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azalıĢın kıyı bölgelerde kendini daha çok göstereceği belirtilmiĢtir (Ör., Gao ve diğ., 2006;
Bozkurt ve diğ., 2008; Önol ve Semazzi, 2009]. Yapılan bu çalıĢmaların birinde [Bozkurt ve
diğ., 2008], nispeten kötümser bir senaryoya (IPCC‘nin A2 emisyon senaryosu) göre
gercekleĢtirilen simülasyonun sonuçlarına göre, içinde bulunduğumuz yüzyılın sonlarına doğru,
Türkiye‘de sıcaklıkların 2 ile 6 derece arasında yükseleceği, en küçük artıĢın kıĢ mevsiminde ve
en yüksek artıĢın yaz mevsiminde olacağı öngörülmüĢtür. Özellikle Fırat ve Dicle gibi büyük
nehirlerimizi besleyen Doğu Anadolu Bölgesi‘ndeki kar örtüsünde sıcaklık artıĢından dolayı
meydana gelecek azalma, yüzey akıĢında önemli mevsimsel değiĢikliklere neden olacaktır. Kar
birikme dönemi olan kıĢ mevsiminde daha az kar birikecek, daha cok su akıĢa gececektir. Kar
erime döneminde ise daha az birikmiĢ kar olacağından, daha az yüzey akıĢı meydana gelecektir.
Bu nedenle nehirlerdeki akıĢ rejimi değiĢecek; kıĢ aylarında debiler yükselirken, ilkbahar
aylarında düĢecektir [Bozkurt ve diğ., 2010]. Fujihara ve diğ. (2008) iklim değiĢiminin Seyhan
Havzası üzerindeki hidrometeorolojik etkilerini araĢtırmak üzere bir çalıĢma yapmıĢlardır. Bu
çalıĢmada, dinamik olarak küçültülen sıcaklık ve yağıĢ verileri hata düzeltmesi yapılarak gözlem
verileriyle karĢılaĢtırılıp test edilmiĢtir. Ölçek olarak küçültülmüĢ bu veriler, daha sonra, bir
yüzey modeline (The Simple Biosphere including Urban Canopy (SiBUC)) girdi olarak verilmiĢ
ve bu havza için yüzey akıĢı ve rezervuar hacmi gibi değerler hesaplanmıĢtır. Yapılan bu hata
düzeltme iĢleminin hidrolojik model için veri üretmede son derece faydalı olduğu belirtilmiĢtir.
GeliĢtirilen bu model sistemi, son olarak, A2 emisyon senaryosuna göre elde edilmiĢ iki GCM
çıktısına (MRI-CGCM2 ve CCSR) uygulanmıĢ ve sonuç olarak Seyhan Hazvası‘ndaki kar ve
yüzey akıĢı değerlerinin günümüz değerlerine göre oldukça düĢeceği belirtilmiĢtir.
Sonuç olarak, Türkiye için iklim değiĢikliğinin havza bazında hidrometeorolojik etkilerini
araĢtırmak ve iklim değiĢikliklerine uyum çalıĢmalarını hızlandırmak için bir atmosfer modelinin
uygulanması kaçınılmaz bir duruma gelmiĢtir. Bu amaçla bölgesel iklim projeksiyonları, Fırat
Havzası için 21. yüzyıldaki iklim değiĢimlerinin incelenmesi amacıyla kullanılmıĢtır.
2.MODEL VE YÖNTEM
UNDP tarafından desteklenen bir proje kapsamında ECHAM5/MPI-OM küresel sirkülasyon
modelinin A2 emisyon senaryosuna ait çıktıları RegCM3 bölgesel iklim modeli kullanılarak
dinamik olarak küçültülmüĢtür. Ġlk olarak referans periyodu (1961-1990) için yapılan
simülasyonlar, daha sonra A2 emisyon senaryosu için 2001-2099 yılları arasını kapsayacak
Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. Modelin referans periyodundaki performansını sınamak için de
NCEP/NCAR Reanaliz verisi kullanılarak simülasyonlar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada, bu
simülasyonlar ile beraber sınama amacıyla CRU (Climatic Research Unit) gridlenmiĢ gözlem
veri seti ve DMĠ (Devlet Meteoroloji ĠĢleri) istasyon verileri kullanılmıĢtır.
Model simülasyonları için yatay çözünürlüğü 27 km olan 144x100 grid ölçekli grid ve 17 sigma
seviyesi kullanılmıĢtır. Simülasyonların kapsadığı bölgeler, model yükseklik verisi ile birlikte
ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. Ayrıca Fırat Havzası‘nın sınırları GIS ortamında ―shapefile‖
formatında üretilmiĢ ve bu sınırlar içerisine düĢen model gridleri ġekil 1‘de gösterilmiĢtir.
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ġekil 1. Model simülasyonlarının kapsadığı alan ve topoğrafya. Fırat Havzası sınırları ve içine düĢen
model gridleri de ayrıca gösterilmiĢtir

3.SĠMÜLASYON ANALĠZLERĠ
3.1.Model Performansı
Gelecek iklim değiĢikliği analizlerinde referans alınan dönem 1961-1990 periyodudur. Bu
döneme ait bölgesel iklim modelinin performansını değerlendirmek için üç veri kaynağı
karĢılaĢtırılmıĢtır: CRU tarafından derlenmiĢ ve gride enterpole edilmiĢ istasyon verileri,
bölgesel modelle sınırlarda NCEP/NCAR Reanaliz verisi ve ECHAM5 küresel modelin 20.
Yüzyıl simülasyon çıktıları kullanılarak yapılan dinamik ölçek küçültme çıktıları. ġekil 2‘de
model çıktılarına ait 30 yıllık (1961-1990) ortalama kıĢ yağıĢ ve rüzgar vektörleri ile birlikte yaz
sıcaklık dağılımları gözlemlerle karĢılaĢtırılmıĢtır. CRU verisine göre, ortalama yaz sıcaklığı
havzanın alt kısımlarında 30 oC civarındayken, yukarı kesimlerde topoğrafyadan ötürü 20 oC
civarındadır. Bu dağılım NCEP/NCAR Reanaliz ve ECHAM5 simülasyonlarınca baĢarılı bir
Ģekilde üretilmiĢtir. CRU verisi havzanın yüksek kesimlerinde yağıĢın daha fazla olduğunu
göstermektedir. Ortalama kıĢ yağıĢı ise 300-400 mm civarındadır. NCEP/NCAR Reanaliz ve
ECHAM5 simülasyonlarında yağıĢ dağılımı miktar olarak fazla olmakla beraber CRU
verisindeki dağılım ile uyumludur. Diğer taraftan, ECHAM5 simülasyonu NCEP/NCAR
Reanaliz simülasyonuna çok yakın sonuçlar üretmiĢtir. Model sonuçları ile CRU verileri
arasında, yağıĢ miktarlarında görülen farklılıkların önemli ölçüde istasyonların topografyadaki
dağılımından kaynaklandığını düĢünülebilir.
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ġekil 2. CRU verisi ile NCEP/NCAR Reanaliz ve ECHAM5 sınır koĢulları ve RegCM3 modeli
ile ölçek küçültülmesi sonucu elde edilen 1961-1990 ortalama yaz sıcaklık ve kıĢ yağıĢ
dağılımları.
3.2.Bölgesel Ġklim DeğiĢikliği Projeksiyonları
ġekil 3‘te ECHAM5 A2 senaryosuna gore çalıĢtırılan RegCM3 modeli ile 2011-2099 yılları arası
için elde edilen yaz mevimindeki sıcaklık değiĢiklikleri 30 yıllık ortalama farklar Ģeklinde
gösterilmiĢtir. Bu simülasyon sonuçları, Fırat havzasında yaz mevsimine ait yüzey
sıcaklıklarının, bölgesel farklılıklar olmakla birlikte, yüzyıl sonuna doğru 5 oC‘ye kadar
artacağını öngörmektedir. En fazla artıĢın havzanın güney ve doğu kesimlerinde gerçekleĢeceği
öngörülmektedir. 2011-2040 yaz periyodu için öngörülen sıcaklık artıĢı 1 oC civarındayken,
ikinci otuz yıllık periyotta bu artıĢ 3.5 oC civarına kadar çıkmaktadır.

ġekil 3. A2 emisyon senaryosu için ECHAM5 küresel iklim modelinin RegCM3 bölgesel iklim
modeliyle ölçek küçültülmesi sonucu elde edilmiĢ, referans döneme göre(1961-1990) otuzar
yıllık (2011-2040, 2041-2070, 2071-2099) ortalama yaz sıcaklık farkları
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ġekil 4‘te ise ECHAM5 A2 senaryosuna göre çalıĢtırılan RegCM3 modeli ile 2011-2099 yılları
arası için elde edilen kıĢ mevimindeki yağıĢ değiĢiklikleri 30 yıllık ortalama farklar Ģeklinde
gösterilmiĢtir. 2011-2040 periyodunda genel olarak kıĢ yağıĢlarının arttığı ve bu artıĢın havzanon
dağlık kesimlerinde daha fazla olduğu öngörülmektedir. Ġkinci otuz yıllık periyotta ise havzanın
alt kesimlerinde çok az miktarlarda yağıĢ azalması öngörülmektedir. Yüzyıl sonuna doğru ise,
özellikle havzanın alt kesimlerinde 20 mm ile 80 mm arasında değiĢen yağıĢ azalması
öngörülmektedir. Sadece havzanın yukarı ve dağlık kesimlerinde çok az miktarda yağıĢ artıĢının
olacağı tahmin edilmektedir.

ġekil 4. A2 emisyon senaryosu için ECHAM5 küresel iklim modelinin RegCM3 bölgesel iklim
modeliyle ölçek küçültülmesi sonucu elde edilmiĢ, referans döneme göre(1961-1990) otuzar
yıllık (2011-2040, 2041-2070, 2071-2099) kıĢ yağıĢ farkları

Su kaynakları açısından önemli bir parametre olan yüzey akıĢındaki kıĢ ve bahar değiĢimleri
gene 30‘ar yıllık farklar Ģeklinde ġekil 5 ve ġekil 6‘da gösterilmiĢtir. Hem sıcaklıktaki artıĢ hem
de yağıĢtaki değiĢim hiç kuĢku yok ki yüzey akıĢını etkilemektedir. Yüzey akıĢındaki en dikkat
çekici nokta, havzadaki nehirleri besleyen dağlık alanlarda yüzey akıĢının kıĢ mevsiminde yüzyıl
sonuna doğru artarken, bahar mevsiminde yüzey akıĢının hemen hemen tüm havzada
azalmasıdır. Özellikle bahar mevsiminde, 2071-2099 periyodu için havzanın yukarı kesimlerinde
öngörülen azalıĢ 100 mm‘nin üstündedir (ġekil 6). YağıĢlarda önemli değiĢiklikler olmamasına
rağmen yüzey akıĢında bu oranlardaki değiĢikliklerin nedeni sıcaklıktaki artıĢla açıklanabilir.
Kar birikme dönemi olan kıĢ mevsiminde daha az kar birikecek, daha çok su akıĢa geçecektir.
Kar erime döneminde ise daha az birikmiĢ kar olacağından, daha az yüzey akıĢı meydana
gelecektir ve bu nedenle nehirlerdeki akıĢ rejimi değiĢecektir.

204

ġekil 5. A2 emisyon senaryosu için ECHAM5 küresel iklim modelinin RegCM3 bölgesel iklim
modeliyle ölçek küçültülmesi sonucu elde edilmiĢ, referans döneme göre(1961-1990) otuzar
yıllık (2011-2040, 2041-2070, 2071-2099) kıĢ yüzey akıĢı farkları

ġekil 6. A2 emisyon senaryosu için ECHAM5 küresel iklim modelinin RegCM3 bölgesel iklim
modeliyle ölçek küçültülmesi sonucu elde edilmiĢ, referans döneme göre(1961-1990) otuzar
yıllık (2011-2040, 2041-2070, 2071-2099) bahar yüzey akıĢı farkları
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4.SONUÇ
Hükümetler arası iklim değiĢiminin son panelinde [IPCC 2007], değiĢik emisyon senaryoları için
gerçekleĢtirilmiĢ GCM çıktılarına göre ülkemizinde içinde bulunduğu Akdeniz Havzası‘nda 21.
yüzyıl sonlarına doğru yağıĢ azalıĢıyla beraber sıcaklıklarda artıĢın olacağı ve bu bölgenin
küresel iklim değiĢimine karĢı en kırılgan bölgelerden biri olacağı belirtilmiĢtir. Bu sonuçların
yanında, hangi lokasyonlarda hangi meteorolojik süreçlere etki edeceği ile ilgili somut bir Ģeyler
söylemek çok daha zor bir hal almaktadır. Bu tür problemleri aĢmak için GCM çıktıları ölçek
küçültülerek (downscaling) daha yüksek çözünürlüklü iklim verileri elde edilir ve bu yolla
özellikle iklim değiĢikliğinin etkilerinin araĢtırılması imkanı ortaya çıkar.
Bu çalıĢmada ECHAM5 küresel iklim modelinin A2 emisyon senaryosuna göre bölgesel bir
iklim modeli yardımıyla ülkemizin bulunduğu bölge için detaylandırılmıĢ çıktıları, Fırat
Havzası‘ndaki iklim değiĢikliğinin hidrolojik etkilerini belirlemek için kullanılmıĢtır.
Simülasyon analizlerine göre, Fırat Havzası için yaz mevsiminde yüzyıl sonuna doğru 5 oC‘ye
kadar artıĢ öngörülmektedir. Buna paralel olarak kıĢ mevsimi için öngörülen sıcaklık artıĢı 3.5
o
C civarındadır ve bu sıcaklık artıĢıyla beraber, havzanın dağlık ve karla kaplı bölgelerindeki kar
örtüsünün azalması sözkonusudur. KıĢ yağıĢlarında yüzyıl sonuna doğru Fırat Havzası için
öngörülen azalıĢ %10 civarındadır. Yıllık yağıĢ için gene yüzyıl sonuna doğru öngörülen azalıĢ
%7 civarındadır. Sıcaklıktaki artıĢla beraber yağıĢ miktarının azalması havzadaki yüzey akıĢını
etkilemektedir. Kar birikme dönemi olan kıĢ mevsiminde daha az kar birikecek, daha çok su
akıĢa geçecektir. Yüzyıl sonuna doğru Fırat Havzası için kıĢ mevsimi yüzey akıĢı miktarlarında
öngörülen artıĢ yaklaĢık %25 civarındadır. Bununla beraber kar erime döneminde ise daha az
birikmiĢ kar olacağından, daha az yüzey akıĢı meydana gelecektir. Yüzyıl sonuna doğru Fırat
Havzası için bahar mevsimi yüzey akıĢı miktarlarında öngörülen azalıĢ ise yaklaĢık %60
civarındadır. Meydana gelen bu değiĢiklikler hiç kuĢku yok ki havzadaki nehirlerin akıĢ rejimini
değiĢtirecektir. Bu değiĢikliklerin atmosfer modeline ek olarak bir hidroloji modeli aracılığıyla
araĢtırılması, sadece iklim değiĢikliğinin hidrometeorolojik değiĢkenler üzerindeki bölgesel
etkilerinin gösterilmesinde değil aynı zamanda su kaynaklarının doğru ve etkin kullanımında da
çok faydalı olacaktır.
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ÖZET
YaĢamını sürdürebilmek için daima suya yakın olmak isteyen insanoğlu buna bağlı olarak suyun
oluĢturduğu tehlikelerle de karĢılaĢmaktadırlar. Suyun meydana getirdiği zararlar son yıllarda
çarpık ĢehirleĢmeye bağlı olarak da artıĢ göstermektedir. TaĢkın, doğal afet olarak; bir akarsuyun
muhtelif nedenlerle yatağından taĢarak, çevresindeki arazilere, yerleĢim yerlerine, altyapı
tesislerine ve canlılara zarar vermek suretiyle, etki bölgesinde normal sosyo-ekonomik faaliyeti
kesintiye uğratacak ölçüde bir akıĢ büyüklüğü oluĢturmasıdır. (Eroğlu V.) Ülkemizde taĢkınlar
depremlerden sonra en büyük ekonomik kayıplara neden olan doğal afetlerdir.
Ülkemizde sellerin önlenmesi konusunda yapısal birçok proje faaliyetleri baĢta DSĠ olmak üzere
birçok Kamu Kurum ve KuruluĢunca yürütülmektedir. DSĠ Genel Müdürlüğü tarafından inĢa
edilen barajlar ile yağıĢlı sezonda oluĢan yüksek akımlar depolanarak, taĢkınların pik
dönemlerinde barajlardan mansaba kontrollü su bırakılmakta, böylelikle mansapta oluĢabilecek
taĢkınlar önlenmektedir. Havzada bulunan yerleĢim yerlerini, tarım arazilerini taĢkından
korumak maksadıyla da sel kapanı, mahmuz, tersip bendi, birit, taĢkın kanalı, sedde, anroĢman
taĢ dolgu gibi tesisler inĢa edilmektedir.
Sellerin en sık rastlanan sebebi Ģiddetli ve uzun süreli yağıĢtır. Son yıllarda küresel ısınmadan
kaynaklanan iklimsel değiĢiklikler sebebiyle meteorolojik afetlerin sayısının arttığı
gözlenmektedir. TaĢkın debisinin hesaplanmasında yağıĢ alanı, akıĢ hacmi, yıllık yağıĢ değerleri,
su miktarı gibi özellikler dikkate alınmaktadır.
Bu çalıĢmada, Tekirdağ Merkez Değirmenaltı mahallesi Kayı deresi taĢkınından ve taĢkın
yapısından bahsedilecektir. Kayı Dere‘sine ait ilk ve ikinci etütlerden bahsedilecek ve ikinci
etüde neden gerek duyulduğuna çalıĢma kapsamında yer verilecektir.

ABSTRACT
The human race always wants to be near water to sustain life. Accordingly they encounter with
danger generated by water. In recent years damages caused by water are also increased due to the
unplanned urbanization.
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As a natural disaster, flood is an overflow of an expanse of water that submerges land. Flood
damages the surrounding land, residential areas, infrastructure facilities and all the creatures.
Flood creates a largely flow in its domain which socio-economic activities will be affected.
Floods often cause damage to homes and businesses if they are placed in natural flood plains of
rivers a stream bed shifted for various reasons. In our country, after earthquakes, floods are the
second natural disasters that cause maximum economic losses. In our country, many projects for
the prevention of floods are conducted by several public institutions. DSI is heading between
these institutions. High currents of the rainy season are stored by dams built by the General
Directorate of State Hydraulic Works. During the peak periods of floods, water is released under
control to the downstream to prevent overflowing which may occur at the downstream.
In order to protect agricultural lands, torrent trap, sediment holding structures, spur, flood
channel, dike, armourstone stone filling are built. The most common cause of floods is severeand
long-term rain. In recent years, due to climatic changes caused by global warming the number of
meteorological disasters has increased. In the calculation of flood flow, rainfall area, flow
volumes, annual precipitation values are taken into account. In this study the Kayi River and the
Kayi Flood will be described. The first and second studies of the Kayi River will be discussed.
1.ÇALIġMA BÖLGESĠ
Kayı Deresi kuzeyden güneye doğru J= 0,002 eğimle Marmara Denizi‘ne akmaktadır. Proje
taĢkın alanı kuzey-güney doğrultusunda olup yükseltiler kuzeye doğru artmaktadır. Proje alanı
deniz seviyesinden ortalama 2,00 m yüksekliktedir. Proje yağıĢ alanı 50,94 km2 dir. Havza yağıĢakıĢ bağıntısına esas olacak eğri numarası 84 olarak hesaplanmıĢtır. Etüd alanı genel olarak
deniz ikliminin etkisindedir. KıĢ ayları soğuk ve yağıĢlı yaz ayları ise sıcak ve az yağıĢlı
geçmektedir. YağıĢların maksimum değerlerinin hemen hemen tamamı kıĢ aylarına isabet
etmektedir. Kısa süreli orajlı yağıĢlar ise daha çok Mayıs ve Haziran aylarında tespit edilmiĢtir.
Etüd alanında inĢaat mevsimi 15 Mart-15 Kasım ayları arasındadır. Etüd alanında alüvyon
mevcuttur. Alüvyon yaklaĢık olarak 15-20 m kalınlığa sahiptir ve silt, kil, ince kum, çakıl
parçalarından meydana gelmiĢtir. Civarda mostra veren üst miosen birimleri ve ise ince tabakalı
kiltaĢı silt taĢı ardalanmasından meydana gelmiĢ olup yer yer çatlaklıdırlar. Ġnceleme alanı ve
çevresinde herhangi bir tektonik yapı mevcut değildir. Ġnceleme alanı 2. derece deprem bölgesi
içinde kalmaktadır.
2.PROBLEMLER
Kayı Deresi‘nin Belediye imar sahası içerisinde bulunması dere üzerinde Belediyesince yapılan
geçiĢ amaçlı menfez ve yaya köprüleri ile tesise müdahaleler sonrasında 16 Kasım 2007
tarihindeki yağıĢlar sırasında yaĢanan taĢkında çevrede zararlar meydana gelmiĢtir. Dere üzerine
yapılmıĢ 3 gözlü menfezden sonra mansaba doğru yatak kapasitesi ile ilgili sorunlar artmaktadır.
Menfezin kesitinin yetersiz olması nedeniyle bu noktada kesitte ĢiĢmeler oluĢmakta taĢkın
sırasında gelen ağaç dalları ve rüsubat malzemelerinin ayaklarda birikmesi sonucunda suyun
akıĢına engel olmaktadır. Böylece menfezin yanlarından ve mansaptaki beton duvar üzerinden
suyun taĢtığı mahalle içine yayıldığı ve sol sahildeki 33 adet meskenin zemin katları ile bir
sitenin zemin katlarının ve DSĠ(Devlet Su ĠĢleri) 113. ġube tesisleri bahçesinin sular altında
kaldığı görülmüĢtür.
3.PROJELENDĠRMEYE ESAS OLACAK ĠLK ETÜD DEĞERLERĠ
Kayı Deresine ait ilk projelendirilme 1987 yılında yapılmıĢtır. Bu değerlendirmede, proje taĢkın
pikleri hesabında Tekirdağ meteroloji istasyonunun yılda günlük maksimum yağıĢ değerlerinden
faydalanılarak 4-6-8 saatlik yağıĢlar analiz edilmiĢtir. Projelendirmede sağanak süresi 8 saat
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seçilerek taĢkın pikleri DSĠ Sentetik metotla bulunmuĢtur. DSĠ Sentetik Metotla bulunan
değerler, Mockus Metodu ile bulunan değerlerle karĢılaĢtırılmıĢtır. Tekirdağ DMĠ‘nin(Devlet
Meteoroloji ĠĢleri) yılda maksimum yağıĢ değerleri Tablo 1‘de ve Proje YağıĢ Alanı DeğiĢik
Yinelenmeli YağıĢ Değerleri Tablo 2‘de verilmektedir. Proje yağıĢ alanında Tekirdağ DMĠ‘nin
plüviograf katsayıları kullanılmıĢtır.
Tablo 1. Tekirdağ DMĠ yılda günlük maksimum yağıĢlar
YILLAR YAĞIġ S.NO m/n+1 SIRALI YILLAR YAĞIġ S.NO m/n+1 SIRALI
(mm)
VERĠLER
(mm)
VERĠLER
1929

50.00

1

0,018 23,3

1960

30.80

32

0,582 50,2

1930

45.00

2

0,036 26,6

1961

37.50

33

0,600 50,5

1931

86.00

3

0,055 26,8

1962

76.80

34

0,618 50,9

1932

50.20

4

0,073 27,0

1963

55.40

35

0,636 51,8

1933

30.00

5

0,091 28,3

1964

53.10

36

0,655 53,1

1934

65.50

6

0,109 29,2

1965

49.20

37

0,673 53,9

1935

34.00

7

0,127 29,5

1966

50.90

38

0,691 53,9

1936

39.50

8

0,145 30,0

1967

40.40

39

0,709 55,2

1937

30.00

9

0,164 30,8

1968

48.80

40

0,727 55,4

1938

60.00

10

0,182 32,3

1969

42.30

41

0,745 57,0

1939

50.50

11

0,200 34,0

1970

48.30

42

0,764 58,5

1940

53.90

12

0,218 34,3

1971

39.00

43

0,782 59,7

1941

23.30

13

0,236 35,5

1972

29.50

44

0,800 60,0

1942

49.60

14

0,255 37,1

1973

29.20

45

0,818 60,1

1943

58.50

15

0,273 37,2

1974

28.30

46

0,836 60,7

1944

32.30

16

0,291 37,5

1975

72.10

47

0,855 63,4

1945

59.70

17

0,309 38,6

1976

60.10

48

0,873 65,5

1946

65.80

18

0,327 39,0

1977

26,6

49

0,891 65,8

1947

34.30

19

0,345 39,0

1978

63,4

50

0,909 70,4

1948

37.20

20

0,364 39,5

1979

38,6

51

0,927 72,1

1949

35.50

21

0,382 40,3

1980

26,8

52

0,945 76,8

1950

55.20

22

0,400 40,4

1981

40,3

53

0,964 79,2

1951

48.30

23

0,418 42,3

1982

27

54

0,992 86,0

1952

37.10

24

0,436 42,3

1953

53.90

25

0,455 45,0

1954

60.70

26

0,473 48,3

1955

70.40

27

0,491 48,3

1956

79.20

28

0,509 48,8

1957

42.30

29

0,527 49,2

1958

51.80

30

0,545 49,6

1959

57.00

31

0,564 50,0
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Tablo 2. Proje yağıĢ alanı değiĢik yinelenmeli yağıĢ değerleri (mm)
Saatler

1

Plüviograf 0,37
Katsayısı

2

4

6

8

12

18

24

0,45

0,58

0,65

0,71

0,82

0,91

1

2

17,61 21,42 26,6

30,93 33,79 39,02 43,31 47,59

5

22,2

27

39

10

24,6

29,92 38,56 43,22 47,21 54,52 60,51 66,49

25

27,15 33,03 42,57 47,7

50

28,81 35,04 45,16 50,61 55,29 63,85 70,86 77,87

100

30,3

500

33,31 40,52 52,22 58,53 63,93 73,83 81,94 90,04

34,8

36,85 47,5

42,6

49,2

54,6

60

52,11 60,18 66,78 73,39

53,23 58,14 67,15 74,52 81,89

Değerler 1,13 maksimize faktörü ile çarpılarak plüviograf katsayıları Tekirdağ (DMĠ) değerleri
kullanılmıĢtır.
3.1.TaĢkın Debilerinin Hesabı
Kayı Deresi TaĢkın debilerinin hesabı Sentetik Birim Hidrograf Analizi ve Mockus Metodu
kullanılarak hesaplanmıĢtır. Bu iki yöntemle elde edilen taĢkın debileri karĢılaĢtırılması Tablo
3‘de verilmektedir.
Tablo 3. Kayı Deresi DSĠ sentetik metod ve mockus yöntemi ile hesaplanmıĢ debileri
A= 50,94 km2
DEBĠLER DSĠ SENTETĠK (m3/sn) MOCKUS (m3/sn)
Q2

15,46

15,60

Q5

26,85

20,44

Q10

33,65

34,97

Q25

40,88

43,58

Q50

45,69

48,42

Q100

48,17

50,30

Q500

58,15

60,84

3.2.Hidrolik Hesaplar
Proje alanı için DSĠ Sentetik Birim Hidrograf Analizi tablosunda verilen değerlerle DSĠM
Sentetik Birim Hidrograf ile bulunan taĢkın debileri Mockus metodu ile bulunan değerlerle
karĢılaĢtırılmıĢ hesaplamalarda DSĠ Sentetik Birim Hidrograf Metodu ile bulunan taĢkın debileri
kullanılmıĢtır. Tablo 4‘de Hidrolik Kesit Tahkiki görülmektedir.
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Tablo 4. Hidrolik kesit tahkiki
Q100 tahkiki
b(m)
6,3
h(m)
2,7
2
A(m )
22,48
Ç(m)
13,86
n
0,028
J
0,002
R(m)
1,62
3
Q(m /s) 50,27
Sonuç
Yeterli

Q500 tahkiki
6,3
3,0
25,65
14,7
0,028
0,002
1,745
59,40
Yeterli

3.3.Uygulama Projesi
Tekirdağ-Merkez-Değirmenaltı Mahallesi Kayı Deresi üzerinde 1988 yılında yukarıdaki hidrolik
veriler ve hesaplamalar aĢağıda kesitleri verilen 3 adet beton duvarlı kanal inĢa edilmiĢtir.

ġekil 1. Mevcut beton kanal kesiti
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Kayı Deresi‘nin Belediye imar sahası içerisinde bulunması dere üzerinde Belediyesince yapılan
geçiĢ amaçlı menfez ve yaya köprüleri ile tesise müdahaleler sonrasında 16 Kasım 2007
tarihindeki yağıĢlar sırasında yaĢanan taĢkında çevre de zararlar meydana gelmiĢtir. Dere üzerine
yapılmıĢ 3 gözlü menfezden sonra mansaba doğru yatak kapasitesi ile ilgili sorunlar artmaktadır.
Menfezin kesitinin yetersiz olması nedeniyle bu noktada kesitte ĢiĢmeler oluĢmakta taĢkın
sırasında gelen ağaç dalları ve rüsubat malzemelerinin ayaklarda birikmesi sonucunda suyun
akıĢına engel olmaktadır. Böylece menfezin yanlarından ve mansaptaki beton duvar üzerinden
suyun taĢtığı mahalle içine yayıldığı ve sol sahildeki 33 adet meskenin zemin katları ile bir
sitenin zemin katlarının ve DSĠ 113 ġube tesisleri bahçesinin sular altında kaldığı görülmüĢtür.
Bu durum üzerine dere yeniden etüd edilmiĢtir.
4.PROJELENDĠRMEYE ESAS OLACAK ĠKĠNCĠ ETÜD DEĞERLERĠ
Kayı Deresi‘ne ait ikinci projelendirmede proje yağıĢ alanı 48,5 km2 olarak belirlenmiĢtir.
Derenin kuzeyde güneye doğru J=0,0011 eğimle Marmara denizine aktığı kabul edilmiĢtir ve
havza yağıĢ-akıĢ bağıntısına esas olarak eğri numarası 72 olarak hesaplanmıĢtır ve n=0,0016
olarak alınmıĢtır.
Proje çalıĢmalarında Tekirdağ( DMĠ) Meteoroloji istasyonunun yılda günlük en çok yağıĢ
değerleri kullanılmıĢtır. Söz konusu istasyonlara ait yağıĢ verileri, frekans analizleri Tablo 5‘de
verilmektedir. Tablo 6‘da ise Dağılım Tiplerinin Simirnov-Kolmogorov Testine Göre Sonuçları
görülmektedir.
Tablo 5. Tekirdağ (DMĠ) meteoroloji istasyonuna ait frekans analizi
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Yıllar X Değerleri
(mm)
1929 50,00
1930 45,00
1931 86,00
1932 50,20
1933 39,00
1934 65,50
1935 34,00
1936 39,50
1937 30,00
1938 60,00
1939 50,50
1940 53,90
1941 23,00
1942 49,60
1943 58,50
1944 32,30
1945 59,70
1946 65,80
1947 34,30
1948 37,20
1949 35,50
1950 55,20
1951 48,30
1952 37,10

Sıralı
(mm)
26,60
26,80
27,00
27,00
28,30
29,20
29,40
29,50
30,00
30,80
32,30
33,00
34,00
34,30
35,50
37,10
37,20
37,50
38,60
39,00
39,00
39,50
39,70
40,00

X m/(N+1)
%
1,28
2,56
3,85
5,13
6,41
7,69
8,97
10,26
11,54
12,82
14,10
15,38
16,67
17,95
19,23
20,51
21,79
23,08
24,36
25,64
26,92
28,21
29,49
30,77
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

53,90
60,70
70,40
79,20
42,30
51,80
57,00
30,80
37,50
76,80
55,40
53,10
49,20
50,90
40,40
48,80
42,30
48,30
39,00
29,50
29,20
28,30
72,10
60,10
26,60
63,40
38,60
26,80
40,30
27,00
62,10
62,10
29,40
68,60
52,30
33,00
43,70
49,90
40,90
42,60
39,70
65,80
75,00
27,00
140,10
104,40
40,00
46,50
67,90
48,50

40,30
40,40
40,90
41,50
41,90
42,30
42,30
42,60
43,70
46,50
48,30
48,30
48,50
48,80
49,20
49,60
49,90
50,00
50,20
50,50
50,90
51,20
51,80
52,30
53,10
53,90
53,90
55,20
55,40
57,00
58,50
59,70
60,00
60,10
60,70
62,10
62,10
63,40
65,50
65,80
65,80
67,00
67,90
68,60
70,40
72,10
75,00
76,80
79,20
86,00

32,05
33,33
34,62
35,90
37,18
38,46
39,74
41,03
42,31
43,59
44,87
46,15
47,44
48,72
50,00
51,28
52,56
53,85
55,13
56,41
57,69
58,97
60,26
61,54
62,82
64,10
65,38
66,67
67,95
69,23
70,51
71,79
73,08
74,36
75,64
76,92
78,21
79,49
80,77
82,05
83,33
84,62
85,90
87,18
88,46
89,74
91,03
92,31
93,59
94,87
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75
76
77
78
79

2003
2004
2005
2006
2007

41,50
67,00
51,20
41,90
128,00

104,40
128,00
140,10

96,15
97,44
98,72

Tablo 6. Dağılım tiplerinin Simirnov-Kolmogorov testine göre sonuçları
Dağılım Tipi

ANLAMLILIK YÜZDELERĠ
0,80
0,85
0,90
0,95

0,99

0,109
0,060

P
deki
Gözlem
Değeri
53,9
48,3

Kabul
Kabul

Kabul
Kabul

Kabul
Kabul

Kabul
Kabul

Kabul
Kabul

0,449

0,086

48,3

Kabul

Kabul

Kabul

Kabul

Kabul

0,980

0,115

0,865

30

Red

Red

Red

Red

Red

0,527

0,449

0,078

48,3

Kabul

Kabul

Kabul

Kabul

Kabul

0,087

0,013

0,074

26,6

Kabul

Kabul

Kabul

Kabul

Kabul

Teorik
P

Amprik
P

Maksimum
P

Normal Dağılım
Log-Normal
(2 Parametreli)

0,545
0,508

0,654
0,449

Log-Normal
(3 Parametreli)
Pearson Tip-3
(Gama Tip-3)
Log-Pearson Tip-3
(Gama Tip-3)
Gumbel

0,535

Tekirdağ (DMĠ) Meteoroloji Ġstasyonu için Log-Normal (2 parametreli) dağılım uygundur.
4.1.TaĢkın Debilerinin Hesaplanması
TaĢkın debilerinin hesabında yine DSĠ Sentetik Yöntem ve Mockus Yöntemi kullanılmıĢtır. Bu
iki yöntem ile bulunan debilerin karĢılaĢtırılması Tablo 7‘de verilmektedir.
Tablo 7. TaĢkın debilerinin karĢılaĢtırılması
Yinelenme Süresi
DSĠ SENTETĠK
MOCKUS

2
7,46
7,44

5
20,24
21,88

10
31,29
34,46

25
47,45
53,03

50
60,77
68,46

100
75,48
85,06

500
106,06
120,08

Projede DSĠ Sentetik Yöntemle Hesaplanan taĢkın debilerinin kullanılmasına karar verilmiĢtir.
4.2.Hidrolik Hesap
Q500 debisine göre hidrolik hesaplar yapıldığında duvar yüksekliğinin 3,40 m olması gerektiği
görülmüĢtür. Q500 debisine ait kesit boyutlandırılması Tablo 8‘de verilmektedir. Duvar
yüksekliğinin 3,40 m olmasının iĢin yapımında sorunlara sebep olacağı düĢünüldüğünden
kanalın bir kısmı için dere yatağı 2 m geniĢletilmiĢtir. Bu duruma göre hidrolik hesaplar
güncellenmiĢ hali Tablo 9‘da gösterilmektedir.
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Tablo 8. Kesit boyutları
Q500 tahkiki
b(m)
9,80
h(m)
3,40
A(m2)
33,32
Ç(m)
16,60
n
0,016
J
0,0011
R(m)
2,007
3
Q(m /s) 109,85
Sonuç
Yeterli
Tablo 9. GüncellenmiĢ kesit boyutları
Km 0+000-Km 0+268 arası
b(m)
12,00
h(m)
2,80
2
A(m )
33,60
Ç(m)
17,60
n
0,016
J
0,0011
R(m)
1,909
3
Q(m /s) 107,18
Sonuç
Yeterli

Km 0+268-Km 0+491 arası
10,00
3,40
34,00
16,80
0,016
0,0011
2,023
112,73
Yeterli

5.DEĞERLENDĠRME
Bu çalıĢmada; 1987 yılında yapılan ilk çalıĢma sonrasında beton duvarlı kanal yapılarak ıslah
edilen Değirmenaltı mahallesi Kayı Deresi‘nin 2007 yılında meydana gelen taĢkın sonrasında
2008 yılında revize edilen bilgileri anlatılmaktadır. Ġlk çalıĢmada J=0,002 olarak alınmıĢ ikinci
çalıĢmada ise eğim yapılan ölçümlerle J=0,0011 olarak kabul edilmiĢtir. 1. etütte pürüzlülük
katsayısı dere tabanı jeolojik yapısı gereği n=0,028 olarak alınmıĢ, 2. değerlendirmede ise dere
tabanı beton kaplı olması nedeniyle hidrolik hesaplarda n=0,016 değeri alınmıĢtır. 1. Etütte
1929-1982 yılları arasındaki yağıĢ değerleri esas alınmıĢ, 2. etütte ise 1929-2007 yılları
arasındaki yağıĢ değerleri esas alınmıĢtır. YağıĢ havza yağıĢ alanı 1. etütte 50,94 km2 olarak
alınmıĢ 2. etütte ise aradan geçen 20 yıl sonrasında ĢehirleĢme ve yapılaĢmanın etkisiyle 48,50
km2 olarak güncellenmiĢtir. 1988 yılında yapılan etüt sonucunda Q500=58,15 m3/sn olarak
bulunmuĢ, 2008 yılında ise Q500=106,06 m3/sn olarak güncellenmiĢtir. Q500 değerinde 20 yıl
sonrasındaki bu artıĢla birlikte yetersiz kalan dere yatağı kesitinin ve dere üzerine yapılan 3
gözlü menfezin akıĢı engellediği bunun sonucunda var olan taĢkın tesisinin yeniden
projelendirilmesi gerektiği görülmüĢtür. Etüt 2‘ deki hidrolik hesaplar sonrasında, Kayı
Deresi‘nde mevcut uygulanmıĢ olan beton duvarlı kanal kesitindeki duvar yüksekliklerinin Km:
0+000 -0+260 arasında 2,80m, 0+268-0+491 arasında 3,40 m ye kadar yükseltilmesi ve mevcut
3 gözlü menfezin yıkılarak yerine tek açıklıklı betonarme köprü yapılması önerilmiĢtir.
Küresel ısınma kavramı ile atmosferi oluĢturan ozon, karbondioksit, kloraflorakarbon grubu ve
metan gibi gazlar güneĢten ıĢınımla radyoaktif dalgalar Ģeklinde gelen ısının bir kısmını yutar ve
yeryüzüne yakın bölgede sıcaklığın belirli denge değerlerinde kalmasını sağlar. Bu denge
sayesinde nehirler, okyanuslar belirli sıcaklık değerinde kalır. Bu dengenin korunmasında
atmosferdeki karbondioksit miktarı dünyadaki enerji kullanımı ve hava kirlenmesine bağlı olarak
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hızla artmaktadır. Küresel ısınma ile kutuplardaki buzulların erimesi ve okyanusların yükselmesi
gibi ciddi sonuçlar ve bu sonuçlara bağlı olarak da iklim değiĢiklikleri oluĢturmaktadır.(Can, A.)
Son yıllarda kuraklık, kasırga, hortum, tayfun, sel, yoğun kar yağıĢı ve sis gibi meteorolojik
kaynaklı doğa olayları sayısında ciddi bir artıĢ gözlenmiĢtir. Küresel ısınmanın etkilerini yoğun
olarak hissettiğimiz son 10 yılda özellikle sınır aĢan sulara sahip Avrupa‘da 1998- 2002 yılları
arasında büyük zararlara sebep olan 100‘ü aĢkın taĢkın meydana gelmiĢ; 700‘e yakın insan
hayatını kaybederken 500 bin kiĢi yerinden edilmiĢ ve en az 25 milyar Euro‘luk sigortalanmıĢ
ekonomik kayıp meydana gelmiĢtir. (Balaban, M.)
Dere yataklarındaki her türden yapı olası taĢkında zarar görür ve akıĢ Ģartlarını engellediği içinde
taĢkın zararının artmasına neden olur. Derelerin üzerinin kapatılması her yıl periyodik olarak
yapılması gereken bakım onarım faaliyetlerinin (rüsubatın temizlenmesi gibi.) yapılmasını
zorlaĢtırmakta hatta imkânsız hale getirmekte bu Ģekilde zamanla rüsubat dolan kısımlarda
Ģiddetli yağıĢlarda tıkanıp taĢarak zararın artmasına neden olmaktadır.
Akarsu havzaları içinde geliĢen yerleĢimler yapılaĢmalar da taĢkınların en önemli sebepleri
arasında yer almaktadır. Nehirler üzerinde geliĢigüzel hidrolik tahkiklerine bakılmaksızın sadece
ulaĢım amacıyla yapılan köprüler, dere yataklarının üzerinin kapatılması, dere yatağı içerisine
binaların inĢaası bu sebepler arasında sayılabilir.
Bu çalıĢmanın sonucunda da görülmüĢtür ki; derelerin taĢkın debilerinin ve bu debilere karĢılık
gelen taĢkın sınırlarının sürekli olarak güncellenmesi, özellikle yerleĢim alanlarında mevcut
bulunan ve planlanan sanat yapılarının ( köprüler, menfezler, su alma yapıları, drenaj tesisleri
vs.) derelerin taĢkın debileri göz önüne alınarak tahkik edilmeleri veya yeniden
boyutlandırılmaları taĢkın risklerine karĢı alınacak en önemli önlemler arasında yer almaktadır.
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ÖZET
Ülkemizde taĢkın tehlikesi ile karĢı karĢıya kalan birçok alanlardan bir tanesi de AĢağı Meriç
Havzası diye adlandırılan Meriç Nehrinin, Edirne-Enez arasında kalan kısmıdır. YerleĢim ve
toprak kullanımı açısından taĢkın bölgelerinin cazibesi yukarıda anılan bölgenin de hem yerleĢim
hem de tarım arazisi olarak kullanılmasına sebep olmuĢtur. TaĢkınların bilinen zarar ve ziyanları
bu bölge için de söz konusudur. Bu nedenle, DSĠ tarafından seddelerin yapılmasıyla AĢağı Meriç
Havzasında taĢkınların zararları önlenmeye çalıĢılmıĢtır. Buna rağmen bazı bölgelerde taĢkınlar
olması nehir yatağının önemli noktalarında kesitlerin incelenmesi ve güncelleĢtirilmesi ihtiyacını
doğurmuĢtur. Bu çalıĢma kapsamında AĢağı Meriç Nehir yatağı 0.-188. km arasında belirlenen 3
enkesitin beklenen olası taĢkınları taĢıma kapasiteleri araĢtırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: TaĢkın; Meriç Nehri; taĢkın taĢıma kapasitesi.

INVESTIGATION OF FLOOD CAPACITY OF LOWER MERIC RIVERBED
ABSTRACT
In Turkey, one of the places encountering flood disaster is between Edirne – Enez region of
Meric River named as Lower Meric Basin. In terms of agriculture appropriate character of flood
zones has become popular in public. The known matters of flood hazard are valid in this zone.
By the construction of levees made by State Hydraulic Works (DSI), floods in Lower Meric
River have significantly decreased. However, floods in some parts of the basin have lead to
investigate and revise the cross-sections. In this study, in Lower Meric River, 3 cross-sections
were investigated the probability of the flood storage capacity between 0 – 188 km.
Keywords: Flood; Meriç River; flood carrying capacity.
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1.GĠRĠġ
Meriç Nehri havzasının büyük kısmı, Yunanistan ve Bulgaristan toprakları içerisindedir. Meriç
Nehrinin en büyük baĢlıca kolları Arda ve Tunca Nehirleridir. Meriç, Arda ve Tunca Nehirleri
Bulgaristan topraklarında doğmakta, yağıĢ alanlarının % 98'si Türkiye dıĢında kalarak Edirne
Merkezinde birleĢmektedir. Üç nehrin Türkiye‘ye girdiği Edirne'deki yıllık su potansiyelleri,
Arda'da 1085 hm3, Tunca'da 673 hm3 olup toplamda Meriç Nehrinin akımı 5842 hm3 'tür. Meriç
Nehri, Bulgaristan'ın batı tarafından Rila dağı ve Koca Balkan dağlarından doğmaktadır.
Genellikle doğu istikametinde ilerleyerek Svilengrad'ın 15 km doğusunda Türkiye topraklarına
girer. Türkiye - Yunanistan sınırını teĢkil ettikten hemen sonra Arda köprüsü mevkiinde sağ
sahilinden Yunanistan'dan gelen Arda kolunu bünyesine alır. Daha sonra Edirne içinde sol
sahilinden gelen Tunca Nehrini alarak güney istikametinde akıĢına devam eder. PaĢaçayırı
mevkiinden sonra Ege denizine dökülünceye kadar Türkiye - Yunanistan sınırını teĢkil eder
(ġekil 1). Edirne'den sonra Meriç Nehri, ovada menderesler ve yer yer tali kollar meydana
getirerek ilerler. Meriç Nehri Uzunköprü ilçesinin kuzeyinde batıya döner, Dimeteko civarında
Kızıl Nehirle birleĢir ve tekrar güney yönünde akamaya devam eder. Meriç Nehri, irili ufaklı
kolları bünyesine alarak ve Ġpsala‘nın kuzeyindeki sol sahiline Ergene Nehrini katarak delta
oluĢturarak, Enez mevkiinden Ege denizine dökülür (DSĠ, 2006).

ġekil 1. Meriç Nehri Havzası
Bu çalıĢmada AĢağı Meriç Nehir yatağı 0.-188. km arasındaki istasyonlara ait 3 enkesitin
beklenen olası taĢkınları ve enkesitlerin taĢıma kapasiteleri hesaplanmıĢtır. AĢağı Meriç
Nehrinde bulunan Meriç Köprüsü, Ferre Köprüsü ve Ġpsala akım gözlem istasyonlarında ölçülen
Maksimum Anlık Feyezan Akımları (MAFA) kullanılmıĢtır (EĠE, 2009a,b). MAFA değerleri
kullanılarak farklı dönüĢ aralıkları (tekerrür periyotları) için Normal, Log Normal ve Gumbel
metotlarıyla hesaplanan beklenen olası taĢkınlar, kesitlerin taĢıma kapasiteleriyle
karĢılaĢtırılmıĢtır. Enkesitlerden geçebilecek debiyi bulmak için manning formülü kullanılmıĢtır.
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2.AKIM DEĞĠġĠMLERĠNĠN ANALĠZĠ
AĢağı Meriç Nehrinin son 50 yılda morfolojik, hidrolojik ve hidrolik karakteristiklerinde
değiĢimler meydana gelmiĢtir. Bunların nedenleri; havzada yapılan regülatörler, seddeler ve
mahmuzlar gibi faaliyetlerdir. AĢağı Meriç Nehrine bağlanan Arda, Tunca ve Meriç Nehirleri
üzerinde toplam 15 büyük baraj bulunmaktadır. Bu barajların su tutma kapasiteleri ve Türkiye
sınırına olan uzaklıkları Çizelge 1‘de verilmiĢtir.

Tablo 1. Meriç, Arda ve Tunca Nehirleri Üzerindeki Barajlar ve Su Tutma Kapasiteleri
Nehrin
Adı

Meriç
Nehri

Tunca
Nehri
Arda
Nehri

Barajın Adı

Su Tutma
Kapasitesi (106 m3)

Trakietz
Pjasacnik
Antonivanoviç
Ovcarika Barajı
Topolnitza
Kritchim
Basil Kolarov
Batak
Malko Sharkova
Jdepcheva
G.Dimitrov
Dabova
Ġvoylovgrad
Studen Kladenetz
Kırcaali

114
211
215
140
211
18
65
310
45
400
97
26
188
489
532
TOPLAM = 3061

Türkiye
Sınırına Olan
Uzaklığı (km)
130
208
210
90
220
258
258
280
76
180
238
156
60
92
114

Arda nehri üzerinde 3 adet baraj mevcuttur. Bu barajlardan Türkiye sınırına en yakını
Ġvoylovgrad barajı olup Edirne‘ye olan uzaklığı 60 km.dir. Bu barajın su tutma kapasitesi 188
milyon m3‘tür. Arda nehri üzerinde bulunan diğer iki baraj ise Ġvayloygrad barajının gerisinde
bulunmakta ve bu barajı beslemektedir. Arda nehri üzerinde bulunan barajların toplam su tutma
kapasitesi 1 milyar 209 milyon m3‘tür.
Meriç nehri kolları üzerinde 8 adet baraj bulunmaktadır. Türkiye sınırına en yakın Trakietz barajı
olup, Edirne‘ye yaklaĢık 130 Km. mesafededir. Bu barajın su tutma kapasitesi 114 milyon
m3‘tür. Meriç nehri kolları üzerideki diğer barajların Türkiye‘den uzaklıkları ve su tutma
kapasiteleri aĢağıdadır. Meriç nehri üzerinde bulunan barajların toplam su tutma kapasitesi 1
milyar 284 milyon m3‘tür. Tunca nehri üzerinde 4 baraj bulunmaktadır. Türkiye sınırına en yakın
olanı Malko Sharkovo barajı olup, Edirne‘ye yaklaĢık 76 km. mesafededir. Bu barajın su tutma
kapasitesi 45 milyon m3‘tür. Tunca nehri üzerinde bulunan barajların toplam su tutma kapasitesi
568 milyon m3‘tür.Her üç nehrin üzerinde bulunan 15 barajın su tutma kapasitesi yaklaĢık 3
milyar m3‘tür.
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2.1.Debi DeğiĢimleri
Meriç Nehri-Meriç Köprüsü, Meriç Nehri-Ferre Köprüsü, Meriç Nehri-Ġpsala AGĠ‘lerde 19862009 yılları arasında ölçülen debilerle oluĢturulmuĢ debi gidiĢ çizgileri ġekil 2-4‘de
gösterilmiĢtir (DSĠ, 2009). Bu grafiklerden de tüm istasyonlar için en yüksek debilerin ġubat,
Mart ve Nisan aylarında geçtiği anlaĢılmaktadır.

(1986-2009)

250

DEBİ (m3/s)

200
150
100
50

EYLUL

AGUSTOS

TEMMUZ

AYLAR

HAZIRAN

MAYIS

NISAN

MART

SUBAT

OCAK

ARALIK

KASIM

EKIM

0

ġekil 2. Meriç Nehri-Meriç Köprüsü AGĠ‘de Aylık Ortalama Akımların DeğiĢimi
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ġekil 3. Meriç Nehri-Ferre Köprüsü AGĠ‘de Aylık Ortalama Akımların DeğiĢimi
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ġekil 4. Meriç Nehri-Ġpsala AGĠ‘de Aylık Ortalama Akımların DeğiĢimi
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2.2.TaĢkın Debileri Hesap Metotları
TaĢkın debileri hidrolojide yaygın olarak kullanılan Normal, Log Normal ve Gumbel
dağılımlarına göre bulunmuĢtur. Normal Dağılım aĢağıdaki gibi verilir (Linsley ve diğ., 1988;
Chow ve diğ., 1988; Bedient ve Huber, 1989; McCuen, 1998, Sandalcı ve diğ., 2006).

  x   2 
1
f ( x) 
exp  

2


2

 2



-∞≤x≤∞

(1)

Burada,

  x =aritmetik ortalama,

  sx =standart sapmadır.

Belirli dönüĢ (tekerrür) aralıları (T) için beklenen olası (muhtemel) taĢkınlar aĢağıda verilen
denklem yardımıyla hesaplanabilir.

xT    xT

(2)

Burada:

xT = T dönüĢ aralığında beklenen olası taĢkın miktarı,
 = Gözlenen Maksimum Anlık Feyezan Akımları (MAFA) değerlerinin ortalaması,
xT = Ortalamadan sapmayı veya değiĢimi ifade eden miktardır ve . xT  KT 

olarak

yazılabilir. Buna göre yukarıdaki denklem aĢağıdaki gibi tekrar yazılabilir.

xT    KT 

(3)

Burada,
KT = Frekans faktörü,
 = Standart sapmadır.
Normal dağılım için KT aĢağıdaki gibi hesaplanabilir.

KT  w 

2.515517  0.802853w  0.010328w2
1  1.432788w  0.189269w2  0.001308w3

(4)

Burada w aĢağıdaki gibi hesaplanabilir.
12

  1 
w  ln  2  
  p 

(0<p≤0.5)

(5)
1
denklemiyle hesaplanır.
T
Her bir dönüĢ aralığı için (3), (4) ve (5) denklemleri kullanılarak Normal dağılıma göre beklenen
olası taĢkınlar hesap edilir.

Burada p dönüĢ aralığının aĢılma olasılığıdır ve p 
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Log Normal dağılım ise aĢağıdaki gibi verilir.
  y   2 
y

f ( x) 
exp  
2


2 y
x 2


Burada,
y  y
y  log x
1

x>0

(6)

 y  sy

Log-Normal Dağılım için gözlenen MAFA değerleri y=log(x) ile dönüĢtürülerek ve yukarıdaki
aynı denklemler (3, 4, 5) kullanılarak beklenen olası taĢkınlar hesaplanır.
Gumbel (Ekstrem Değer) dağılım için aĢağıdaki gibidir.
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u  x  0.5772

Gumbel dağılımı için (3) denklemindeki KT değeri aĢağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir.
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3.NEHĠR ENKESĠTLERĠNĠN GEÇĠREBĠLECEĞĠ EMNĠYETLĠ TAġKINLARIN
BELĠRLENMESĠ
AĢağı Meriç Nehrinde bulunan Meriç Köprüsü, Ferre Köprüsü ve Ġpsala akım gözlem
istasyonlarında ölçülen Maksimum Anlık Feyezan Akımları (MAFA) kullanılmıĢtır (EĠE, 2009).
MAFA değerleri kullanılarak farklı dönüĢ aralıkları (tekerrür periyotları) için Normal, Log
Normal ve Gumbel metotlarıyla hesaplanan beklenen olası taĢkınlar, kesitlerin taĢıma
kapasiteleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır.
AĢağı Meriç Nehri Köprü yeri enkesitleri ölçülmüĢtür ve her enkesitten taban malzemesi
alınarak granülometri deneyleri ile medyan çaplar hesaplanmıĢ, kohezyonlu malzeme olan
kesitlerde hidrometri deneyleri ile zemin sınıflandırması yapılmıĢtır. Bazı kesitlerde akarsu taban
malzemesinin özelliklerine bakıldığında kohezyonsuz malzemeden oluĢtuğu bazılarında ise
kohezyonlu malzemeden oluĢtuğu görülmüĢtür. Bu sonuçlardan hareket edilerek manning
pürüzlülük katsayısının (n) bütün kesitler için 0.036 alınabileceği öngörülmüĢtür. Enkesitlerden
geçebilecek debiyi bulmak için manning formülü kullanılmıĢtır.
Q

1 2 3 1/ 2
R J A
n

(9)
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Burada, Q=debi (m3/s), n=manning pürüzlülük katsayısı, R=hidrolik yarıçap, J=kanal taban
eğimi ve A= enkesit alanıdır.
Enkesit üst kotundan 1 m hava payı düĢülerek kesitlerin geçirebileceği güvenli debiler
bulunmuĢtur. Çizelge 2‘de kesitlerin emniyetli geçirebileceği debiler görülmektedir. Meriç Nehri
Köprüsü, Ferre Köprüsü, Ġpsala Köprüsü AGĠ‘de gözlenen Maksimum Anlık Feyezan Akımları
(MAFA) kullanılarak gelmesi muhtemel 2, 5, 10, 25, 50, 100 ve 500 yıllık taĢkınları hesap
edilmiĢtir. Ġstasyonlar için MAFA değerleri ayrı ayrı değerlendirilerek gelmesi muhtemel 2, 5,
10, 25, 100 ve 500 yıllık taĢkınlar yukarıda verilen Normal, Log Normal ve Gumbel
dağılımlarına göre hesaplanmıĢ istasyonlar için en uygun yöntemler ise Çizelge 3‘de verilmiĢtir.
Meriç Köprüsü, Ġpsala Köprüsü ve Ferre Köprüsü 25 yılda bir gelebilecek taĢkın debilerini
emniyetli bir Ģekilde geçirememektedir. Özellikle, Ġpsala Köprüsü 2 yılda beklenen taĢkınlarda
dahi risk altındadır. Meriç Nehri Meriç Köprüsü, Ferre Köprüsü ve Ġpsala Köprüsü enkesitleri
ġekil 5-7‘de verilmiĢtir.
Tablo 2. Meriç ve Tunca Nehirlerindeki Enkesitlerin Özellikleri

No

Enkesit Adı

Meriç Nehri1 Meriç
Köprüsü
Meriç Nehri2 Ferre
Köprüsü
Meriç Nehri3
Ġpsala

Ġstasyon
No
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YağıĢ
Alanı
(km2)

Enkesit
Alanı
(m2)

Islak
Çevre
(m)

n

TaĢıyabileceği
Maksimum Debi
(Q)
(m3/sn)

0.00037

0.036

1582

0.0001

0.036

1252.91

0.000096 0.036

1194.46

Hidrolik
Yarıçap
(m)

Taban
Eğimi
J

4.49

27250.8 1087.51 242.2

01-57

50140

1070.4 123.8

8.65

01-26

50030

1726.17 425,8

4.054
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ġekil 5. Meriç Köprüsü Enkesiti
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Tablo 3. Kesitlerin TaĢıyabileceği Debilerin Beklenen TaĢkınlarla KarĢılaĢtırılması
No

Enkesit Adı

Meriç Nehri1
Meriç Köprüsü
Meriç Nehri2
Ferre Küpürü
Meriç Nehri3
Ġpsala

TaĢkın TaĢıyabileceği
Ġstasyon
Hesap
Debi Q
No
Metodu
(m3/sn)

Beklenen TaĢkınlar (Yıl-m3/s)
2

5

10

25

50

100

500
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Gumbel

1582

715 1092 1341 1655 1889 2121 2656

01-57

Gumbel

1252.91

686 1127 1419 1788 2061 2333 2961

01-26

Lognormal

1194.46

1230 1913 2334 2832 3182 3516 4161
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4.SONUÇ
AĢağı Meriç Nehrinde 3 köprü enkesit yerinde nehir yatağının taĢıyabileceği taĢkın kapasitesi
araĢtırılmıĢtır. Kesitlerin hiç biri 25 yıllık taĢkınları karĢılayamamaktadır. Meriç Nehri-Meriç
Köprüsü taĢıma kapasitesi 10 yıllık iken Meriç Nehri- Ferre Köprüsü 5 yıllık taĢkınları
karĢılayabilmektedir. Meriç Nehri-Ġpsala Köprüsü ise 2 yıllık taĢkınları dahi
karĢılayamamaktadır. AĢağı Meriç Nehri Ġpsala‘dan Enez‘e kadar olan nehir boyunca bir alan
taĢkın riskiyle her zaman karĢı karĢıyadır. Özellikle Ġpsala civarında tarım arazilerinin birkaç
yılda bir sular altında kalması ve taĢkınlarla tarım arazilerinin elveriĢsiz hale gelmesi çalıĢmada
elde edilen bulguları desteklemektedir. Meriç Nehri üzerindeki istasyonların aylık ortalama akım
değiĢimlerine bakılmıĢ, elde edilen grafiklerden pik değerlerin ġubat-Mart-Nisan aylarında
görüldüğü anlaĢılmıĢtır.
TeĢekkür
Bu çalıĢmayı teĢvik eden ve destekleyen 2. Kolordu Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay
Komutanlığı ve DSĠ 11. Bölge Müdürlüğü‘ne sonsuz teĢekkürlerimi arz ederiz.
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ÖZET
Türkiye‘nin dağlık kesimlerinde, bahar ve erken yaz dönemlerinde oluĢan kar erimeleri yıllık
hacmin 2/3 ünü oluĢturması açısından büyük bir öneme sahiptir. Böylelikle, özellikle erime
dönemi öncesi ve sonrası büyük barajların yer aldığı Yukarı Fırat Havzasında kar miktarının
tahmini su kaynaklarının daha verimli iĢletilmesi açısından önemlidir.
Yukarı Fırat Havzasında yüksek rakımlı (>1900m) bölgelerde farklı konum ve yüksekliklerde
kar gözlemi için gerçek zamanlı iĢletilen birçok kar-meteorolojik istasyonları kurulmuĢtur. ġehir
merkezinde ve köylerde kurulu olan Sinoptik ve klima istasyonlarından birçok faydalı bilgiler
toplanmıĢtır. Gerçek zamanlı otomatik kar gözlem verilerinin haricinde, havza üzerinde manuel
kar gözlem verileride ayda en az bir kere olmak üzere toplanmıĢtır. Yer gözlem verileri çalıĢma
alanı üzerinde sadece belirli bir bölgeyi temsil ettiğinden dolayı, Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer (MODIS) uydusunun, çalıĢma alanı ve çevresini temsil eden mekânsal ve
zamansal olarak dağılmıĢ kar kaplı alan verileri de kullanılmıĢtır.
Bu çalıĢmada, Yukarı Fırat Havzasında 2009 ve 2010 su yıllarında kar erimelerinden oluĢan su
potansiyeli birçok kar gözlem verisi ve MODIS karla kaplı alanları kullanılarak farklı metodlarla
tahmin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Sezonsal su potansiyelini tahminin baĢarısı bu çalıĢmada
görüldüğü üzere büyük öneme sahiptir ve üniversite ve devlet kurumları arası iĢbirliğinin
baĢarısına bağlıdır.
Anahtar Kelimeler: Kar erimesi; su potansiyeli; tahmin; MODIS; Yukarı Fırat Havzası; SRM.
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FORECASTING OF SNOW WATER POTENTIAL
IN THE UPPER EUPHRATES BASIN
ABSTRACT
Snowmelt runoff in the mountainous eastern part of Turkey is of great importance as it
constitutes approximately 2/3 in volume of the total yearly runoff during spring and early
summer months. Therefore, forecasting the amount of snowpack before and during melting
especially in the Euphrates Basin, where large dams are located, is an important task in order to
plan the water resources in an optimum manner.
To monitor the snow in the higher elevations (>1900m) several automatic snow-meteorological
stations are installed at various locations and altitudes in the Upper Euphrates Basin operating in
real-time. Valuable data are collected from these stations as well as the synoptic and climatic
stations located in cities and villages. Besides the real-time continuous snow data, manual snow
course measurements are also conducted at least once a month. Since ground based observations
can only represent a small part of the region of interest, spatially and temporally distributed snow
cover data are acquired through the use of MODIS satellite in and around the basin.
In this study, water potential from the dynamically changing snowpack is estimated for 2009 and
2010 snow season using several snow course measurements as well as station data and daily
MODIS snow cover area images. The success of forecasting seasonal water potential is vital and
depends on an effective cooperation between university and governmental organizations in
Turkey as shown in this study example.
Keywords: Snowmelt; water potential; forecast; MODIS; Upper Euphrates Basin; SRM.
1.GĠRĠġ
Fırat Havzasının ana kolları, Türkiye‘nin kar miktarının fazlaca bulunduğu dağlık doğu
kesimlerinde yer almaktadır. Fırat Havzasının anakollarından biri olan Karasu Havzasında
yağıĢlar genel olarak senenin yarısı boyunca bölge üzerinde kalan kar Ģeklinde
gerçekleĢmektedir. Bahar ve erken yaz dönemlerinde kar erimelerinden oluĢan akımlar etkili
taĢkınlara ve geniĢ alanlarda sel baskınlarına yol açarken, bu taĢkın ve sel baskınları ayrıca yaz
aylarında sulama amaçlı ve elektrik üretimi için kullanılacak suyun kaybına da sebebiyet
vermektedir. Bu nedenle, Karasu Havzasında sezonsal kar suyu potansiyelinin tahmini
önemlidir. Havza üzerinde, farklı zamanlarda ve ölçeklerde ġorman ve diğ. (2001), ġensoy ve
diğ. (2003), Tekeli ve diğ. (2003), ġorman ve diğ. (2009) tarafından yapılmıĢ çalıĢmalar
bulunmaktadır.
ÇalıĢmanın
amacı
Karasu
Havzasında
2009
ve
2010
su
yıllar
kar sezonunda kar suyu potansiyelinin tahmini için Detrended Kriging, SRM ve manuel kar
gözlemlerinden oluĢan 2 farklı yöntemin uygulanmasıdır. Manuel kar gözlem ölçümleri,
otomatik kar gözlem istasyonlarından elde edilen kar derinlik verileri, hidrometeorolojik veriler
ve Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) karla kaplı alan verileri çalıĢma
boyunca yöntemler içerisinde kullanılmıĢtır. Sonuç olarak kar suyu potansiyelinin tahmini için 2
yöntemin sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır.
2.ÇALIġMA ALANI
ÇalıĢma alanı olarak seçilen ve Fırat Nehrinin anakollarından biri olan ġekil 1.‗ de gösterilen
Yukarı Fırat Havzası (Karasu Havzası), Türkiye‘nin dağlık Doğu kesimlerinde yer almaktadır.
ġekil 2‘de görüleceği üzere Karasu Havzası daha iyi hidrolojik temsiyiliyet açısından 5 farklı
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bölgeye bölünmüĢtür ve havzanın toplam alanı 10275 km2 olup havzanın yükselti aralığı 1125m
den 3500m ye değiĢmektedir. Havza yüzeyinde otlaklar, tarım alanları ve çıplak arazi yer
almakadır. Havza üzerinde yapılmıĢ geçmiĢ dönem çalıĢmaları yıllık toplam su hacminin 60-70
%‘ nin kar erimelerinden geldiğini göstermektedir.

ġekil 1. Yukarı Fırat Havzasının ( Karasu Havzası) konumu

ġekil 2. Karasu Havzası yükseklik dağılım haritası
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3.YÖNTEM
Fırat Havzası genel olarak yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağıĢlarından beslenmektedir. Havza
üzerinde Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik, ve KarkamıĢ olmak üzere büyük barajlar
bulunmaktadır. Keban barajı Fırat Nehri üzerindeki birinci önemli baraj olmasından dolayı
devlet kurumları tarafından dikkatlice takip edilmekte ve iĢletilmektedir. Yukarı Fırat Havzası
Keban barajına su sağlayan önemli bir havza olmasından dolayı, su potansiyelinin miktarının ve
zamanının tahmini, Keban barajının rezervuar seviyesinin iĢletilmesi açısından hayati öneme
sahiptir.
Bu çalıĢmanın asıl amacı Karasu Havzası için 2009 ve 2010 su yılları kar suyu potansiyelinin
tahminidir. Kar birikme ve erime dönemleri göz önüne alındığı zaman, tahmin çalıĢmaları erime
döneminin baĢlangıcından önce baĢlar ve erime dönemi (ġubat, Mart, Nisan, Mayıs) boyunca
devam eder. Bu dönem boyunca, manuel kar gözlem verileri (ġekil 3.), otomatik kar gözlem
istasyonlarının verileri ve uydu görüntüleri tahmin analizi için kullanılmıĢtır. Günlük kar
derinliği verileri otomatik istasyonlardan, karla kaplı alan görüntüleri ise MODIS uydusundan
(ġekil 4.) elde edilmiĢtir. Ayrıca manuel kar gözlemlerinden kar derinlikleri ve kar su eĢdeğeri
verileri ayda en az bir kere olmak üzere toplanmıĢtır.
Bu çalıĢmada Karasu Havzası sezonsal kar suyu potansiyelinin tahmini için 2 farklı hesap
yöntemi kullanılmıĢtır. Bunlardan birincisi istatistiksel dağılım yöntemi olan Detrended Kriging
yöntemi, ikinicisi Snowmelt Runoff Model (SRM) yöntemi ile yapılan hesaplamalardır.Bu iki
yöntemin dıĢında ise noktasal yer gözlemlerinden elde edilen kar verilerinden havzayı temsil
eden kar su eĢdeğeri analizi yapılmıĢtır.

ġekil 3. Kar gözlem istasyonları

232

Bu yöntemlerden birincisi istatistiksel denklemleri temel alan Detrended Kriging yöntemidir.
Detrended Kriging yönteminde noktasal kar su eĢdeğeri bilgileri ile ölçümün yapıldığı noktanın
koordinatları ve yükseklik değeri kullanılmaktadır. Detrended Kriging yönteminde ġekil 3‘te
gösterilen Karasu Havzası ve çevresinde yer alan Devlet Su ĠĢlerine ve Elektrik ĠĢleri Etüt
Ġdaresine ait 54 kar gözlem istasyonunun verisi kullanılmıĢtır. Kullanılan kar verileri ilgili ayın
ilk yarısını (ilk 10-12 günlük kısım) kapsamaktadır. Bu bilgiler ile noktasal kar su eĢdeğeri belirli
bir eğilime göre enlem, boylam ve yükseltiye göre dağıtılmaktadır. Yöntemde ortaya çıkan
farklılık ise noktasal kar su eĢdeğerinin sadece alansal olarak değil ayrıca yükseltiye göre de
dağıtılmasıdır. Böylelikle dağılım üzerine yükselti etkisi de dâhil edilmiĢ olmaktadır. Detrended
Kriging yöntemiyle noktasal kar su eĢdeğeri dağıtılarak kar su eĢdeğeri haritalarına
dönüĢtürülmüĢtür. DağıtılmıĢ kar su eĢdeğeri haritalarının doğruluğu ise MODIS uydularından
elde edilen karla kaplı alanlarla yapılmaktadır. Bu doğrulama iĢleminde uydu ürünlerinin
kullanılmasının amacı ise Detrended Kriging yönteminin ürünlerinin istatistiksel denklemleri
temel alması ve uydu ürünlerinin ise yer gözlemine dayalı oluĢturulmuĢ ve doğrulukları birçok
farklı çalıĢma ile kanıtlanmıĢ ürünler olmasıdır. ġekil 4 ‗ te MODIS uydularından üretilmiĢ karla
kaplı alan haritası görülmektedir. Bu iĢlemde Detrended Kriging yöntemiyle üretilen haritalar,
MODIS Terra ve Aqua uydularından elde edilen ve farklı yöntemlerle harmanlanıp, bulutluluk
etkisi azaltılmıĢ karla kaplı alan haritaları ile Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında
çakıĢtırılmaktadır. Bu çakıĢtırma iĢlemine maskeleme iĢlemi adı verilmektedir. ÇalıĢmanın bu
kısmında kullanılan MODIS uydu görüntüleri ilgili ayın ilk yarısına (ilk 10-12 günlük kısım) ait
olan görüntülerden ĢeçilmiĢtir. Bu iĢleme göre karla kaplı alan haritaları üzerindeki her hangi bir
noktada kar bilgisi yoksa maskelenmiĢ kar su eĢdeğeri haritalarında o noktada kar su eĢdeğeri
bilgisi bulunmayacaktır. Böylelikle Detrended Kriging yönteminde kullanılan istatistiksel
dağılımın eksi yönleri giderilmiĢ ve çalıĢmanın doğruluğu sağlanmıĢ olmaktadır. Maskeleme
iĢleminden sonra oluĢturulan kar su eĢdeğeri haritalarında elde edilecek minimum, ortalama ve
maksimum kar su eĢdeğeri bilgileri ile havza alan bilgileri kullanılarak, havza üzerinde bulunan
olan kar suyu potansiyeli belirlenmektedir.

ġekil 4. 30 Mart 2009 tarihli MODIS karla kaplı alan haritası
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Ġkinci yöntemde ise fiziksel hidrolojik modelleme programı olan Snowmelt Runoff Model
(SRM) çıktıları kullanılmıĢtır. SRM hidrometeorolojik veriler, ve karla kaplı alan bilgilerini girdi
olarak kullanarak, ilgili havzanın hidrolojik modellemesini yapan bir programdır. Hidrolojik
modelleme sonucu SRM programı bazı çıktılar oluĢturmaktadır. Bu çıktılar arasında havza
üzerinde derece gün yöntemine dayalı kar erimelerinden oluĢan modifiye kar çekilme eğrileri
bulunmaktadır. Modifiye kar çekilme eğrileri bir ekseninde kar erimelerinin yer aldığı, diğer
ekseninde ise alansal kar miktarının değiĢimin gösterildiği grafiklerdir. Modifiye kar çekilme
eğrilerin altında kalan alan ise o bölge için kar su eĢdeğeri bilgisini vermektedir. SRM
programında Karasu Havzası için 5 farklı bölgede 5 farklı modifiye kar çekilme eğrisi
üretilmiĢtir. Bu eğrilerin altında kalan alanaların hesaplanması ile ilgili bölgeler için ortalama kar
su eĢdeğeri üretilmiĢtir.
Yer gözlem verilerinin değerlendirilmesi iĢleminde Karasu Havzası ve çevresinde bulunan
manuel kar gözlem istasyonlarından elde edilen noktasal kar ölçümlerinden havza üzerinde yer
alan 5 bölge için en iyi temsiliyeti göz önüne alınarak kar su eĢdeğerleri üretilmiĢtir. Bu
değerlerin elde edilmesinde 5 bölgenin her birinin ayrı ayrı ortalama yükselti değerleri göz önüne
alınmıĢ ve bu yükselti değerlerine yakın olan kar gözlem istasyon verileri kullanılmıĢtır.
4.SONUÇ
Ġki farklı yöntem Karasu Havzası üzerinde 2009 ve 2010 su yılları için kar su potansiyeli
tahmininde kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2‘ de gösterilmiĢtir.
Detrended Kriging yöntemi sonuçlarında kar su eĢdeğeri düĢük kotlu bölgelerden yüksek kotlu
bölgelere gidildikçe sürekli bir doğrusal artıĢ göstermektedir. Tablo 1 ve Tablo 2‘ de Detrended
Kriging yöntemi sonuçlarından anlaĢılacağı üzere ġubat ayı ile kar birikmesi baĢlamaktadır.
2009 su yılında Nisan ayında Mart ayına göre daha fazla kar yoğunluğu olmasına rağmen, Mart
ayında karla kaplı alanın fazlalığı bu ayda en yüksek kar su potansiyeline ulaĢılmasını
sağlamıĢtır. 2010 su yılında ise aynı durum ġubat ve Mart ayları arasında görülmektedir. Mart
ayı kar yoğunluklarının ġubat ayı kar yoğunluklarından fazla olması Mart ayındaki kar suyu
potansiyelinin fazla olmasını sağlamıĢtır.
ġekil 5‘te görüleceği üzere 2009 SRM sonuçları incelendiğinde ġubat ve Mart aylarında kar su
eĢdeğerleri birbirine yakın olmasına rağmen Mart ayı içerisinde modifiye kar çekilme eğrisi
üzerinde karla kaplı alan miktarının ġubat ayından fazla olması sonucu Mart ayındaki kar suyu
potansiyeli yüksek çıkmıĢtır. Nisan ayı SRM kar su eĢdeğerinin diğer aylara göre daha yüksek
olmasına rağmen karla kaplı alanın Nisan içerisinde en düĢük değerde olmasından dolayı düĢük
kar suyu potansiyeline sahiptir. Tablo 1‘ de görüleceği üzere 2009 su yılı içerinde kar birikme ve
erime dönemi içerisinde SRM ile hesaplanan kar su potansiyeli değerleri arasında böylelikle en
yüksek miktara Detrended Kriging yöntemiyle aynı olarak Mart ayında ulaĢılmaktadır. 2010 su
yılında ġubat ayından itibaren kar erimeleri baĢlamaktadır. ġekil 6‘da gösterilen 2010 su yılı
sonuçları içerisinde hem karla kaplı alanı hemde kar yoğunluğu en fazla olan ġubat ayında kar su
potansiyeli en yüksek seviyededir. Mart ve Nisan aylarında ise hem karla kaplı alan değerinin
hemde kar yoğunluğunun azalması bu aylarda kar su potansiyeli değerlerinin düĢük olmasına
sebebiyet verimiĢtir. Tablo 2‘de 2010 su yılı sonuçlarından görüleceği üzere SRM ve Detrended
Kriging yöntemlerinde maksimum kar suyu potansiyeline farklı aylarda ulaĢılmıĢtır.
Bu iki yöntemin haricinde 54 farklı istasyondan noktasal kar gözlem verilerinin durumu
incelenmiĢtir. Bu inceleme için istasyon verilerinin kar su eĢdeğer verileri ile istasyon yükseklik
verileri hem grafiksel hemde tablo halinde ifade edilmiĢtir ve ġekil 7‘de gösterilmiĢtir. Grafik
üzerinde yerleĢtirilen doğrusal iliĢki çizgisi incelendiği zaman Fırat Havzasının Karasu Havzası
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kolu üzerinde kalan istasyonlar doğrusal iliĢki çizgisinin üstünde Murat Havzası üzerinde yer
alan istasyonlar ise doğrusal iliĢki çizgisinin altında kalmaktadır.

ġekil 5. 2009 Su yılı dönemsel kar su potansiyeli

ġekil 6. 2010 Su yılı dönemsel kar su potansiyeli
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Tablo 1. 2009 Su yılı Yukarı Fırat Havzası dönemsel kar su potansiyeli

ġubat
2009

Detrended Kriging

Snowmelt Runoff Model

Yöntemi

Yöntemi

Karla Kaplı Alan (%)
Kar Su EĢdeğeri (cm)
3

Su Potansiyeli (hm )

89.74
11.62

12.51

1071

1153

Karla Kaplı Alan (%)
Mart
2009

94.8

Kar Su EĢdeğeri (cm)

19.88

12.58

Su Potansiyeli (hm3)

1936

1225

Karla Kaplı Alan (%)
Nisan
2009

Kar Su EĢdeğeri (cm)
3

Su Potansiyeli (hm )

44.8
37.55

7.32

1728

337

Tablo 2. 2010 Su Yılı Yukarı Fırat Havzası Dönemsel Kar Su Potansiyeli

ġubat
2010

Detrended Kriging

Snowmelt Runoff Model

Method

Yöntemi

Karla Kaplı Alan (%)

88.39

Kar Su EĢdeğeri (cm)

19.16

16.32

Su Potansiyeli (hm3)

1740

1273

Karla Kaplı Alan (%)
Mart
2010

Kar Su EĢdeğeri (cm)
3

Su Potansiyeli (hm )

56.94
35.80

14.02

2094

820

Karla Kaplı Alan (%)
Nisan
2010

Karla Kaplı Alan (%)
3

Su Potansiyeli (hm )

31.13
20.58

7.35

658
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ġekil 7. 2009 Su yılı mart ayı kar gözlem verileri
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a)

b)

c)

ġekil 8. 2009 Su yılı kar su eĢdeğeri haritaları a) ġubat b) Mart c) Nisan
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a)

b)

c)

ġekil 9. 2010 Su yılı kar su eĢdeğeri haritaları a) ġubat b) Mart c) Nisan

238

Bu çalıĢmada 2 farklı yöntemle Yukarı Fırat Havzası kar suyu potansiyelinin hesaplanması
amaçlanmıĢtır. Bu yöntemler kendi içerisinde farklılık gösterirken, Detrended Kriging yöntemi
ve noktasal kar gözlem verilerinin değerlendirilmesi SRM yöntemine göre uygulanması daha
kolaydır. Bunun yanısıra Detrended Kriging yöntemiyle noktasal kar gözlem değerleri havza
boyunca belirli istatistiksel formülasyona göre dağıtılırken, noktasal kar gözlem değerlerinin
değerlendirilmesinde ise bölgeler bazında bölge ortalama yüksekliğini temsil edecek
istasyonların kar su eĢdeğeri bilgileri kullanılmıĢtır. Ancak SRM yönteminde ise daha karmaĢık
olan havzanın fiziksel hidrolojik modellemesi sonucu üretilen sonuçlar kullanılmıĢtır. Karasu
Havzası üzerine uygulanan 2 farklı yöntem belirli aylarda birbirine yakın sonuçlar çıkarmıĢtır.
Bunun nedenlerinden birisi ise Karasu Havzasına düĢen kar yağıĢının 2009 ve 2010 su yılları
boyunca eĢit Ģekilde erimiĢ olmasıdır. Bu ayların dıĢında kalan zamanlarda kar suyu eĢdeğerinin
her iki yöntemde farklılıklar göstermesinin sebebi ise Detrended Kriging yönteminin ve SRM
programının iĢleyiĢ farklılıklarından oluĢmaktadır. Buna göre Detrended Kriging yönteminde
oluĢturulan doğrusal iliĢkiden dolayı yükseltinin artması durumuna göre kar su eĢdeğeri de
sürekli artmaktadır. Yüksek rakımlı bölgelerde kar verisi ölçümlerin olmaması Detrended
Kriging yönteminin bu bölgeler için ürettiği sonuçlarının kıyaslanmasını zorlaĢtırmaktadır.
Ancak SRM programı ise derece-gün yöntemine göre kar erimesi hesapladığından dolayı her
bölgede bulunan kar miktarını uygulanan derece-gün miktarına göre eritmektedir. SRM
yönteminde karla kaplı alan miktarının az ve çok değiĢken olduğu durumlarda derece-gün
metodu verimli çalıĢmamaktadır. Bu durum yükseltisi düĢük bölgelerde özellikle kar su eĢdeğeri
hesabını zorlaĢtırmaktadır.
Konu ile ilgili çalıĢmalarda, noktasal ölçüm sayısının ve havza üzerinde temsil edilemeyen
özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ölçümlerin alınabilmesi ve karla kaplı alan uydu
ürünlerindeki sürekli gözlemlerin devam etmesi ile ileride daha iyi sonuçların üretilmesi
sağlanabilecektir. Ayrıca üniversite ve devlet kurumları arasındaki iĢbirliğinin sürmesi bu
konudaki geliĢmeleri pekiĢtirecektir.
TeĢekkür
Bu çalıĢma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TUBITAK-ÇAYDAG
108Y161) tarafından desteklenmektedir. Devlet Su ĠĢlerine, Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresine ve
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ÖZET
Yeterli akım gözlem istasyonu bulunmayan havzalarda debi süreklilik eğrilerinin (DSE) tahmini
için bölgeselleĢtirme yapılması gerekli olmaktadır. Bu çalıĢmada, Doğu Karadeniz Havzası‘nda
bulunan akım gözlem istasyonlarına ait günlük ortalama DSE‘ler kullanılarak yıllık DSE‘ler
eğrileri oluĢturulmuĢ ve bu eğriler analitik yöntemlerle bölgeselleĢtirilmiĢtir. Ortalama hataların
yüksek oluĢu sebebiyle, istasyonlar üç gruba ayrılmıĢ, DSE‘nin belirleme (determinasyon)
katsayıları ve ortalama hata değerleri hesaplanıp analiz edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Debi süreklilik eğrisi, bölgeselleĢtirme.

REGIONALIZATION OF FLOW DURATION CURVES
ABSTRACT
It is necessary to carry out regionalization studies to estimate the flow duration curves (FDC) in
the basins where adequate flow data are not available. In this study, by using daily FDC‘s in the
Eastern Black Sea Region annual FDC‘s are obtained and these curves are regionalized by
analytical methods. Since the mean errors are high, the gauging stations are classified into three
groups and both determination coefficients and relative errors of FDC‘s are calculated and
analyzed.
Keywords: Flow duration curves, regionalization.
1.GĠRĠġ
Debi süreklilik eğrileri (DSE), su kaynaklarının geliĢtirilmesi için yapılacak çeĢitli tesislerin
planlama ve projelendirme aĢamalarında çok önemli bir yere sahiptir. Hidrolojiciler, su
mühendisliğindeki pek çok problem için, belli akarsu akımlarının bulunma sıklığını veya belli
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akarsu akımlarının aĢılmasının beklendiği zaman uzunluklarını belirlemek isterler [Shaw, 1988].
Ancak akarsu debi değerlerinin ölçülmemiĢ olması veya yetersiz oluĢu sebebiyle Türkiye‘de ve
Dünya‘da pek çok coğrafi alanların, yeterince tanımlanamadığı da bilinmektedir. Bu durum,
ölçümü bulunmayan veya yetersiz olan akarsu havzalarındaki DSE‘nin tahmini ile ilgili pek çok
araĢtırmalara sebep olmuĢtur.
DSE‘leri, günlük, haftalık, aylık ve yıllık gibi belli bir zaman aralığına sahip debi değerlerinden
faydalanılarak oluĢturulmaktadır. OluĢturulan DSE yardımıyla, araĢtırılan zaman aralığındaki
debilerin,belli bir değere eĢit veya fazla olduğu zaman yüzdeleri belirlenebilmektedir. Yıllık debi
değerleri, hidrolojik süreçlerin iklim gibi diğer bazı etmenlerle iliĢkilerini irdelemek ve büyük su
biriktirme sistemlerinin iĢletilmesi ve planlanması, fayda, maliyet ve risk analizleri için
kullanılabilmektedir. Aylık debi değerleri daha çok, seri parametrelerdeki mevsimlik
değiĢimlerin, su temini ve hidroelektrik enerji üretimindeki riskli devreler olan kurak
mevsimlerin incelenmesi maksadıyla kullanılmaktadır. Depolamasız hidroelektrik tesislerin
projelendirilmesinde ise günlük ortalama debi değerlerinden yararlanılmaktadır [Cığızoğlu,
1997].
Günlük ortalama debilerin kullanıldığı çalıĢmalarda, akarsu gözlemlerine ait bütün verilerin
kullanılabildiği gibi yıllık veriler de kullanılabilmektedir. Yıllık değerlerin göz önüne
alınmasıyla, ekstrem bazı değerlerin DSE‘ne etkisi azaltılabilmektedir. Ayrıca her bir aĢma
ihtimaline karĢılık gelen debi değerlerinin yıldan yıla değiĢimi de ele alınabilmektedir
[Fennessey, 1994].
2.DEBĠ SÜREKLĠLĠK EĞRĠLERĠ
2.1.Genel Bilgiler
Debi süreklilik eğrisi (DSE), belli bir zaman aralığında, herhangi bir akım gözlem
istasyonundaki (AGĠ) akımların, miktarı ile frekansı arasındaki iliĢkiyi karakterize etmektedir.
Söz konusu istasyona ait debi gidiĢ çizgisinden faydalanılarak, debinin belli bir değere eĢit veya
ondan büyük olduğu zaman yüzdesi hesaplanarak, düĢey eksene debiler, yatay eksene zaman
yüzdeleri taĢınırsa DSE elde edilir (ġekil 1).DSE‘leri çizilirken, debiler büyükten küçüğe doğru
dizilmekte ve aĢılma ihtimali aĢağıdaki formülle hesaplanmaktadır [Yuksek ve Üçüncü, 1999].
(1)
formülde i, sıralanmıĢ debilerin sıra numarasını, n, toplam veri sayısını göstermektedir.

ġekil 1. Debi gidiĢ çizgisinden debi süreklilik eğrisinin elde edilmesi.
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DSE‘den elde edilen bilgilerin güvenilirliği iki etmenden etkilenmektedir. Bunlardan ilki, ölçüm
yapılan noktalardaki gözlemlerin güvenilirliği, ikincisi ise DSE‘nin çizilmesinde kullanılan
akarsu verilerinin gerçek akım değerlerini ifade edebilmekteki kabullerle ilgili olan hatalardır.
Bir DSE, farklı mevsimlerin veya yılların karĢılaĢtırılması içinde kullanılabilmektedir
[Copestake ve Young, 2008]. Daha uzun kayıtlar örnekleme hatalarını azaltmaktadır. Kısa
kayıtlarla çalıĢırken ise çok nemli veya kuru yıllardan etkilenmelerine rağmen daha fazla gözlem
istasyonunun bulunması istenmektedir. Yapılan çalıĢmalar örnekleme hatalarının minimize
edilmesinde 6 ve 10 yıllık tarafsız kayıt verilerinin, Q95 debi süreklilik istatistikleri için, gerekli
olduğunu göstermiĢtir. Hidroelektrik dizaynlar için tüm yıl boyunca ortalama günlük debilerin
çözümlenmesi önerilmektedir [Young, 2002].
2.2.Debi Süreklilik Eğrilerinin BölgeselleĢtirilmesi
Dünya‘da pek çok farklı jeografik alanlar, akarsu gözlem istasyonlarının bulunmadığı veya
kısıtlı ölçüm verilerinin olduğu durumlarla karakterize edilmektedir. Bu durum, su kaynaklarının
optimum tahmini ve geliĢtirilmesi ile ilgili projelerin hazırlanmasında, DSE‘lerin
bölgeselleĢtirilmesi çalıĢmalarını gerektirmektedir. Bu bölgeselleĢtirilme çalıĢmalarıyla, ölçümü
bulunmayan bölgelerin DSE‘sinin tahmin edilmesi veya kısıtlı verileri bulunan bölgelerin
DSE‘lerin daha uzun ve güvenilir hale getirilmesi sağlanmaktadır. Bu amaçla pekçok sayıda
çalıĢmalar yapılmıĢtır. Mevcut olan bölgeselleĢtirme yöntemleri, kabaca iki geniĢ kategoriye
ayrılabilmektedir. Birinci Ģekildeki yöntemler, DSE‘ni kümülatif frekans dağılımı ile
iliĢkilendirmekte, ikinci Ģekildeki yöntemlerde ise, olasılık teorileri ile DSE arasındaki iliĢkiler
düĢünülmeden, bölgeselleĢtirme çalıĢmaları yapılmaktadır.
Ġstatistiksel yaklaĢımlar olarak da isimlendirilebilen ilk kategoriye dahil olan yöntemler, DSE‘ni
temsil etmek için stokastik modeller kullanmakta ve genellikle Ģu aĢamalar uygulanmaktadır;
a. Belirli bir bölgede esas dağılım olarak uygun bir frekans dağılımı seçilir.
b. Akarsu gözlemleri kullanılarak, çalıĢma bölgesinde yer alan ölçülmüĢ akarsu havzaları için
yersel dağılım parametreleri tahmin edilir.
c. Havzanın klimatik ve jeomorfolojik karakteristikleri temel alınarak ölçümü bulunmayan
havzalardaki dağılım parametrelerinin tahmini amacıyla bölgesel regresyon modelleri belirlenir.
Ġkinci kategoriye dahil olan yöntemler, iki alt gruba daha ayrılarak ele alınabilir. Ġlk gruptakiler,
DSE‘lerini temsil etmek için temel görüĢ olarak analitik iliĢkileri içermektedir. Verisi olmayan
akarsu havzaları için iliĢkilerin parametreleri, istatistiksel yaklaĢımlar için temel dağılım
parametrelerinin bulunmasına benzer olarak, bölgesel modeller kullanılarak tahmin edilmektedir.
Ġkinci alt gruba dahil olan yöntemler, analitik iliĢkiler yerine, bölgesel doğruluklarla DSE‘sinin
standartlaĢtırılmıĢ grafiksel gösterimlerini kullanan bölgesel metotları içermektedir [Castellarin
vd., 2004].
Analitik yaklaĢımlar olarak da adlandırabileceğimiz ikinci tip yöntemler kullanılarak bölgesel
DSE‘si belirlenecektir. Literatürde; [Quimpo vd.,1983], Filipinler‘de, verisi olmayan, küçük
ölçekli hidroelektrik santraller için potansiyeli olan alanlarda DSE‘nin tahmin edilebilmesi için
bölgesel bir parametrik yaklaĢım önermiĢlerdir. Yapılan çalıĢmada, günlük akarsu akımlarının
DSE‘ni ifade etmek için, aĢağıdaki iki parametreli eksponansiyel denklem önerilmiĢtir.
(2)
Burada, Q(D), d aĢılma olasılığına sahip günlük akarsu akımını, QA ve c ise denklemin
parametrelerini göstermektedir. Ölçüm verisi bulunmayan alanlardaki DSE‘ni elde etmek
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amacıyla, QA parametresini drenaj alanının fonksiyonu olarak ifade eden bir regresyon modeli
tanımlamıĢlar ve c parametresini ifade etmek için, bütün Filipinlerin takımadalarını temsil eden
bir eĢyükselti haritası hazırlamıĢlardır.
[Franchini ve Suppo, 1996] tarafından, Ġtalya‘nın merkezinin güneyinde geniĢ bir bölge için
günlük DSE‘nin tahmininde farklı bir parametrik yaklaĢım önermiĢtir. ÇalıĢmada, günlük akarsu
akımlarının daha düĢük olan kısmını (
) tanımlayarak aĢağıdaki üç parametreli analitik
denklemi önermiĢlerdir.
(3)
Burada, a, b ve c, değerleri sıfırdan büyük olan parametrelerdir. b parametresi, ilgilenilen
havzanın fiziksel karakteristikleriyle (geçirimlilik, alan vb.) iliĢkilidir ve DSE‘nin içbükeyliğine
etki etmektedir.
Massachusetts‘de yapılmıĢ bir çalıĢmada, küçük akım verilerinin tahmininde, aĢağıda Ģekli de
görülen, çoklu regresyon denklemleri geliĢtirilmiĢtir.
(4)
Burada,X1, X2ve X3, bağımsız değiĢkenleri (jeolojik, iklimsel, jeomorfolojik vb. parametreler), a,
b, c ve d, uydurulmuĢ model parametrelerini, Q, verisi olmayan yerlerde akarsu akımlarının
tahmin edilen verilerini göstermektedir.[Vogel vd., 1989] tarafından türetilen modelde, bağımsız
havza parametreleri olarak havza alanı (A), ortalama havza eğimi (S) ve taban akımı çekilme
katsayısı (Kb) değerleri kullanılmıĢtır. Verisi olmayan akarsularda Kb‗nin elde edilmesi zor
olduğundan yaptıkları çalıĢmada ihmal edilmiĢtir. ÇalıĢmalarının ileriki kısımlarında ise güven
aralıklarının bulunması iĢlemlerini yapmıĢ, yaptıkları çalıĢmanın Massachusetts‘deki haza
karakteristikleri için iyi bir uyum sağladığını gözlemlemiĢlerdir. Böylece çalıĢma bölgesinde
verisi olmayan bir alanın DSE elde edilmek istendiğinde, belli hata oranları da göz önüne
alınarak drenaj alanı ve havza yüksekliği değerlerinin yeterli olacağını göstermiĢlerdir.
3.ÇALIġMA ALANI VE AGĠ’LERĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ
Türkiye‘de en fazla yağıĢ alan bölge olan Doğu Karadeniz Havzası‘nın ortalama yağıĢ
yüksekliği 1200 ile 1300 mm arasındadır. Havza güneyde doğu Karadeniz dağları kuzeyde ise
Karadeniz ile çevrilidir. Toplam alanı 24 077 km2 (ġekil 1) olan havza, yılda ortalama14,9 km3
yüzeysel su potansiyeli ile Türkiye potansiyelinin % 7,9‘unu sağlamaktadır. Birim alandan
sağlanan debi değeri 19,6 lt/sn/km2 olup havza, Antalya Havzası‘ndan sonra 2. sırada yer
almaktadır (ġekil 2).
Topoğrafik faktörlerin etkisiyle Trabzon‘un doğusundan itibaren yağıĢlar artmakta, doğuda Rize,
Arhavi ve Hopa‘da yağıĢlar en yüksek seviyeye eriĢmektedir. Bölgenin yağıĢ dağılımında hakim
rüzgar yönü ile yamaçların konumu ve yükseltisi en önemli etkenlerdir. Doğu Karadeniz Havzası
içinde yer alan illerin ortalama yıllık yağıĢ yüksekliği değerleri, Ordu 780 mm, Giresun 926 mm,
Trabzon 900 mm, Rize 1264 mm, Artvin 700 mm, GümüĢhane ise 465 mm‘dir. Havzanın en
doğusundaki, Arhavi Ġlçesi‘nin yağıĢ yüksekliği 2593 mm, Hopa Ġlçesi‘nin yağıĢ yüksekliği ise
2500 mm‘dir [Yüksek vd., 2008].
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ġekil 2. Doğu Karadeniz Havzası
Bu çalıĢmada, Doğu Karadeniz Havzasındaki istasyonların günlük ortalama akım değerlerinden
faydalanılmıĢtır. Havzada bulunan AGĠ ölçümleri, Devlet Su ĠĢleri (DSĠ) ve Elektrik ĠĢleri Etüt
Ġdaresi (EĠE) tarafından yürütülmektedir. Bu çalıĢmada kullanılan istasyonların bazı genel
özellikleri ve analizlerimizde kullanılan gözlem süreleri Tablo1‘de görülmektedir.
3.DOĞU KARADENĠZ HAVZASINDA
BÖLGESELLEġTĠRĠLMESĠ

DSE’NĠN

ANALĠTĠK

YÖNTEMLERLE

Her bir istasyona ait çeĢitli gözlem yılları verilerinin her bir aĢma olasılığına karĢılık gelen
değerlerinin medyanları alınarak DSE‘leri elde edilmiĢtir. Bu Ģekilde oluĢturulan 30 adet
istasyonun her bir aĢma olasılığına karĢılık gelen debi değerlerinin medyanları alınıp, regresyon
yapılarak (5) ve (6) denklemleriyle de görülen eksponansiyel ve üssel fonksiyonlara uygunluğu
belirlenmiĢtir.
(R2= 0.9686)

(5)

(R2=0.9849)

(6)

denklemi elde edilmiĢtir. Burada, x, % aĢılma oranını, f(x) ise özgül debi değerlerini (m3/sn/km2)
göstermektedir.

ġekil 3. AGĠ istasyonlarının DSE‘leri ve sırasıyla (5) ve (6) numaralı denklemlere uygunlukları
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Tablo1. Bu çalıĢmada kullanılan istasyonların bazı genel özellikleri.
Ġstasyon
Numaraları

YağıĢ Alanı
(km2)

YaklaĢık Kot (m)

22-06

156

60

ÇalıĢmada
Kullanılan
Gözlem Süresi
(yıl)
14

22-07

154,7

1114

18

DSĠ

22-09

1900,4

925

9

DSĠ

22-13

124,9

188

9

DSĠ

22-40

3132,8

120

20

DSĠ

22-44

421,2

500

16

DSĠ

22-53

173,6

150

20

DSĠ

22-57

242,6

650

16

DSĠ

22-58

162,7

300

22

DSĠ

22-59

121,5

250

16

DSĠ

22-62

496,7

300

13

DSĠ

22-63

239,2

325

12

DSĠ

22-73

397,9

400

14

DSĠ

22-80

286,9

750

11

DSĠ

22-82

83,32

290

19

DSĠ

22-85

231,2

400

13

DSĠ

22-87

256,8

355

11

DSĠ

2202

635,7

78

11

EĠE

2213

713

248

10

EĠE

2215

445,2

942

11

EĠE

2218

834,9

308

11

EĠE

2228

191,4

17

11

EĠE

2232

763,2

237

11

EĠE

2233

223,1

1296

11

EĠE

2238

1024,4

949

11

EĠE

2245

232,8

66

11

EĠE

2247

1859,2

41

11

EĠE

2249

3175,6

111

11

EĠE

2251

729,6

155

10

EĠE

2252

278,5

180

10

EĠE

AGĠ ölçümlerini yürüten
kuruluĢ
DSĠ

(5) ve (6) numaralı denklemlerin, her bir istasyon değerleriyle elde edilen belirleme katsayıları
(R2) ve ortalama hatalarının değiĢimi aĢağıda görülmektedir.
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ġekil 4. (5) ve (6) numaralı denklemlerin, istasyonlara göre belirleme katsayısı (R2) ve ortalama
hata değerleri
Ortalama hata oranlarının yüksekliği sebebiyle, istasyonlar üç ana gruba ayrılmıĢ ve belirleme
katsayıları ile ortalama hataların değiĢimi incelenmiĢtir. Ortalama hatalara göre yapılan ayrımda,
I. gruba 11 adet istasyon (22-06, 22-82, 22-85, 22-63, 2232, 2218, 22-62, 2215, 22-53, 22-58,
2233), II. gruba 10 adet istasyon (22-07, 22-73, 22-80, 22-59, 22-57, 22-87, 2245, 2213, 2228,
22-13)ve III. gruba 9 adet istasyon (2202, 2251, 22-44, 2252, 2247, 22-40, 2249, 2238, 22-09)
yerleĢtirilmiĢtir. Her grubun medyan değerlerine, üssel ve eksponansiyel denklemlerin
uygunluğu incelenmiĢ ve belirleme katsayıları ile ortalama hataların değiĢimi incelenmiĢtir.
AĢağıda sırasıyla, I., II. ve III. gruba ait medyan değerlerine uydurulan denklemler
görülmektedir. Ayrıca belirleme katsayıları ile ortalama hataların değiĢimi, grafiklerle
verilmektedir. I. gruba uydurulan denklemler,

(R2=0,9136)

(7)

(R2=0,9332)

(8)

elde edilmiĢtir.

ġekil 5. Sırasıyla (7) ve (8) numaralı denklemler ile I. gruba ait istasyonların DSE‘leri
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ġekil 6. I. gruba ait istasyonların, sırasıyla (7) ve (8) numaralı denklemlere göre belirleme
katsayısı ve ortalama hataların değiĢimi
II. gruba uydurulan denklemler aĢağıda görülmektedir.
(R2=0,8983)

(9)

(R2=0,9592)

(10)

ġekil 7. Sırasıyla (9) ve (10) numaralı denklemler ile II. gruba ait istasyonların DSE‘leri

ġekil 8. II. gruba ait istasyonların, sırasıyla (9) ve (10) numaralı denklemlere göre belirleme
katsayısı ve ortalama hataların değiĢimi
III. gruba uydurulan denklemler aĢağıda görülmektedir.
(R2=0,8682)

(11)

(R2=0,9788)

(12)
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ġekil 9. Sırasıyla (11) ve (12) numaralı denklemler ile III. gruba ait istasyonların DSE‘leri

ġekil 10. III. gruba ait istasyonların, sırasıyla (11) ve (12) numaralı denklemlere göre belirleme
katsayısı ve ortalama hataların değiĢimi
4.SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Günlük ortalama debi değerleriyle inceleme yapılırken, bütün yılların ölçüm verileri yerine yıllık
olarak debilerin değiĢimi ele alınmıĢtır.
Her bir istasyona ait DSE‘sinin belirlenmesinde, her bir aĢma olasılığına karĢılık gelen debi
değerlerinin medyanı alınarak, çok kurak veya ortalamaya göre daha sulak geçen yılların etkileri
azaltılabilmektedir.
Tüm istasyonlar göz önüne alınarak yapılan bölgeselleĢtirme çalıĢmalarında da görüleceği üzere,
sadece R2 değerleri ile eğri uygunluğuna karar verilmesindeki hata oranları çok büyük
olabilmektedir. Ancak % 20 ve daha küçük aĢma olasılıklarına ait debi değerlerinin gerekmediği
çalıĢmalarda, ekponansiyel denklemlerin, verilere daha uygun olacağı düĢünülmektedir.
Yapılan çalıĢmaların daha güvenilir değerlendirilmesi amacıyla yağıĢ ve sıcaklık gibi değerlerin
de modele girilmesi önerilmektedir. Böylelikle, sadece belli aĢma olasılıklarına ait debi değerleri
arasında çoklu regresyon yapılabilir ve havza parametrelerinin akım debileri üzerindeki etkileri
daha fazla anlaĢılabilir.
Tüm istasyonlar göz önüne alınarak, (5) ve (6) numaralı denklemlere bakıldığında, 22-07, 22-57,
22-62, 2215, 2218, 2232 ve 2233 numaralı istasyonlara ait belirleme katsayılarının (6) numaralı
denklemle (5) numaralı denkleme göre azaldığı gözlenmesine rağmen, ortalama hatalarının da
azaldığı gözlenmiĢtir. 22-09, 22-40, 2238, 2247, 2249 ve 2252 numaralı istasyonların belirleme
katsayısı (6) numaralı denklemin uygulanmasıyla artarken, ortalama hatalarının da arttığı
gözlenmiĢtir. 22-06, 22-13, 22-44, 22-53, 22-58, 22-59, 22-63, 22-73, 22-80, 22-82, 22-85, 2287, 2202, 2213, 2228, 2245 ve 2251 numaralı istasyonların belirleme katsayısı (6) numaralı
denklemin uygulanmasıyla artarken, ortalama hatalarının azaldığı görülmektedir.
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(5) numaralı denkleme göre ortalama hatası %589 ile en yüksek olan 22-82 numaralı istasyonun
hatası (6) numaralı denklemin uygulanması ile %225 ortalama hata değerine inmiĢtir. 22-06
istasyonuna ait %484 olan ortalama hata değeri ise %188 değerine indirilebilmiĢtir.
(5) numaralı denklemle elde edilen ortalama hata değerleri %180 değerinden fazla olan 22-53,
2215, 22-62, 2218, 2232, 22-63, 22-85, 22-06 ve 22-82 istasyonlarının artalan sırası (6) numaralı
denklemde de aynı Ģekliyle olmasına karĢılık daha az ortalama hata yüzdelerinde sıralamalar
farklılık gösterebilmektedir.
(5) numaralı denklemin belirleme katsayılarına bakıldığında en yüksek değere sahip 2218
istasyonu (ortalama hatası %259) olurken 22-06 istasyonu (ortalama hatası %484) 13. sırada, 2282 numaralı istasyon (ortalama hatası %589) ise 29. sırada yer almıĢtır.
(6) numaralı denklemin belirleme katsayılarına bakıldığında en yüksek değere sahip 22-53
istasyonu (ortalama hatası %40) olurken 22-06 istasyonu (ortalama hatası %188) 3. sırada, 22-82
numaralı istasyon (ortalama hatası %225) ise 24. sırada yer almıĢtır.
(5) numaralı denkleme göre en az hata oranına sahip istasyon 2247 (%29) olurken, (6) numaralı
denkleme göre 22-73 (%14) numaralı istasyon olmuĢtur. 22-73 numaralı istasyon (5) numaralı
denkleme göre %101 ortalama hata göstermiĢtir. 2247 numaralı istasyon (6) numaralı denkleme
göre %48 ortalama hata değeri göstermiĢtir.
I. gruba ayrılan istasyonların (7) ve (8) numaralı denklemlere göre hesaplanan belirleme
katsayılarına bakıldığında sadece 22-82 ve 22-58 istasyonlarında (8) numaralı denklemle bir
düĢme görülmektedir. Ortalama hataların ise 22-06 ve 22-82 numaralı istasyonlarda (8) numaralı
denklemle daha yüksek hata oranı verdiği gözlenmiĢtir. 22-06 numaralı istasyonun belirleme
katsayısı (7) numaralı denklemde 0,62 iken (8) numaralı denklemde 0,84 değerine yükselmiĢtir.
Ancak ortalama hata değeri de %31‘den %41‘e artıĢ göstermiĢtir. 22-58 numaralı istasyonun
belirleme katsayısı ise 0,78‘den 0,66‘ya düĢerken, ortalama hata değeri %66‘dan %63‘e
düĢmüĢtür. Diğer istasyonların belirleme katsayıları artıĢ göstermiĢ, ortalama hataları da
azalmıĢtır. En yüksek hata oranı 2233 numaralı istasyon olarak belirlenmiĢ ve %70 olan ortalama
hata değeri (8) numaralı denklemle %67‘ye düĢmüĢtür.
II. gruba ayrılan istasyonlara bakıldığında en büyük ortalama hata 22-13 istasyonu için; (9)
numaralı denklemde %71 iken (10) numaralı denklemde %66 olmuĢtur. (10) numaralı
denklemde en yüksek değeri %68 oranı ile 2228 istasyonu göstermiĢtir. 22-80 ve 2228
istasyonlarının belirleme katsayıları düĢerken ortalama hata oranları da düĢmüĢtür. 2245
numaralı istasyonun belirleme katsayısı azalırken ortalama hata değeri ise artmıĢtır. Bu üç
istasyon haricindeki diğer istasyonların belirleme katsayıları (10) numaralı denklemin
uygulanmasıyla artmıĢ ve ortalama hata oranları da azalmıĢtır.
III. gruba ait istasyonlara bakıldığında, (12) numaralı denklemin uygulanması sonucunda (11)
numaralı denklemin belirleme katsayılarına göre bir artıĢ olduğu gözlenmiĢtir. Sadece 2252
numaralı istasyonun belirleme katsayısı düĢmüĢtür. 2202, 2251 ve 22-44 istasyonlarının
belirleme katsayıları artıĢ gösterirken ortalama hataları da artmıĢtır. Ancak bu artıĢ miktarı %1
seviyelerinde kalmıĢtır.
(5) ve (6) numaralı denklemlerin 30 adet istasyondaki ortalama hatalarının, sırasıyla %151 ve
%59 olduğu görülmüĢtür. Bu durumda, (6) numaralı üssel fonksiyonun daha güvenilir olduğu
görülmüĢtür.
I. grup olarak oluĢturulmuĢ 11 adet istasyonun (7) ve (8) numaralı denklemlerle ifade edilmesi
sonucunda, ortalama hataların sırasıyla %53,5 ve %52,7 olduğu;II. grup olarak oluĢturulmuĢ 10
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adet istasyonun (9) ve (10) numaralı denklemlerle ifade edilmesi sonucunda, ortalama hataların
sırasıyla %66,4 ve %64,1 olduğu;III. grup olarak oluĢturulmuĢ 9 adet istasyonun (11) ve (12)
numaralı denklemlerle ifade edilmesi sonucunda ise, ortalama hataların sırasıyla %70,3 ve %69
olduğu görülmüĢtür. I, II ve III gruplarda, eksponansiyel denklemin biraz daha güvenilir sonuçlar
verdiği görülmektedir.
AĢma olasılığı, çok küçük olan büyük debiler de dikkate alındığından sapma oranları büyük
çıkmıĢtır. Ancak özellikle hidroelektrik santrallerin projelendirilmesinde aĢma ihtimali %20%30‘dan az olan büyük debiler dikkate alınmayacağından, bu durum dikkate alınarak yağılacak
hesaplamalarda sapma oranlarının çok daha küçük değerlere ineceği beklenmektedir.
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ÖZET
Bu çalıĢmada, Kızılırmak Havzası‘nda Standart YağıĢ Ġndisi (SYĠ) metodu ile kuraklık analizi
yapılmıĢtır. Havzada mevcut olan 14 adet meteoroloji istasyonundan elde edilen 1950-2007
yılları arasındaki aylık yağıĢ verilerinden hesaplanan SYĠ değerleri bulunarak, her bir istasyonun
farklı zaman dilimlerindeki kuraklık karakteristikleri (kuraklık süresi, genliği ve Ģiddeti) ve
bunların birbirleri ile olan iliĢkileri belirlenerek havzada meydana gelen kuraklıklar
incelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kuraklık, yağıĢ, kızılırmak havzası, standart yağıĢ indisi (SYĠ).

DROUGHT ANALYSIS IN THE KIZILIRMAK BASIN
ABSTRACT
In this study, a drought analysis was performed in the Kızılırmak Basin by using Standardized
Precipitation Index (SPI) method. The SPI series of the precipitation data between 1950 and
2007 obtained from 14 meteorology stations acrross the basin are calculated, and then the
drought characteristics (i.e, duration, magnitude, intensity) of each stations for different time
periods and the relationship between them are determined.
Keywords: Drought, drought intensity, precipitation, kızılırmak basin, standardized precipitation
index (SPI).
1.GĠRĠġ
Kuraklık, genellikle yağıĢların kaydedilen normal seviyelerinin altına düĢmesi sonucu su kıtlığı
sebebiyle yaĢamsal faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen doğal bir afet olarak tanımlanır. Etki
alanına bağlı olarak literatürde çeĢitli kuraklık tanımları yapılmıĢtır (Dracup ve diğ., 1980;
Wilhite ve Glantz, 1985). Meteorolojik, tarımsal, hidrolojik ve sosyoekonomik kuraklık
tanımları en yaygın olanlarıdır. Yarı kurak bir iklim kuĢağında yer alan ülkemizde atmosferik
koĢullar, fiziki coğrafya faktörleri ve iklim koĢullarına bağlı olarak kuraklık olayları sıkça
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görülmektedir. 1960‘lı yıllarda Afrika‘nın Sahel bölgesinde ve alt-tropik kuĢak yağıĢlarında
baĢlayan ani azalmalar 1970‘li yıllarla birlikte Doğu Akdeniz Havzası‘nda ve Türkiye‘de de
(özellikle kıĢ aylarında) etkili olmaya baĢlamıĢtır. Ülkemizde kuraklık olaylarının en Ģiddetli ve
geniĢ yayılıĢlı olanları 1973, 1977, 1984, 1989-1991 ve 1999-2000 yıllarında meydana gelmiĢtir
(TürkeĢ, 1996; Komuscu, 2001).
Türkiye‘de kuraklık üzerine yapılan bilimsel araĢtırmalar 1940‘lı yıllarla birlikte baĢlamıĢtır.
ÇeĢitli yöntemler kullanılarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmaların bir kısmının tüm Türkiye‘yi, diğer
bir kısmının ise belli bir coğrafi bölgeyi yada bölgeyi kapsadığı görülmektedir (Tanoğlu, 1943;
Tümertekin, 1956; Tümertekin ve Cöntürk, 1956; Erinç, 1957; NiĢancı, 1976, 1977; Aydeniz,
1988; TürkeĢ, 1990; Altıparmak, 1999; M. ErkuĢ, 2001; SırdaĢ, 2002; SırdaĢ ve ġen, 2003;
Özgürel, 2003; Topçuoğlu ve diğ., 2004; Pamuk 2004; Yeğnidemir, 2005; Yaltay, 2006; Taylan
ve diğ., 2007; Yıldız, 2007, 2008; TürkeĢ ve Tatlı, 2008; Hınıs, 2008; Yürekli ve Anlı, 2008;
Deniz, 2009; Yıldız, 2009; Oğuztürk, 2010).
Yarı kurak bir iklime sahip Kızılırmak Havzası, ülkemizde kuraklıktan en çok etkilenen nehir
havzalarının baĢında gelmektedir. Havza, genellikle Orta Anadolu karasal iklimini yansıtmakta,
küçük bir bölümünde ise Karadeniz iklim özelliklerinin etkisi görülmektedir ve yıllık ortalama
yağıĢ 446 mm dir. Kızılırmak nehri yıllık 6.48 milyar m 3 akıĢ hacmi ile ülkemizin toplam su
potansiyelinin % 3.5‘ni oluĢturmaktadır.
Bu çalıĢmada, Kızılırmak Havzası‘nda SYĠ metodu ile kuraklık analizi yapılmıĢtır. Havzadaki 14
adet meteoroloji istasyonundan elde edilen veriler kullanılarak her bir istasyonun farklı zaman
dilimlerindeki kuraklık karakteristikleri ve bunların birbirleri ile olan iliĢkileri belirlenerek
havzada meydana gelen kuraklıklar incelenmiĢtir.
2.SYĠ METODU
SYĠ metodu, 1993 yılında McKee ve arkadaĢları tarafından kuraklığı tanımlamak ve izlemek
amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntem çoklu zaman ölçümlerinde farklı zaman dilimlerindeki yağıĢ
azalmasını belirlemek için tasarlandığından, herhangi bir bölgede belirli bir zaman ölçeğinde
kurak veya nemli olaylardaki anormallikler belirlenebilir. Yalnızca yağıĢ değerlerine bağlı olan
ve kolay hesaplanan bir indis olan SYĠ, sadece olasılıkla ilgilidir ve devam eden periyotta yağıĢ
eksikliğini hesaplamaktadır (McKee ve diğ., 1993).
Gerçekte indisin hesaplanması yağıĢın 12 ay ve daha az periyotlarda normal dağılıma uymaması
sebebiyle karıĢıktır ve bu yüzden yağıĢ dizileri öncelikle normal dağılıma uygun hale getirilir.
SYĠ değerleri dikkate alınarak yapılan bir kuraklık değerlendirmesinde indisin sürekli olarak
negatif olduğu zaman periyodu ―kurak dönem‖ olarak tanımlanır. Ġndisin sıfırın altına ilk
düĢtüğü ay kuraklığın baĢlangıcı olarak kabul edilirken indisin pozitif değere yükseldiği ay
kuraklığın bitimi olarak değerlendirilir. Böylelikle, yağıĢ verilerini normalleĢtirerek SYĠ
değerlerine dönüĢümü sağlandıktan sonra kuraklık sınıflandırması yapılarak değerlendirme
yapılabilir (Tablo 1).
Tablo 1. SYĠ değerlerine göre kuraklık sınıflandırması.
SYĠ Değeri
0.0 – (-0.99)
(-1.0) – (-1.49)
(-1.5) – (-1.99)
-2 ≥

Kuraklık Kategorisi
Hafif Ģiddetli
Orta Ģiddetli
ġiddetli
Çok Ģiddetli
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3.SYĠ UYGULAMASI
Bu çalıĢmanın ilk bölümünde Kızılırmak Havzası‘nda mevcut 14 adet meteoroloji istasyonuna
(Tablo 2) ait aylık yağıĢ verileri kullanılarak hesaplanan 1, 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık periyotlardaki
SYĠ serileri ile kuraklık analizleri yapılmıĢtır.
Tablo 2. ÇalıĢmada kullanılan meteoroloji istasyonları.
No

Ġstasyon
Adı

Ölçüm
Periyodu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Çankırı
Kastamonu
Develi
Kayseri
Kırıkkale
Kaman
KırĢehir
NevĢehir
Bafra
Sivas
Zara
Gemerek
Boğazlıyan
Yozgat

1950-2007
1950-2007
1950-2007
1950-2007
1950-2007
1950-2007
1950-2007
1950-2007
1953-2007
1950-2007
1950-2007
1950-2007
1950-2007
1950-2007

Ölçüm
Süresi
(Yıl)
58
58
58
58
58
58
58
58
55
58
58
58
58
58

Yıllık Ortalama
YağıĢ
393.9 mm
482.3 mm
370.3 mm
397.1 mm
366.2 mm
463.5 mm
377.3 mm
401.9 mm
773.4 mm
370.0 mm
441.0 mm
332.0 mm
358.5 mm
599.4 mm

Havzada 1 aylık SYĠ değerlerini kullanarak yıl bazında hesaplanan kuraklık toplamları ile
kuraklık sınıflarına göre dağılımları Tablo 3‘de ve istatistik değerler (ortalama Ģiddet, ortalama
süre, maksimum Ģiddet ve maksimum süre) Tablo 4‘de verilmiĢtir. Tablolardan görüldüğü gibi
istasyonların ortalama kuraklık süreleri 1.65 ile 2.75 yıl arasında değiĢmekte olup, maksimum
kuraklık süreleri ise 3 ile 11 yıl arasında değiĢmektedir. Bunun yanında, yıllık ortalama kuraklık
Ģiddetleri ise -0.41 ile -0.96 arasında değiĢerek, maksimum kuraklık Ģiddetleri ise -1.9 ile -4.37
değerleri arasında değiĢmektedir.
Toplamda yaĢanan en fazla kuraklık 33 yıl olarak Kırıkkale ve Kastamonu illerinde, toplamda en
az kuraklık 24 yıl olarak Çankırı ilinde görülmektedir. Bunun yanında; Bafra, Gemerek ve
Kayseri istasyon bölgelerinde çok Ģiddetli kuraklıklara rastlanmamıĢ olup, çok Ģiddetli
kuraklıklara en fazla Çankırı istasyon bölgesinde rastlanmıĢtır. Ortalama kuraklık Ģiddetleri ile
maksimum kuraklık Ģiddetleri değerleri incelendiğinde ise ortalama kuraklık Ģiddetlerinin hafif
Ģiddetli sınıfında olduğu, maksimum kuraklık Ģiddetlerinin ise Ģiddetli ve çok Ģiddetli sınıfında
olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise, havzada genel olarak hafif ve orta derecede kuraklığın
hakim olması ve kurak-sulak dönemlerin zamanla belirli bir periyodiklik izlemesidir.
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Tablo 3. Kızılırmak Havzası‘nda mevcut istasyonlara ait yıllık kuraklıklara ait bilgiler.
Kuraklık Sınıfına Göre Sayısal ve Oransal (%) Dağılım
Kuraklık
Toplamı (Yıl) Çok Ģiddetli ġiddetli Orta Ģiddetli Hafif Ģiddetli
0
2
7
23
Bafra
32
0
6
22
72
2
1
6
20
Boğazlıyan
29
6
4
21
69
3
4
1
16
Çankırı
24
12
17
4
67
1
4
3
21
Develi
29
4
14
10
72
0
4
7
18
Gemerek
29
0
14
24
62
1
2
5
22
Kaman
30
3
7
17
73
1
4
6
22
Kastamonu
33
3
12
18
67
0
5
7
18
Kayseri
30
0
17
23
60
1
2
5
25
Kırıkkale
33
3
6
15
76
2
2
6
20
KırĢehir
30
7
7
20
66
1
2
9
13
NevĢehir
25
4
8
36
52
2
4
4
18
Sivas
28
7
14
14
65
1
1
5
22
Yozgat
29
3
3
17
76
2
2
2
22
Zara
28
7
7
7
79
Ġstasyon

Tablo 4. Kızılırmak Havzası‘nda mevcut istasyonların yıllık kuraklık istatistik değerleri.
Ortalama Ortalama Maksimum Maksimum
ġiddet
Süre
ġiddet
Süre
Bafra
-0.68
2.13
-1.9
5
Boğazlıyan
-0.82
2.64
-2.4
7
Çankırı
-0.96
1.71
-2.72
3
Develi
-0.79
2.07
-2.25
4
Gemerek
-0.82
2.23
-1.9
6
Kaman
-0.76
2.73
-3.25
11
Kastamonu
-0.71
2.75
-2.04
10
Kayseri
-0.77
2.31
-1.86
5
Kırıkkale
-0.70
2.20
-2.44
5
KırĢehir
-0.41
2.31
-2.16
7
NevĢehir
-0.93
1.67
-2.68
6
Sivas
-0.86
1.56
-2.16
6
Yozgat
-0.76
2.42
-3.32
6
Zara
-0.69
2.55
-4.37
8
Ġstasyon
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Yapılan analizlerde bazı yıllarda da Ģiddetli ve çok Ģiddetli kuraklıkların yaĢandığı da gözden
kaçırılmamalıdır. Ayrıca, hafif Ģiddetli kuraklık değerleri ortalama kuraklık Ģiddetini düĢürürken,
bazı yıllarda yaĢanan çok Ģiddetli kuraklıklar ortalama kuraklık Ģiddetini yükseltmiĢtir. Örneğin,
Zara istasyonunun değerlerine bakıldığında maksimum kuraklık Ģiddeti en yüksek olan
istasyondur, fakat bunun yanında ortalama kuraklık Ģiddeti diğer istasyonlara göre daha
düĢüktür. Bu da, o bölgede hafif Ģiddetli ve orta Ģiddetli kuraklıkların daha fazla hakim olduğunu
göstermektedir. Benzer Ģekilde Çankırı istasyonunun değerlerine bakıldığında bu istasyonun
ortalama Ģiddet bakımından en yüksek değere, maksimum kuraklık süresi bakımından ise en
düĢük değere sahip olduğu (3 yıl) görülmüĢtür.
Ġstasyonların 3 aylık SYĠ değerlerinden yararlanılarak bulunan kuraklıkların, mevsimsel
dağılımlarının incelenmesi sonucu her mevsim için elde edilen toplam değerleri ile bu değerlerin
kuraklık sınıflarına göre ayrımı Tablo 5‘de gösterilmiĢtir.
Tablo 5 incelendiğinde, kıĢ mevsiminde gözlenen kuraklıkların 23 ile 32 yıl arasında değiĢtiği
görülmektedir. En fazla kıĢ kuraklıkları KırĢehir‘de 32 yıl, bunu takiben Çankırı ve Sivas‘ta 30
yıl olarak ortaya çıkmaktadır. En az kıĢ kuraklıkları ise Bafra istasyon bölgesinde 23 yıl, Develi
ve Kırıkkale istasyon bölgelerinde 25 yıl olarak görülmektedir.
Ġlkbahar mevsiminde gözlenen kuraklıklar 22 yıl ile 33 yıl arasında değiĢmekte olup, en fazla
kuraklıkların Develi‘de 33 yıl, KırĢehir‘de ve NevĢehir‘de ise 31 yıl, en az kuraklıkların ise
Zara‘da 22 yıl ve Yozgat‘ta 23 yıl olarak yaĢandığı görülmüĢtür.
Yaz mevsiminde gözlenen kuraklıklar 24 yıl ile 32 yıl arasında değiĢmekte olup, en fazla
kuraklık 32 yıl olarak Kırıkkale ve Bafra istasyon bölgelerinde, en az kuraklık ise 24 yıl olarak
NevĢehir, 26 yıl olarak Kaman ve KırĢehir istasyon bölgelerinde meydana gelmiĢtir.
Sonbahar mevsimine bakıldığında ise; gözlenen kuraklıklar 25 yıl ile 33 yıl arasında değiĢmekte
olup, 33 yıl NevĢehir ve 32 yıl olarak Bafra istasyon bölgelerinde en fazla, 25 yıl Çankırı ve 28
yıl olarak Develi istasyon bölgelerinde ise en az kuraklıkların yaĢandığı tespit edilmiĢtir.
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Tablo 5. Kızılırmak Havzası‘ndaki mevcut istasyonlarda kuraklıkların mevsimsel dağılımı.
Ġstasyon
KıĢ mevsiminde gözlenen
toplam kuraklık
Çok ġiddetli Kuraklıklar

Bafra Boğazlıyan Çankırı Develi Gemerek Kaman Kastamonu Kayseri Kırıkkale KırĢehir NevĢehir Sivas Yozgat Zara
23

27

30

25

29

26

27

29

25

32

27

30

29

29
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2

2

1

2

2

2

1

2

4

1

3

2

1

2

ġiddetli Kuraklıklar

1

3

5

1

3

3

3

0

2

3

1

2

4

1

Orta ġiddetli Kuraklıklar

7

1

4

3

4

3

5

7

3

7

5

3

3

6

Hafif ġiddetli Kuraklıklar
Ġlkbahar mevsiminde
gözlenen toplam kuraklı
Çok ġiddetli Kuraklıklar

13

21

20

19

20

18

18

20

16

21

18

23

21

20

27

30

29

33

29

30

28

30

30

31

31

27

23

22

0

3

1

1

2

1

2

2

1

2

2

4

2

3

ġiddetli Kuraklıklar

1

2

4

0

1

4

2

1

4

2

3

1

3

3

Orta ġiddetli Kuraklıklar

9

2

5

10

8

7

7

5

5

3

3

3

6

4

Hafif ġiddetli Kuraklıklar
Yaz mevsiminde gözlenen
toplam kuraklık
Çok ġiddetli Kuraklıklar

17

23

19

22

18

18

17

22

20

24

23

19

12

12

32

30

29

30

28

26

30

30

32

26

24

30

29

27

1

0

1

0

2

1

0

1

1

2

2

0

2

0

ġiddetli Kuraklıklar

2

4

2

3

0

5

4

2

4

3

4

4

2

6

Orta ġiddetli Kuraklıklar

4

5

10

9

6

4

7

6

4

4

4

6

6

6

Hafif ġiddetli Kuraklıklar
Sonbahar mevsiminde
gözlenen toplam kuraklık
Çok ġiddetli Kuraklıklar

25

21

16

18

20

16

19

21

23

17

14

20

19

15

32

31

25

28

31

29

29

30

30

29

33

30

31

28

1

1

2

0

0

1

1

1

2

1

0

2

0

2

ġiddetli Kuraklıklar

2

5

4

3

4

4

4

3

3

3

4

3

4

2

Orta ġiddetli Kuraklıklar

4

3

3

9

7

4

3

6

4

4

5

4

9

2

Hafif ġiddetli Kuraklıklar

25

22

16

16

20

20

21

20

21

21

24

21

18

22

Bununla beraber, yine kıĢ mevsiminde çok Ģiddetli kuraklıkların en fazla Kırıkkale, Ģiddetli
kuraklıkların en fazla Çankırı, orta Ģiddetli kuraklıkların en fazla Bafra, Kayseri ve KırĢehir,
hafif Ģiddetli kuraklıkların ise en fazla Sivas istasyon bölgelerinde yaĢandığı; ilkbahar
mevsiminde çok Ģiddetli kuraklıkların en fazla Sivas, Ģiddetli kuraklıkların en fazla Çankırı,
Kaman ve Kırıkkale, orta Ģiddetli kuraklıkların en fazla Develi ve Bafra, hafif Ģiddetli
kuraklıkların ise en fazla KırĢehir istasyon bölgelerinde yaĢandığı; yaz mevsiminde çok Ģiddetli
kuraklıkların en fazla Gemerek, KırĢehir, NevĢehir ve Yozgat, Ģiddetli kuraklıkların en fazla
Zara, orta Ģiddetli kuraklıklar en fazla Çankırı, hafif Ģiddetli kuraklıkların ise en fazla Bafra
istasyon bölgelerinde yaĢandığı; sonbahar mevsiminde ise çok Ģiddetli kuraklıkların en fazla
Çankırı, Kırıkkale, Sivas ve Zara, Ģiddetli kuraklıkların en fazla Boğazlıyan, orta Ģiddetli
kuraklıklar en fazla Develi ve Yozgat, hafif Ģiddetli kuraklıkların ise en fazla Bafra istasyon
bölgelerinde yaĢandığı görülmektedir.
Ayrıca kıĢ mevsiminde tüm istasyon bölgelerinde çok Ģiddetli kuraklıklar yaĢanırken; ilkbahar
mevsiminde Bafra, yaz mevsiminde Boğazlıyan, Develi, Kastamonu, Sivas ve Zara; sonbahar
mevsiminde ise Develi, Gemerek, NevĢehir ve Yozgat istasyon bölgelerinde çok Ģiddetli
kuraklıklar yaĢanmamıĢtır.
Tablo 5‘teki kıĢ mevsimi ve yaz mevsimi değerleri karĢılaĢtırıldığında toplam kuraklık dağılımı
içerisindeki çok Ģiddetli kuraklık değerleri KırĢehir ve Yozgat istasyonları haricinde diğer
istasyonlarda ya aynı kalmıĢ ya da daha fazla kıĢ mevsiminde artıĢ göstermiĢtir. ġiddetli kuraklık
değerleri ise; Çankırı, Gemerek, Yozgat istasyonları haricinde yaz mevsiminde artıĢ göstermiĢtir.
Ayrıca, hafif ve orta Ģiddetli değerler ise istasyonların bir kısmında artarken bir kısmında azalma
göstermiĢtir.
Ġlkbahar mevsimi ile sonbahar mevsimi değerleri karĢılaĢtırıldığında ise toplam kuraklık dağılımı
içerisindeki çok Ģiddetli kuraklık değerleri, Bafra, Çankırı ve Kırıkkale istasyonları haricinde
diğer istasyonlarda ya aynı kalmıĢ ya da daha fazla ilkbahar mevsiminde yükselme göstermiĢtir.
ġiddetli kuraklık değerleri ise Kırıkkale ve Zara istasyonları haricinde diğer istasyonlarda ya
aynı kalmıĢ ya da daha fazla sonbahar mevsiminde yükselme göstermiĢtir. Ayrıca, hafif ve orta
Ģiddetli değerler ise istasyonların bir kısmında artarken bir kısmında azalma göstermiĢtir.
Sonuçta, her mevsimde kuraklık görülmekte olup, kuraklık olayları toplamları bütün
mevsimlerde birbirine yakın değerler göstermektedir. Ayrıca, havza için kıĢ mevsiminde daha az
kuraklık veya yaz mevsiminde daha fazla kuraklık görülür Ģeklinde genellemeler
yapılamamaktadır. Çünkü her istasyon bölgesinin coğrafi konumunun farklı olması, mevsimlerde
farklı yağıĢ rejimlerinin görülmesine ve kuraklık olaylarında düzensizliklere neden olmaktadır.
4.SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
Bu çalıĢmada SYĠ metoduyla ülkemizin kuraklık açısından en riskli akarsu havzalarından biri
olan Kızılırmak Havzası‘nda kuraklık analizi yapılmıĢtır. DMĠ‘ye ait yağıĢ ölçüm
istasyonlarından 14 tanesi seçilerek aylık yağıĢ verilerine SYĠ metodu uygulanarak, bu
değerlerin farklı zaman dilimlerindeki kuraklık özellikleri incelenmiĢtir. Yani, kuraklıkla ilgili
olarak yağıĢın takibi için önemli elemanlar olan kuraklığın süresi, Ģiddeti ve genliği farklı zaman
dilimlerinde hesaplanarak istasyonların kuraklık dönemleri, kuraklık özellikleri ve bu
özelliklerin farklı zaman dilimlerinde birbirleri ile karĢılaĢtırılması ve iliĢkilendirilmesi
yapılmıĢtır.
Havza bazında genel bir değerlendirme yapıldığında; 1955, 1956, 1973 ve 1994 yıllarında
havzanın tamamında mevcut olan tüm istasyonlarda çeĢitli Ģiddetlerde kuraklıklar görülmüĢtür.
Özellikle 1950‘li yıllarda çok Ģiddetli ve Ģiddetli kuraklıklar sıklıkla görülmüĢtür. Havzanın
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tamamında meydana gelen 1955 ve 1956 yıllarındaki kuraklıkların temelini; özellikle 1952,
1953, 1954 yıllarında havzanın yukarı kısmının tamamında ve orta kısmın belirli bir bölümünde
meydana gelen çeĢitli Ģiddetlerdeki kuraklıklar oluĢturmuĢtur. 1957 yılından itibaren yağıĢlarda
artıĢ meydana gelerek kuraklık Ģiddetlerinde azalma meydana gelmiĢ ve hatta bazı bölgelerde
sulak durumlar oluĢmuĢtur. 1960‘lı yıllarda ise çok Ģiddetli kuraklık yaĢanmamıĢtır. Genel olarak
ardı ardına kuraklık yaĢanan bir dönem olmayıp arada sulak dönemlerin de var olduğu, orta veya
hafif Ģiddetli kuraklıkların gözlemlendiği bir dönem olmuĢtur. Yine 1973 ve 1974 döneminde
bütün ülkede hakim olan kuraklıklardan Kızılırmak Havzası da etkilenmiĢtir. Özellikle 1972
yılından itibaren etkisini göstermeye baĢlayan ve 1973 yılında ise havzanın tamamında çeĢitli
Ģiddetlerde kuraklıklar meydana gelmiĢ olup, devamında 1974 yılında da özellikle orta ve aĢağı
Kızılırmak bölümlerinde Ģiddetini devam ettirdiği görülmüĢtür. 1984 yılına kadar genelde hafif
Ģiddetli kuraklıklar ve sulak dönemler oluĢmuĢ, bu yılda ise hafif kuraklıkların yanı sıra Ģiddetli
ve çok Ģiddetli kuraklıklar görülmüĢtür. Bu yıldan itibaren yağıĢlarda yine artma meydana
gelerek, 1987 ve 1988 yılında havzada hiç kuraklık yaĢanmamıĢtır. 1990, 1991, 1996 ve 1997
yıllarında ülke genelinde geniĢ yayılımlı ve Ģiddetli kuraklıklar olmasına rağmen havzada hafif
Ģiddetli kuraklıklar yaĢanmıĢtır. Fakat 1994 yılında ise, havzanın tamamında hafif, orta ve
Ģiddetli kuraklıklar yaĢanmıĢ ve 1995 yılında bazı istasyon bölgelerinde kuraklıklar hafif Ģiddetli
olarak etkisini devam ettirmiĢtir.
Ülke genelinde olduğu gibi, 1995‘den itibaren 1998 yılının ise tamamında önemli bir yağıĢ azlığı
gözlenmemiĢ olup sulak bir dönem olmuĢtur. 1999 yılından 2000‘li yıllara geçerken kuraklık
sıklıkları ve Ģiddetlerinde artıĢ meydana gelerek, sulak dönemlerden sonra kurak dönemlerin
baĢlayıĢı ve özellikle ortalama sıcaklıklarda güneye doğru bir artma eğiliminden dolayı güneye
daha yakın istasyonlarda son dönemlerde kuraklık artıĢı gözlenmiĢtir. Ayrıca, 2007 yılında
Kaman, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Bafra‘da Ģiddetli kuraklıklar meydana gelmiĢtir. Bu
da, 2007 yılı kuraklığından havzanın bazı bölgelerinin Ģiddetli bir Ģekilde etkilendiğinin
göstergesi olmuĢtur. Ayrıca her döneme ait yapılan incelemeler sonucunda, özellikle son yıllarda
kuraklık yönünde bir artma eğilimi olduğunu gözlemlenmiĢtir.
Havzadaki istasyonların yağıĢ verilerinden hesaplanan 1, 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık SYĠ
çalıĢmalarının bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda ise; Kızılırmak Havzası‘nda çok sık
yağıĢ eksikliğine bağlı olarak çeĢitli Ģiddetlerde çok sık kuraklık yaĢandığı, kuraklık
dönemlerinin zamanla belirli bir periyodiklik izlediği ve son yıllarda da kuraklık yönünde bir
eğilimin mevcut olduğu gözlenmektedir.
Ayrıca, genel olarak Kızılırmak Havzası‘nda istasyon verileri arasında farklılıklar görülmüĢ
olup, belirli dönemlerde görülen Ģiddetli ve çok Ģiddetli kuraklıkların yanısıra, havzada hafif ve
orta Ģiddetli kuraklıkların sıklıklarının daha fazla hakim olduğu, her istasyona ait değerlendirilen
zaman aralığının yarıdan fazlasında kuraklıkların görüldüğü ve mevsimlerdeki kuraklık
dağılımına bakıldığında ise, her mevsimde kuraklık meydana gelerek yaz aylarında olduğu kadar
kıĢ aylarında da kuraklığın görülerek kuraklık olayları toplamlarının bütün mevsimlerde birbirine
yakın değerler göstermekte olduğu tespit edilmiĢtir. Bunlar da her istasyon bölgesindeki iklim
farklılıkları ve yükseklik değiĢimi, her istasyona ait bölgeyi çevreleyen dağların sıklıkları,
istasyonların dağların denize bakan yamaçlarına yakınlık dereceleri ve düzensiz yağıĢ rejimleri
gibi coğrafi ve atmosferik etkilerden kaynaklanmaktadır. Böylelikle, SYĠ analizlerine göre
bulunan değerlerin bölgenin iklim Ģartlarını ve coğrafi konumunu temsil ettiği görülmüĢtür.
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ÖZET
Dünyadaki su kaynakları hızla azalırken, su kaynaklarının planlanması ve iĢletilmesi önem
kazanmaktadır. ĠĢletme politikları ve yönetsel kararlar mevcut rezervuara gelecek akımların
doğru bir Ģekilde tahmini ile geliĢtirilebilir ve iyileĢtirilebilir. ÇalıĢma alanı olarak Kocaeli iline
yıllık 142 Mm3 içme ve kullanma suyu temin eden Yuvacık Baraj Havzası seçilmiĢtir. Baraj,
mansap için belirlenmiĢ olan deĢarj Ģartları (dolusavak kapasitesi 1560 m 3/s olmasına rağmen
mansap deĢarj limiti 100 m3/s) kısıtlamalarından dolayı ayrı bir önem taĢımaktadır. Hidrolojik
modelleme uygulaması için Yuvacık Havzası, baraj gölünü de içerecek Ģekilde dört alt havzaya
bölünmüĢtür. Bu çalıĢma kapsamında bir alt havzaya ait sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Kar erimesi
ve yağmurun birlikte gözlendiği olaylar seçilerek modellemede kar hidrolojisi de çalıĢılmıĢtır.
ÇalıĢmada, sırasıyla model kalibrasyonu, doğrulama ve sayısal hava tahmin verisi kullanılarak
akım tahmini aĢamaları uygulanmıĢtır. Sayısal hava tahmin verisi olarak Devlet Meteoroloji
ĠĢleri‘nin (DMĠ) ürettiği ve alansal çözünürlüğü 7 km olan Mesoscale Model 5 (MM5) verileri
kullanılmıĢtır. Pilot alt havza için 2007 ve 2008 su yıllarına ait 10 adet yağıĢ olayı modellenerek
kalibre edilmiĢtir. Kalibre edilen model parametreleri 2009 su yılında 5 yağıĢ olayında
doğrulanmıĢtır. Ayrıca, 01 – 18 Mart 2009 olayı için hava tahmin verileri kullanılarak günlük
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akım tahmini de yapılmıĢtır. Günlük akım tahminlerinin, ilerleyen aĢamalarda rezervuar
modellemesine entegre edilerek rezervuar iĢletmesi için karar destek sistemi oluĢturulmasında
kullanılması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hidrolojik Modelleme, akım tahmini, Yuvacık Baraj Havzası.

DAILY DISCHARGE FORECAST USING NUMERICAL WEATHER PREDICTION
DATA, CASE STUDY FOR YUVACIK BASIN
ABSTRACT
As the world's water resources become increasingly stressed, planning and management of water
resources become more important. Management policies and executive decisions can be
developed and enhanced with the aid of forecasting inflows for the current reservoir. Yuvacık
Dam Basin, which provides annual 142 Mm3 water for Kocaeli province, is selected as a study
area. The dam reservoir has also importance due to the constraint of discharge conditions set for
the downstream of the reservoir (downstream discharge limit is 100 m3/s despite the spillway
capacity of 1560 m3/s). Yuvacık Basin is divided into four subbasins including dam reservoir for
hydrological modeling application. Only one subbasin is evaluated within the scope of this study.
Both snowmelt and also rainfall events are selected, thus snow hydrology is also studied. In the
study, model calibration, validation and daily discharge forecasting using Numerical Weather
Prediction data stages are applied. Mesoscale Model 5 (MM5), which has 7 km spatial
resolution, provided from Turkish State Meteorological Service (DMI) is used as Numerical
Weather Prediction data. 10 precipitation events are calibrated applying model to 2007 and 2008
water years for the pilot basin. Calibrated model parameters are validated through 2009 water
year with 5 precipitation events. Besides, daily discharge forecast model is applied with
numerical weather prediction data for 01 – 18 March 2009 event. Daily discharge forecasts will
be used to develop decision support system thereby integrating them into reservoir modeling for
the later stages.
Keywords: Hydrologic modeling, discharge forecast, Yuvacık Dam Basin.
1.GĠRĠġ
Dünyadaki su kaynakları hızla azalırken, su kaynaklarının planlanması ve iĢletilmesi önem
kazanmaktadır. Özellikle içme suyu amaçlı rezervuarlarda yararlanılan iĢletim politikaları ve
yönetsel kararlar rezervuar mevcut seviyesine ve rezervuara gelecek akımlara bağlıdır. Bu
nedenle, rezervuara gelecek akımların tahmin edilebilmesi bu kararların hem iyileĢtirilmesinde
hem de geliĢtirilmesinde rol oynar.
Kocaeli il sınırları içinde yer alan Yuvacık Barajı, 56 milyon m3'lük toplam hacmi olan baraj
gölü, yıllık 142 milyon m3 içme ve kullanma suyu verilmesi temel alınarak tasarlanmıĢtır.
Mevsimsel yağıĢlara ve su temin planlamalarına göre yapılan deĢarjlar, barajın yanı sıra deĢarj
kanalının kapasitesi gözönüne alınarak gerçekleĢtirilmektedir. Nispeten küçük olan rezervuar
kapasitesine rağmen Kocaeli kentinin içme suyu ihtiyacını karĢılamak için inĢa edilmiĢ olan
Yuvacık Barajının çok yönlü karakteristiği nedeniyle, rezervuar iĢletmesi büyük bir önem
taĢımaktadır. Mansap için belirlenmiĢ olan deĢarj Ģartları (dolusavak kapasitesi 1560 m3/s
olmasına rağman mansap deĢarj limiti 100 m3/s) rezervuar giriĢ akımlarının tahmin edilmesini
gerektirmektedir.
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Rezervuar giriĢ akımları doğrudan hidrolojik olaylarla iliĢkili olarak değiĢmektedirler. Hidrolojik
bir olayda ise bir çok değiĢken bulunmakta ve bu olaylar çeĢitli belirsizlikleri içermektedir. Bu
sebeple rezervuar girdi akımlarının tahminleri çeĢitli deterministik veya stokastik modellemeler
ile ortaya konabilmektedir.
ĠĢletme aĢamasında anlık kararların alındığı ve yakın gelecekte düĢecek yağıĢtan gelecek akımın
tahmini düĢünülürse akım tahmini çalıĢmalarında deterministik modellerin etkili ve hızlı çözüm
üreteceği düĢünülmektedir. Havza içersine düĢen etkili yağıĢın ne kadarının kayıp olacağı ve ne
kadarının akıĢa geçeceği (akım oluĢturacağı) dağılımlı ya da yarı dağılımlı bir hidrolojik model
ile ortaya konabilir. YağıĢ-akıĢ iliĢkileri her havza ve çalıĢılan bölge için kendine özgü
parametreler içermektedir. Havzaya ait yakıĢ-akıĢ parametrelerinin her bir yağıĢ olayı için
çıkarılması, gözlenen yağıĢın akıĢa geçiĢinin modellenmesi, model kalibrasyonları ve doğrulama
iĢlemlerini de içeren bir çalıĢma ile ortaya konması gerekmektedir.
ÇalıĢmada hidrolojik modelleme için HEC-HMS [USACE, 2010] programı seçilmiĢtir. Bu
modelin literatürde birçok uygulaması bulunmaktadır. Örneğin; HEC-HMS‘in önceki
versiyonlarından olan HEC-1 modeli Türkiye‘nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Yukarı
Karasu Havzası‘nda uygulanmıĢtır [ġensoy ve diğ., 2003]. Kalifornia‘daki Sacramento and San
Joaquin havzalarında alansal dağılımlı kar modellemesi çalıĢmaların kullanılmıĢtır [Daly ve diğ.,
2000]. Ayrıca, Kuzey Kaliforniya‘da akım tahmini yapmak için atmosfer modeli ile HEC-HMS
modelini bütünleĢtiren bir çalıĢma da mevcuttur [Anderson ve diğ., 2002].
Bu çalıĢmada, Yuvacık alt havzası olan Serindere havzası uygulama için seçilmiĢtir. Serindere
için 2007 ve 2008 su yılları yağmur ve kar erimesi olan olaylar baz alınarak model
kalibrasyonları yapılmıĢ ve 2009 su yılında doğrulanarak bir olay için hava tahmin verileri ile
günlük akım tahmini yapılmıĢtır.
2.ÇALIġMA ALANI
Yuvacık Baraj Havzası Marmara Bölgesinin doğu kısmında, Kocaeli Ģehir merkezinin yaklaĢık
olarak 20 km güneydoğusunda bulunmaktadır (ġekil 1). Havza 40º 30‘ - 40º 41‘ kuzey enlem ve
29º 48‘ - 30º 08‘ doğu boylamları arasına yer almaktadır. Drenaj alanı 258km² olan havza,
kuzeyde Ġzmit ve Gölcük ilçeleri, güneybatıda Hacıosman köyü ve Ġznik ilçesi, güneydoğuda
Pamukova ilçesi ve kuzeydoğuda ise kayak merkezlerinden biri olan Kartepe ile çevrilmiĢtir.
Rezervuar gölü alanı 1.70 km²‘dir.
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ġekil 1. Yuvacık Havzasının konumu
Yuvacık Havzası güneyden doğan ve neredeyse birbirine parallel akarak kuzeyde rezervuar
gölüne birleĢen nehirlerin oluĢturduğu derin vadilerden oluĢmaktadır. Havzanın kuzey kısımları,
havzanın güney yamaçlarına göre düĢük yüksekliktedir, ġekil 2‘de havzanın sayısal yükselti
modeli yer almaktadır.
Yuvacık Havzası 4 alt havzaya ayırılmıĢtır. Bu alt havzalar ġekil 2‘te gösterildiği gibi Kirazdere,
Kazandere, Serindere ve Ara Havza olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca havzada ölçüm yapılan
yağıĢ ölçerler de ġekil 2‘de gösterilmiĢtir.

ġekil 2. Yuvacık sayısal yükseklik modeli ve alt havzaları
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3.VERĠLER
3.1.Kar Ve Hidro-Meteoroloji Verileri
Hidrolojik modelleme çalıĢmalarının temelini veri oluĢturmaktadır. Bu nedenle, öncelikle
modellemesi yapılacak alt havzalar için modele girdi oluĢturulacak verilerin toplanması, analizi
ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
2007 ve 2008 su yılllarına ait kar ve hidrometeorolojik gözlem verileri toplanmıĢ ve analiz
edilmiĢtir. Hidrometeorolojik veri; akım, sıcaklık ve yağıĢ verisini içermektedir. ÇalıĢmanın bu
aĢamasında; Serindere alt havzaları için günlük akım verileri elde edilmiĢtir. Thiessen poligon
ağırlıkları kullanılarak Serindere alt havzasında alansal ortalama yağıĢ değerleri hesaplanmıĢtır.
ÇalıĢmanın bir diğer önemli tarafı kar erimesinden gelen akımların da hidrolojik modele dahil
edilmesidir. Derece-gün yöntemi baz alınan bu çalıĢmada alt havza farklı yükseklik zonlarına
bölünmüĢtür. ġekil 3‘te Serindere alt havzası için 3 yükseklik aralığı gösterilmiĢtir.
Serindere‘ye ait yükselik aralıklarından elde edilen alanlar ve ortalama hipsometrik yükselikler
hesaplanarak hidrolojik modelde kullanılmıĢtır (Tablo 1).

ġekil 3. Serindere yükseklik aralıkları.
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Tablo 1. Serindere yükseklik aralıkları.
Serindere Althavzası
Bölge

Yükselti Aralığı (m)

Alan (km²)

Alan (%)

Ortalama Hipsometrik
Yükseklik (m)

A

273.85–600

9.34

7.74

508.03

B

600–1000

58.83

48.75

814.37

C

1000–1547.87

53.60

43.51

1137.08

Tüm Havza

273.85–1547.87

120.67

100.00

947.03

Havzada kar örtüsü, ġekil 3‘te gösterilen RG-7, RG-8, RG-9 ve RG-10 otomatik istasyonlar ile
kar derinlik olarak tespit edilmektedir. ġekil 4‘te 2007 su yılı bir örneği sunulan farklı
yüksekliklerdeki bu istasyonlardan alınan kar gözlem verileri hidrolojik modele girdi teĢkil
etmektedir.

ġekil 4. 2007 su yılı otomatik kar gözlem verileri
3.2.Sayısal Hava Tahmin Verileri
Hidrolojik modeller meteorolojik değiĢkenleri girdi alarak çalıĢırlar. Ġstenilen meteorolojik
veriler ise hem zaman hem de alan bazında değiĢkenlik gösterir. Sayısal hava tahmini, Ģu anki
havanın birkaç gün sonrasına kadar olacak durumunu atmosferik modeller yardımıyla tahmin
etme tekniğine verilen isimdir. Hidrolojik akım tahminlerindeki doğruluk, meteorolojik tahmin
verilerine bağlıdır.
Devlet Meteoroloji ĠĢleri (DMĠ), Türkiye‘deki hava tahminlerini hem nitelik hem de nicelik
açısından ilgili kullanıcılara sağlayan kurumdur. Türkiye, Avrupa Orta Ölçekli Hava Tahmin
Merkezi (European Center for Medium Range Weather Forecasts, ECMWF) üye ülkelerinden
birisidir. Dolayısıyla, DMĠ 3 ile 6 saat arasında değiĢen ve 0.5⁰ (~45 km) yersel hücre
çözünürlüğü olan orta-ölçekli hava tahmin değerlerini Avrupa Orta Ölçekli Hava Tahmin
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Merkezinden temin ederek, bu verileri Mesoscale Model 5 (MM5) atmosferik modeline sınır
koĢulları olarak belirleyip çalıĢtırmaktadır. MM5 modeli yersel hücre çözünürlüğü 7 km ve
tahmin periyodu 48 saat olan hava tahminleri üretmektedir. Üretilen verilerden yerden 2 m
yükseklikteki günlük ortalama hava sıcaklık ve günlük toplam yağıĢ değerleri hidrolojik modele
girdi yapılarak günlük akım tahmini aĢamasında kullanılmıĢtır.
4.HEC-HMS HĠDROLOJĠK MODELĠ
ÇalıĢmanın hidrolojik modelleme kısmında USACE (U.S. Army Corps of Engineers Hydrologic
Engineering Center) tarafından geliĢtirilmiĢ bir hidrolojik modelleme yazılım programı olan
HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) programı kullanımıĢtır. Model, dal yapılı havzalar
için yağıĢ akıĢ iliĢkisini simüle etmek üzere geliĢtirilmiĢtir ve tüm havza ölçeklerinde uygulanma
özelliğine sahiptir. Program tarafından üretilen hidrograflar, kentsel drenaj, akım tahmini,
gelecek için ĢehirleĢme etkisi, rezervuar dolusavak dizaynı, taĢkın etkisini azaltma, taĢkın alanı
düzenleme ve sistem iĢletimlerinde kullanılabilmektedir. ÇalıĢmada, programın en güncel
sürümü olan HEC-HMS 3.5 (10 Ağustos 2010) kullanılmaktadır.
HEC-HMS modeli ile alt havza, nehir, birleĢme noktası, rezervuar, iletim kanalı, kaynak, batık
gibi havzada bulunan mevcut hidrolojik elemanlarla, havzanın fiziksel özelliklerini temsil etmek
üzere dal yapılı bir ağ kurulmaktadır. Modelin sistem akıĢ Ģeması ġekil 5‘de görülmektedir.

ġekil 5. Yerel ölçekte akım iĢleminin sistem Ģeması [Ward, 1975].
4.1.Alt Havzalar Bazında GeçmiĢ Yılların YağıĢ-AkıĢ Modellemesi Ve Model Kalibrasyonu
Parametrelerin kalibrasyonu kavramsal modeller için büyük bir önem taĢımaktadır, çünkü tahmin
çalıĢmalarında öngörülmek üzere olası parametre aralıklarının tespit edilmesi gerekmektedir. Alt
havza ve nehir elemanları için gerekli birçok parametre manuel olarak ya da optimizasyon
araçları kullanılarak tahmin edilebilmektedir. Kalibrasyonun yapılabilmesi için akım
gözlemlerinin mevcut olması gerekmektedir. Gözlenen ile hesaplanan değerler arasındaki
uyumluluğu test etmek için farklı objektif fonksiyonlardan yararlanılmaktadır. ÇalıĢmanın bu
kısmında, pik akımdaki ve hacimdeki yüzde hataları hesaba katılarak kalibrasyon yapılmıĢtır.
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Kalibrasyonu yapılan model parametreleri, kayıp hesaplarında kullanılan üssel kayıp
(eksponansiyel) metodun parametreleri ve baz akım hesaplarında kullanılan çekilme yönteminin
parametreleridir.
HEC-HMS olay bazlı çalıĢan bir hidrolojik model olduğu için öncellikle çalıĢılacak (model
uygulaması yapılacak) olayların seçilmesi ve bu olayların sınıflandırılması (yağmur, kar erimesi
ve yağmur) gerekmektedir. Kar erimesinin olduğu dönemlerde kar modülünün kullanılması
gerekmektedir. GeçmiĢ yılların yağıĢ akıĢ model uygulaması için 2007 – 2008 su yıllarında
gerçekleĢen, yağmur ve kar erimesi olan olaylar seçilerek analiz edilmiĢtir (Tablo 2). Model
parametrelerinin kalibrasyonu için 2007, 2008 su yıllarındaki yağıĢ akıĢ iliĢkileri kullanılmıĢtır.
2009 su yılına ait olaylar ise model parametrelerinin doğrulanması için kullanılmıĢtır. Model
kalibrasyonu için toplam olarak 10 olay seçilmiĢtir.
Tablo 2. 2007 ve 2008 su yıllarında seçilen olayların tarihleri ve sınıflandırılması.
Olay Numarası
Olay Tarihleri
Olay tipi
1
31.12.2006–10.01.2007 Kar erimesi ve yağmur
2
25.01–05.02.2007
Kar erimesi ve yağmur
3
08.02–27.02.2007
Kar erimesi ve yağmur
4
01.03–12.03.2007
Kar erimesi ve yağmur
5
15.03–30.03.2007
Kar erimesi ve yağmur
6
31.03–09.04-2007
Kar erimesi ve yağmur
7
29.11–03.12.2007
Kar erimesi ve yağmur
8
04.12–18.12.2007
Kar erimesi ve yağmur
9
19.02–16.03.2008
Kar erimesi ve yağmur
10
17.03–04.04.2008
Kar erimesi ve yağmur

Tablo 2‘deki her bir olay HEC-HMS ile modellenerek kalibrasyonları yapılmıĢtır. ġekil 6‘da ve
ġekil 7‘de sırasıyla 15 – 30 Mart 2007, 19 ġubat – 16 Mart 2008 olayları model uygulama
çıktıları sunulmuĢtur.

ġekil 6. 15 – 30 Mart 2007 olayı model çıktısı
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ġekil 7. 19 ġubat – 16 Mart 2008 olayı model çıktısı
4.2.Hidrolojik Model Doğrulama ÇalıĢması
Hidrolojik modelleme ile yapılan model parametre kalibrasyonu çalıĢmaları sonrasında,
kalibrasyon sırasında kullanılmayan bir yıla ait veriler dikkate alınarak, seçilmiĢ olaylar için
doğrulama çalıĢmaları yapılmıĢtır. Tablo 3‘te seçilen (kar erimesi ve yağmur) olaylar
görülmektedir.
Tablo 3. 2009 su yılında doğrulama için seçilen olayların tarihleri ve sınıflandırılması
Olay Numarası
1
2
3
4
5

Olay Tarihleri
19.12.2008 - 29.12.2008
03.01.2009 - 11.01.2009
12.01.2009 - 02.02.2009
07.02.2009 - 18.02.2009
01.03.2009 - 29.03.2009

Olay Tipi
Kar erimesi ve yağmur
Kar erimesi ve yağmur
Kar erimesi ve yağmur
Kar erimesi ve yağmur
Kar erimesi ve yağmur

Tablo 3‘teki her bir olay HEC-HMS ile modellenerek doğrulama çalıĢmaları yapılmıĢtır.
ġekil 8‘de 12 Ocak – 02 ġubat 2009 olayına ait doğrulama için model uygulama çıktısı
görülmektedir.
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ġekil 8. 12 Ocak – 02 ġubat 2009 doğrulama model HEC-HMS çıktısı.
5.SAYISAL HAVA TAHMĠN VERĠSĠ ĠLE AKIM TAHMĠNĠ
Bu çalıĢmada, DMĠ tarafından üretilen yaklaĢık 7x7 km mekansal çözünürlüğe sahip hava
sıcaklık ve yağıĢ tahmin verisi (MM5 verisi) yarı-dağılımlı bir hidrolojik model olan
HEC-HMS‘e girdi sağlanmıĢtır.
Öte yandan hidrolojik model destekli akım tahmin çalıĢmalarındaki tutarlılık da sayısal hava
tahmin verisindeki tutarlılığa bağlıdır. Tahmin verilerinin hidrolojik modele girdi yapılmasından
önce yer gözlem verileri ile karĢılaĢtırmaları ve gerekirse düzeltilmeleri gerekmektedir.
Bu sebeple, yer gözlem verileri ile sayısal hava tahmin verileri için çeĢitli karĢılaĢtırmalar
yapılmıĢtır. Sıcaklık verilerinin yer gözlemleriyle tutarlılığını arttırmak için düzenlenmesine,
yağıĢ verilerinin ise olduğu gibi alınmasına karar verilmiĢtir.
Bu kısımda, düzenlenmiĢ sayısal hava tahmin verisinin, doğrulanmıĢ model parametreleri ile
hidrolojik modele girdi yapılmıĢtır. Hidrolojik model simülasyonları sonucunda ortaya çıkan
akım tahmini de aĢağıda sunulmuĢtur.
2009 su yılında, (01 Mart 2009 – 18 Mart 2009) olayı için Serindere alt havzasında günlük akım
tahmini çalıĢması yapılmıĢtır. Bu çalıĢmaya ait Hec-HMS model çıktısı ġekil 9‘da sunulmuĢtur.
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ġekil 9. 01 – 18 Mart 2009 akım tahmini.
6.SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
Modelleme çalıĢmalarında performans, temel olarak iki kritere göre belirlenmiĢtir. Bunlar pik
akım yüzde farkı (Formül 1) ve akım hacmi yüzde farkıdır (Formül 2).

(1)
PF = Pik Akım Yüzde Farkı (%)
Pm = Modellenen pik akım değeri (m3/s)
Pg = Gözlenen pik akım değeri (m3/s)

(2)
HF = Akım Hacmi Yüzde Farkı (%)
Hm = Modellenen hacim (m3/s)
Hg = Gözlenen hacim (m3/s)
Tablo 4. Serindere 2007 su yılı model sonuç özetleri.
BAġLANGIÇ:

31.12.2006

25.01.2007

08.02.2007

01.03.2007

15.03.2007

31.03.2007

BĠTĠġ:

10.01.2007

05.02.2007

27.02.2007

12.03.2007

30.03.2007

09.04.2007

Pik Farkı (%)

-3.55

-1.58

9.32

3.90

2.79

-3.82

Hacim Farkı (%)

-14.09

-7.33

-16.54

-8.93

-1.50

-12.93
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Tablo 5. Serindere 2008 su yılı model sonuç özetleri.
BAġLANGIÇ: 29.11.2007 04.12.2007 19.02.2008 17.03.2008
BĠTĠġ:
03.12.2007 18.12.2007 16.03.2008 04.04.2008
2.84
3.17
-1.11
-4.08
Pik Farkı (%)
-4.61
-13.40
-10.08
-0.45
Hacim Farkı (%)
2009 yılında yapılan doğrulamaya ait sonuç özetleri Tablo 6‘da gösterilmiĢtir.
Tablo 6. Serindere 2008-09 su yılı doğrulama sonuç özetleri
BAġLANGIÇ: 19.12.2008 03.01.2009 12.01.2009 07.02.2009 01.03.2009
BĠTĠġ:
29.12.2008 11.01.2009 02.02.2009 18.02.2009 29.03.2009
7.42
-12.21
6.06
19.07
23.26
Pik Farkı (%)
-12.30
-9.84
4.46
-16.59
-9.25
Hacim Farkı (%)
Sonuç olarak, Serindere alt havza için gözlenen ve modellenen akımlar çeĢitli istatistik metotlar
kıyaslanmıĢtır. ÇalıĢmanın diğer alt havzalar için de yapılarak Yuvacık Baraj Havza‘sının
rezervuara gelen akımların tespit edilmesi sağlanacaktır. Bu sayede rezervuara gelecek akımların
belirlenmesi ile baraj iĢletme politikalarında çeĢitli düzenlemeler ve iyileĢtirmeler yapılması
düĢünülmektedir. Sayısal hava tahmin verisinin, kalibrasyonu ve doğrulaması yapılmıĢ bir
hidrolojik modele uygulanması çalıĢmanın özgün değerini arttırmaktadır.
TeĢekkür
Bu çalıĢma, 109Y218 numaralı proje kapsamında TÜBĠTAK tarafından desteklenerek
yapılmıĢtır.
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ÖZET
Bu bildiride, doğrusal olmayan Muskingum modelinin optimum parametrelerinin belirlenmesi
için yeni bir yöntem önerilmektedir. Önerilen yeni yöntemde debi ve depolama miktarlarının
negatif değer alması cezalandırma terimi kullanılarak önlenmekte ve sayısal çözüm
gerçekleĢtirilmektedir. Yöntemin etkinliği, literatürde yaygın olarak kullanılan Wilson (1974)
tarafından verilen sentetik bir taĢkın verisi üzerinde test edilmektedir. Önerilen algoritmanın
doğrusal olmayan Muskingum modelinin parametrelerinin belirlenmesinde güvenle
kullanılabileceği elde edilen sonuçlardan görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Muskingum modeli, genetik algoritmalar, parametre tahmini.

DETERMINING THE PARAMETERS OF THE NONLINEAR HYDROLOGIC FLOOD
ROUTING MODELS USING GENETIC ALGORITHM
ABSTRACT
In this paper, a novel optimal parameter estimation method for the nonlinear Muskingum model
is proposed. In the proposed method, a new approach based on penalty terms are imposed in the
numerical solution of the model in order to prevent negativity of outflows and storages. The
performance of the method is compared with reported techniques given in the literature through
an example given by Wilson (1974). The results demonstrate that the proposed algorithm can
confidently be applied to estimate optimal parameter values of the nonlinear Muskingum model.
Anahtar Kelimeler: Muskingum model, genetic algorithms, parameter estimation.
1.GĠRĠġ
Düzensiz arazi ve kentleĢme sonucu; taĢkınlar ülkemizde depremlerden sonra en sık karĢılaĢılan
doğal afet türü olup, önemli can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. TaĢkın ötelenmesi
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probleminin çözümü için, akarsu yatağı ve kanal veya biriktirme haznelerinde ilerleyen taĢkın
dalgasının zamana ve konuma göre değiĢiminin bir matematiksel modelle ifade edilmesi ve
uygun bir yöntemle çözülmesi gerekir.
TaĢkın öteleme hesapları, hidrolik ve hidrolojik yöntemler olmak üzere baĢlıca iki grupta
incelenebilir. Hidrolik metotlar kütle ve momentumun korunumu prensibine dayanırken,
hidrolojik yöntemler sadece kütlenin korunumu prensibine dayanır. Hidrolojik yöntemler
içerisinde ise en yaygın olarak kullanılan taĢkın öteleme yöntemi Muskingum modelidir.
Muskingum metodu ilk defa McCarthy (1938) tarafından geliĢtirilmiĢ ve Ohio‘da (ABD)
bulunan Muskingum nehri havzasında taĢkın kontrol çalıĢmaları için kullanılmıĢtır. Hidrolojik
süreklilik ve doğrusal olmayan depolama denklemlerine dayanan Muskingum modelinin
doğrusal Ģekli deneme-yanılma ve grafik yöntemlerle çözülebilirken, doğrusal olmayan
formunun çözümü için türeve dayalı yöntemler ve/veya sezgisel optimizasyon algoritmaları
literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Muskingum modelinde; hidrolojik süreklilik ve
doğrusal olmayan depolama iliĢkileri sırasıyla Denklem (1)-(3)'de verilmektedir [Wilson 1974;
Gill,1978].
dSt
 I t  Ot
dt
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m

(2)

m
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  I t  1    Ot 
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Bu çalıĢmada denklem (2)‘de verilen doğrusal olmayan depolama bağıntısı kullanılmıĢtır.
Burada, K,  , ve m bilinmeyen parametreler olup, (2) denkleminden çıkıĢ hidrografı aĢağıdaki
gibi elde edilir.

 1   St 
Ot  
 
 1    K 

1/ m

  

 It
 1  

(4)

ÇıkıĢ hidrografının  Ot  hesaplanabilmesi için K,  , ve m parametrelerin bilinmesi koĢuluyla
(1) ve (2) denklemlerinin eĢ zamanlı çözülmesi gerekir. Ancak, sözkonusu parametrelerin kendi
aralarındaki yüksek bağımlılık ve doğrusal olmayan iliĢki nedeniyle gözlenmiĢ akıĢ serileri
kullanılarak uygun parametrelerin belirlenmesi (model kalibrasyonu) oldukça zordur. Bu
nedenle; pratik uygulamarda genellikle Denklem (2) ve (3)'de m=1 alınmak suretiyle depolama
iliĢkisi doğrusal biçime dönüĢtürülmekte, problem grafik ve/veya deneme yanılma yoluyla
çözülebilmektedir. Ancak, grafik ve deneme-yanılma yöntemlerinin uygulayıcıya bağlı olması
nedeniyle sonuçların objektifliği tartıĢmalı hale gelmektedir. Bu durumu önlemek amacıyla
Karahan (2009)'da elektronik tablolama programlarının standart özelliklerine (kopyala/yapıştır,
eğim ve korelasyon) ve optimizasyon özelliklerine dayalı iki çözüm tekniği önerilmiĢ ve
sonuçların duyarlılığı kullanıcıya bağımlı olmaktan çıkarılmıĢtır. Böylece; herhangi bir
programlamaya gerek kalmadan K ve  parametreleri hesaplanabilmekte, sonuçlar eĢzamanlı
olarak grafik ortamda izlenebilmekte, ölçülen ve hesaplanan akımlar arasındaki uyum grafik
ortamda
karĢılaĢtırılabilmektedir. Ayni çözüm tekniği doğrusal olmayan durumlara
uygulanabilmekte ancak, söz konusu elektronik tablolama programlarında optimizasyon amaçlı
kullanılan yazılımlar türeve dayalı algoritmalar olduğundan, en uygun parametrelerin bulunması
ve çözümün stabilitesi büyük oranda baĢlangıç değerlerine bağlı olmaktadır. Bu nedenle
doğrusal olmayan Muskingum modelinin optimum parametrelerinin belirlenmesinde sezgisel
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algoritmalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alandaki ilk çalıĢma Mohan (1997) tarafından
genetik algoritma ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Mohan tarafından yapılan çalıĢmada; ölçülen ve
hesaplanan akımlar arasındaki farkların karelerinin toplamının minimum yapılmasını esas alan
bir amaç fonksiyonu kullanılmıĢtır. Wilson (1974) örnek verisi ile (2) nolu doğrusal olmayan
depolama bağıntısı kullanılarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada (2) nolu bağıntının (3) nolu
bağıntıya göre daha iyi sonuç verdiği gösterilmiĢtir. Ġzleyen yıllarda armoni araĢtırma tekniği
(AAT) [Kim ve diğ., 2001; Geem, 2010], parçacık sürü optimizasyon algoritması (PSO) [Chu ve
Chang, 2009], yapay bağıĢıklık algoritması (YBA) [Luo ve Xie, 2010] gibi farklı sezgisel
algoritmalar kullanılarak aynı problem çözülmüĢ ve diğer algoritmaların sonuçlarıyla
karĢılaĢtırılmıĢtır. Söz konusu çalıĢmaların tümünde; elde edilen sonuçların Mohan tarafından
GA kullanılarak elde edilen sonuçlardan daha iyi olduğu belirtilmekte ve dolaylı olarak GA‘nın
bu problemi çözmede yetersiz kaldığı gibi bir izlenim oluĢmaktadır. Literatürde verilen çok
farklı problemlere [Koç ve diğ., 2003; Ceylan ve Bell, 2004; Ayvaz ve Karahan, 2005;
Haldenbilen ve Ceylan, 2005; Karahan ve diğ., 2005; Ayvaz ve diğ., 2007; Karahan ve diğ.,
2007, Ayvaz ve Karahan, 2008; Karahan ve diğ., 2008; Ayvaz ve Karahan, 2010] oldukça
baĢarılı bir Ģekilde uygulanmıĢ olan GA'nın doğrusal olmayan Muskingum modelinin optimum
parametrelerinin bulunmasında performansının düĢük kalması ilginç bulunduğundan, söz konusu
problem GA ile tekrar çözülmüĢ ve global optimum değerler baĢarılı bir Ģekilde elde edilmiĢtir.
2.GENETĠK ALGORĠTMALAR
Genetik algoritma, sürekliliği, diferansiyelliği ve konveksitesi olmayan fonksiyonları içeren
problemlerin çözümü için geliĢtirilmiĢ bir sayısal çözüm yöntemidir. Goldberg (1989), Gen ve
Cheng (1997) tarafından uygulama alanı geliĢtirilmiĢtir. Genetik algoritmaların baĢlıca
kullanım alanı optimizasyon (eniyileme) problemleridir. En iyilenecek sistemin veya problemin
doğasına göre kullanılacak GA‘nın tipi ve uygulama fonksiyonu belirlenir [Goldberg, 1989].
Genetik algoritmanın ana fikri, her bireyi bir kromozomla temsil edilen toplumun evrim
geçirmesi sonucu oluĢan doğal seleksiyondur. Kromozomlar bir karakter dizisi Ģeklinde
kodlanırlar. Her karakter dizisi eniyileme probleminin uygun bir çözümünü temsil eder. Bir
kromozom gen adı verilen semboller dizisinden oluĢur.
Kromozomlar yaygın olarak ikilik sayı düzeni ile temsil edilebildiği gibi, gerçel sayılarla,
elemanların permütasyonlarıyla, bir kurallar dizisiyle veya diğer sembollerle de temsil
edilebilmektedir. GA‘da kromozomlar yaygın olarak ikilik sayı düzeni ile temsil edilmektedir.
GA ile problem arasındaki bağ, uygunluk fonksiyonu ile sağlanır. Uygunluk fonksiyonu,
kromozomların gerçel sayılar kümesi Ģeklinde haritalanmasını sağlar. Bu fonksiyonun aldığı
değer ne kadar büyükse bireylerin uyumu o kadar iyi olur.
GA‘lar ardıĢık jeneratif bir yöntemdir. GA‘lar üç temel parametreyi kullanırlar: Yeniden üretim,
çaprazlama ve mutasyon. GA süreci içerisinde yapılan her bir jenerasyon mevcut olan
toplumdan yeni bir toplum ortaya çıkarır. BaĢlangıç için toplum büyüklüğü TB olsun. Her
birey bir tam sayıya atanır. Bu atama geliĢigüzel veya deterministik olabilir. Yeniden üretim
süreci, en uygun bireyleri amaç fonksiyonuna bağlı olarak ve seçim operatörlerini, örneğin, rulet
tekeri veya turnuva [Goldberg ve Deb, 1991] gibi, kullanarak mevcut toplumun içerisinden
seçerler. Yeniden üretim operatörü mevcut jenerasyondaki en iyi bireylerin seçimini yaparak
gelecek jenerasyonlara geçmesini sağlarlar. Bu operatör iĢlemini tamamladıktan sonra
çaprazlama ve mutasyon operatörleri devreye girerek toplum içerisindeki diğer manipulasyonları
yapar. Konuyla ilgili detaylı bilgi Ceylan ve Bell (2004) ile Haldenbilen ve Ceylan (2005)‘da
bulunabilir. Doğal seleksiyon iĢlemi devam ederken gen havuzunun ortalama kalitesi yükselir,
çünkü düĢük kaliteli kromozomlar elenmektedir. GA‘nın uygulaması sırasında en önemli unsur,
problemin GA‘ya uygun tanımlanmasıdır. Uygunluk her problem için ayrı kurulmak zorunda
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olan bir ―uygunluk fonksiyonu‖ ile değerlendirilir. Uygunluk fonksiyonu öyle seçilmelidir ki onun
maksimum değeri en iyilenecek büyüklüğün istenen değeri olmalıdır. Bu çalıĢmada uygunluk
fonksiyonu olarak; ölçülen ve hesaplanan değerler arasındaki farkın karelerinin toplamını (KT)
minimum yapan ve Denklem (5)'de verilen bir fonksiyon seçilmiĢtir.
N

Min KT   Ot  Oˆ t  K ,  , m 

2

(5)

t 1

Burada; Ot ve Ôt sırasıyla t anındaki ölçülen ve hesaplanan çıkıĢ debilerini, N ise zaman adım
sayısını göstermektedir. GA‘nın temel algoritması ise aĢağıda verildiği gibidir:
Adım 1. GA için ilgili parametrelerin girilmesi (NT: toplum büyüklüğü, ÇO: çaprazlama
oranı, MO: mutasyon oranı,  : tolerans).
Adım 2. (TB) adet kromozom içeren gen havuzunun oluĢturulması.
Adım 3. Her bir kromozom için uygunluk fonksiyonunun hesaplanması ve uygunluk
fonksiyonunun minimum olup olmadığının kontrolü, eğer minimum ise Adım 5 ‘e
gidilmesi, değilse amaç fonksiyonunun değerine göre toplumun yeniden
üretilmesi.
Adım 4. Çaprazlama ve mutasyon operatörlerinin uygulanmasıyla yeni jenerasyonun
oluĢturulması ve Adım 3‘ye gidilmesi.
Adım 5. Sonuçların yazılması.
3.TAġKIN ÖTELEME TEKNĠĞĠ
(4) denklemi (1) nolu denklemde yerine yazılır ve gerekli düzenlemeler yapılırsa;

 1   St 
dSt
 
 
dt
 1    K 

1/ m

 1 

 It
 1  

(6)

elde edilir. (6) denkleminde dt  1 seçilirse ardıĢık iki zaman için depolama iliĢkisi;
St 1  St  St

(7)

olarak yazılır.
Eğer K,  , m değerleri uygun Ģekilde seçilmez ise Muskingum modelinin sayısal çözümünde Ot
ve St negatif çıkabilir. Bu durum, optimizasyon sürecinin baĢarısını etkilediği gibi fiziksel
olarak da anlamsızdır (Akım ve depolama negatif olamaz). Bu durumu önlemek için, Karahan ve
Gürarslan (2011) tarafından dolaylı bir ceza fonksiyonu yaklaĢımı önerilmiĢtir. Önerilen bu
yaklaĢım sayesinde Ot ve St değerlerini negatif yapan parametreler seçildiğinde, cezalandırma
iĢlemi uygulanmakta ve uygun olmayan (infeasible) parametrelerin seçilmesi büyük oranda
önlenmektedir.
TaĢkın ötelenmesinde kullanılan sayısal çözüm algoritması [Tung, 1985] aĢağıda özetlenmiĢtir.
Adım 1. K,  ve m parametrelerinin rastgele üretilmesi.
Adım 2. Denklem (2) kullanılarak St 'nin hesaplanması. (hesap baĢlangıcında çıkıĢ debisi
giriĢ debisine eĢit alınır)
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Adım 3. Denklem (6) kullanılarak depolamanın zamanla değiĢiminin hesaplanması.
Adım 4. Denklem (7) kullanılarak bir sonraki adım için depolamanın hesaplanması (eğer
depolama negatif ise cezalandırma iĢleminin uygulanması).
Adım 5. Denklem (4) kullanılarak bir sonraki adım için çıkıĢ debisinin hesaplanması (eğer
debi negatif ise cezalandırma iĢleminin uygulanması).
Adım 6. 2-5 arasındaki iĢlemlerin tüm zaman adımları için tekrarlanması.

4.SAYISAL UYGULAMA
Bu çalıĢmada, genetik algoritma (GA) kullanılarak doğrusal olmayan (Nonlineer) Muskingum
taĢkın öteleme modelinin (GA-NM) en uygun parametrelerinin belirlenmesi (model
kalibrasyonu) ve taĢkın çıkıĢ hidrografının hesaplanması için bir çözüm tekniği geliĢtirilmiĢtir.
GA-NM çözüm tekniği literatürde yaygın olarak kullanılan Wilson (1974) taĢkın verisi
kullanılarak test edilmiĢtir.
GA-NM Modelinde kullanılan parametreler;
Toplum büyüklüğü (TB)
Mutasyon oranı ( MO)
Çaprazlama oranı (ÇO)
Tolerans değeri ( )

: 25, 50,100,250,500 ve 1000
: 0.01
: 0.70
: 1E  9

Karar değiĢkenlerinin değiĢim aralığı ise; K  0.0 1.0 ,   0.0  0.3 , m  1.0  3.0 olarak
seçilmiĢtir.

Tablo 1. Farklı toplum büyüklüğü (TB) için model parametreleri ve amaç fonksiyonu karĢılaĢtırılması.
TB

Ġstatistik
Değerler

K



m

KT

25

En iyi
En kötü
Ortalama
Standart sapma

0.086241
0.093804
0.086231
0.002114

0.286919
0.287390
0.286927
0.000134

1.868109
1.849512
1.868207
0.005295

36.767889
36.941703
36.781871
0.034089

50

En iyi
En kötü
Ortalama
Std. Sapma

0.086239
0.093631
0.086659
0.001424

0.286917
0.287386
0.286949
0.000094

1.868112
1.849918
1.867070
0.003567

36.767889
36.934116
36.774765
0.020935

100

En iyi
En kötü
Ortalama
Std. Sapma

0.086251
0.089185
0.086587
0.000598

0.286917
0.287112
0.286943
0.000041

1.868083
1.860682
1.867229
0.001520

36.767888
36.795481
36.769411
0.003691
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250

En iyi
En kötü
Ortalama
Std. Sapma

0.086251
0.087290
0.086347
0.000191

0.286917
0.286986
0.286926
0.000014

1.868081
1.865432
1.867838
0.000488

36.767888
36.771425
36.768039
0.000475

500

En iyi
En kötü
Ortalama
Std. Sapma

0.086250
0.086718
0.086289
0.000071

0.286917
0.286948
0.286922
0.000007

1.868086
1.866886
1.867985
0.000183

36.767888
36.768612
36.767911
0.000083

1000

En iyi
En kötü
Ortalama
Std. Sapma

0.086248
0.086405
0.086268
0.000033

0.286917
0.286932
0.286919
0.000003

1.868091
1.867688
1.868038
0.000085

36.767888
36.767969
36.767893
0.000014

GA-NM çözüm tekniği ile farklı toplum büyüklüğü için (25, 50,100,250,500 ve 1000) için 100'er
kez çözülmüĢ, en iyi, en kötü ve ortalama çözümler Tablo 1'de, global optimumun elde edilme
sayıları (GOEES) ise Tablo 2'de özetlenmiĢtir. Tablo 1'den her toplum büyüklüğü için optimum
parametre değerleri ve global optimum sonucun elde edildiği ve 100 denemenin en kötüsünün
bile global optimum değere oldukça yakın olduğu standart sapma değerlerinden açık olarak
görülmektedir. Tablo 2'de ise toplum büyüklüğü arttıkça global optimum değerin elde edilme
olasılığının % 90'ların üzerine çıktığı (500 ve daha yüksek toplum büyüklüğü için), generasyon
sayısının (GS) azaldığı ve bilgi-iĢlem süresinin (BİS) ise arttığı görülmektedir. GA-NM modeli
her toplum büyüklüğü için 100'er defa çalıĢtırılmak suretiyle model performansının baĢlangıç
değerlerine olan bağımlılığı minimum düzeye indirilmiĢ ve model genelleĢtirilmiĢtir. Tablo 2'den
toplum büyüklüğü azaldıkça fonksiyon değerlendirme sayısının (FDS) ve çözüm süresinin
kısaldığı, buna karĢılık global optimum değerin elde edilme sayısının da azaldığı görülmektedir.
Bu durum, incelenen problemde parametrelerin değiĢim aralığındaki tüm kromozomların fiziksel
olarak anlamlı sonuç vermemesinden (negatif debi ve depolama değeri) kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle; toplum büyüklüğü az seçildiği durumlarda erken yakınsama sonucu global optimum
değerin elde edilme olasılığı düĢmektedir.
Tablo 2. Farklı toplum büyüklüğü için model performansının karĢılaĢtırılması
TB

GOEES

Ortalama
GS

25
50
100
250
500
1000

2
38
52
75
93
97

2067
925
436
254
194
141

Ortalama
FDS
51714
46309
43671
63845
97575
141910
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Ortalama
BİS (s)
15.2
13.2
12.4
17.8
28.2
39.7

Tablo 3. Wilson (1974) sentetik taĢkın verisi için farklı metotlarla elde edilmiĢ en iyi KT değerleri
Yöntem
YBA [Luo ve Xie, 2010]
AAT [Kim ve diğ., 2001]
AAT [Geem, 2010]
GA [Mohan, 1997]
GA

K
0.0884
0.0883
0.0864
0.1033
0.0863


0.2862
0.2873
0.2869
0.2813
0.2869

m
1.8624
1.863
1.8677
1.8282
1.8681

KT
36.8026
36.7829
36.7680
38.2363
36.7679

Wilson (1974) sentetik taĢkın verisi için farklı metotlarla elde edilmiĢ en iyi KT değerleri Tablo
3‘de verilmektedir. Tablo 3‘den görüldüğü gibi en iyi KT değerleri bu çalıĢmada kullanılan GA
ile 36.7679 olarak elde edilmiĢtir. Önerilen çözüm algoritmasında, parametrelerin baĢlangıç
değerleri ne olursa olsun global yada globale yakın çözümler elde edilebilmektedir. Luo ve Xie
(2010) yaptıkları çalıĢmada KT değerini 35.64 olarak vermektedirler. Fakat yazarların verdiği
parametreler dikkate alınarak KT değeri yeniden hesaplandığında bu değerin doğru olmadığı
anlaĢılmaktadır. Doğru KT değeri daha önce Geem (2010) tarafından verildiği gibi 36.8026
olarak hesaplanmıĢtır. Chu ve Chang (2009) PSO algoritmasına dayalı yaptıkları çalıĢmada,
Tablo 3‘de verilen çalıĢmalardan farklı bir sayısal taĢkın öteleme metodu kullanmıĢlardır.
Ayrıca, bu çalıĢmada elde edilen sonuçlar çözüm uzayının dıĢındadır. Bu nedenle PSO sonuçları
ilgili tabloya dahil edilmemiĢtir.

281

Tablo 4. Wilson (1974) sentetik taĢkın verisi için gözlenen ve hesaplanan çıkıĢ hidrograf değerleri (m3/s)
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Zaman

It

Ot

(Saat)

(m3/s)

(m3/s)

0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126

22
23
35
71
103
111
109
100
86
71
59
47
39
32
28
24
22
21
20
19
19
18

22
21
21
26
34
44
55
66
75
82
85
84
80
73
64
54
44
36
30
25
22
19

Yöntem
GA
[Mohan, 1997]
22
22
22.4
26.4
34.2
44.2
57
68.2
77.2
83.3
85.7
84.2
80.2
73.3
65.1
55.8
46.7
38
30.9
25.7
22.2
20.3

YBA
[Luo ve Xie, 2010]
22
22
22.4
26.6
34.4
44.2
56.9
68.1
77.1
83.3
85.9
84.5
80.5
73.6
65.3
55.9
46.6
37.8
30.5
25.3
21.8
20

HS
[Kim ve diğ., 2001]
22
22
22.4
26.6
34.4
44.1
56.8
68.1
77.1
83.3
85.9
84.5
80.6
73.7
65.4
56
46.7
37.8
30.5
25.3
21.8
20

HS
[Geem, 2010]
22
22
22.4
26.6
34.5
44.2
56.9
68.1
77.1
83.3
85.9
84.5
80.6
73.7
65.4
56
46.7
37.8
30.5
25.2
21.7
20

GA
22
22
22.4
26.6
34.5
44.2
56.9
68.1
77.1
83.3
85.9
84.5
80.6
73.7
65.4
56
46.6
37.7
30.4
25.2
21.7
20

Wilson (1974) sentetik taĢkın verisi için giriĢ hidrografı (GH), gözlenen ve hesaplanan çıkıĢ
hidrografı (ÇH) Tablo 4‘de verilmektedir. Tablo 4‘den görüldüğü gibi bu çalıĢmada kullanılan
GA ile elde edilen çıkıĢ hidrografı ile gözlenen çıkıĢ hidrografı arasında oldukça iyi bir uyum
gözlenmektedir.
Bu uyum ġekil 1‘de verilen grafik üzerinde daha açık bir Ģekilde
görülmektedir.

120
GH
100

Gözlenen ÇH
Hesaplanan ÇH

Debi (m3/s)

80

60

40

20

0
0

20

40

60

80

100

120

140

Zaman (saat)

ġekil 1. Wilson (1974) sentetik taĢkın verisi için giriĢ hidrografı, gözlenen ve hesaplanan çıkıĢ
hidrografı.
5.SONUÇLAR
Bu çalıĢmada, Tung (1985) tarafından önerilen sayısal taĢkın öteleme yöntemi, pozitiflik
koĢulları sağlanacak Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. Önerilen metotta, pozitiflik koĢullarının sağlanması
için süreklilik denkleminin sayısal çözümü içerisinde ceza fonksiyonuna dayalı bir yaklaĢım
uygulanmıĢtır. Daha sonra genetik algoritma (GA) kullanılarak model parametreleri etkin bir
Ģekilde tahmin edilmiĢtir. Önerilen çözüm tekniği ile uygun olmayan çözümlerin (infeasible
solution) elde edilmesi önlenmiĢtir. Elde edilen sonuçların çoğunun global optimum yada global
optimuma yakın çözümler olduğu görülmüĢtür. Önerilen metodun performansı literatürde verilen
çalıĢmaların sonuçlarıyla karĢılaĢtırılmıĢ ve Ģu ana dek elde edilen en iyi sonuç bulunmuĢtur.
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ÖZET
Bu çalıĢmada, Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı modeli ve ayrıca çoklu doğrusal regresyon
modelinin, Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğünce gözlenip kaydedilmiĢ günlük
meteorolojik verilerden oluĢturulan aylık ortalama değerlere uygulanmasıyla, Türkiye genelinde,
ilgili meteorolojik değiĢkenlere iliĢtirilerek, ortalama aylık açık yüzey buharlaĢma (tava
buharlaĢması) miktarının her bir aya ait tahmini yapılmıĢtır. Aylık birimlerdeki bu tahminlerde,
ortalama buharlaĢmayı etkileyecek bağımsız değiĢkenler olarak: ortalama sıcaklık, ortalama
rölatif nem, ortalama rüzgâr hızı, ortalama bulutluluk, ortalama bulutlu günler sayısı ve ortalama
günlük toplam güneĢlenme süresi alınmıĢtır. Varyans analizi sonucu, ortalama sıcaklık, ortalama
nem ve ortalama rüzgâr hızının ortalama aylık buharlaĢmaya etki eden en önemli bileĢenler
olduğu belirlenmiĢtir. Çoklu doğrusal regresyon analiziyle, aylık ortalama buharlaĢmayı bu üç
bağımsız değiĢkene iliĢtiren, her bir ay için ayrı bir analitik ifade elde edilmiĢtir. Ayrıca, aylık
ortalama buharlaĢmayı, çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda anlamlı bulunan bu üç
değiĢkene iliĢtiren bir Yapay Sinir Ağı modeli de geliĢtirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Açık yüzey buharlaĢması, çoklu doğrusal regresyon, yapay sinir ağları.
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AN INVESTIGATION ON THE ASSOCIATION BETWEEN MONTHLY AVERAGE
PAN EVAPORATION AND METEOROLOGICAL VARIABLES IN TURKEY
ABSTRACT
In this study, by applying a Multi-Layer Perceptrons Artificial Neural Networks model and
separately by applying a multiple linear regression model on relevant monthly averages deduced
from daily meteorological data observed and recorded by the General Directorate of State
Meteorological Works, monthly average open surface (pan) evaporation values are estimated
throughout Turkey individually for each month. For these predictions, monthly averages of
temperature, relative humidity, wind velocity, cloudiness, number of cloudy days, and total
sunny period in a day are taken as potential independent variables affecting the evaporation. As a
result of a detailed variance analysis applied to the data, monthly averages of temperature,
relative humidity, and wind velocity are determined to be the significant variables affecting the
evaporation. By a multiple linear regression analysis, analytical expressions relating the monthly
pan evaporation to these three variables are obtained separately for each one of twelve months.
Next, an Artificial Neural Network model is also developed relating the monthly average pan
evaporation to these variables indicated to be significant by the multiple linear regression
analysis.
Keywords: Evaporation, multiple linear regression, artificial neural network.
1.GĠRĠġ
Ülkemizin Ġç Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerinde, bir tabii göl yüzeyinden veya bir
baraj gölü yüzeyinden, özellikle yaz aylarında buharlaĢmadan dolayı gölden su kaybı önemli
miktarlarda olabilir. Su temini veya hidroelektrik enerji üretimi amaçlı bir barajın göl
yüzeyinden oluĢan buharlaĢma kaybının iĢletme çalıĢmalarında gerçekçi tahmin edilmesi,
beklenen faydaların sağlıklı olarak hesabı için önemlidir. Göl yüzeyinden buharlaĢma miktarını
hesaplamak amaçlı birçok pratik formül veya yöntem mevcut ise de, standart buharlaĢma tavası
datasının kullanımı daha gerçekçi sonuç verebilir. Standart tava buharlaĢmasının göl yüzeyinden
oluĢacak buharlaĢmaya dönüĢtürülmesinde 0.7 ile 0.8 arası bir katsayı kullanılmaktadır. Daha
gerçekçi olduğundan dolayı baraja yakın bir konumda buharlaĢma tavası datası mevcut ise tercih
edilebilir.
Küçük boy barajlarda bile, hidroelektrik enerji veya tarımsal sulama suyu veya içme-kullanma
suyu gelirlerinin, baraj ekonomik ömrü boyunca hesabında, çoğu kez aylık birim zaman
aralıklarında iĢletme çalıĢmaları yapılmaktadır ve göl yüzeyinden oluĢacak aylık buharlaĢma
kayıplarının gerçekçi olarak tahmin edilmesi gerekmektedir. Akım verileri, ölçülüp kaydedilmiĢ
veya sentetik olarak hesaplanmıĢ, 50 yıl gibi uzunlukta serilerdir. BuharlaĢma serisi için ise n
yıllık iĢletme sürecinde 12 ay için her ayın ortalama değerlerinin alınması yeterlidir.
Bu çalıĢmada, aylık birimlerde, standart tava buharlaĢmasının, ölçümü yaygın, ilgili meteorolojik
büyüklüklere bağlı olarak tahmin edilmesi amaçlanmıĢtır. Su yüzüne yakın kottaki havanın
doygunluk buhar basıncını etkileyeceği için su yüzüne yakın seviyedeki ortalama hava
sıcaklığının su yüzünden buharlaĢmayı etkileyici önemli unsurlardan biri olduğu düĢünülmüĢtür.
Gerçek buharlaĢma miktarına doğrudan etki edeceği için rölatif nem, ayrıca bilindiği gibi nemli
havayı süpürüp buharlaĢmayı doğrudan tahrik ettiği için rüzgâr hızı da bağımsız değiĢkenler
olarak alınmıĢtır. Bunların yanısıra, bulutluluk oranı, bulutlu günler sayısı ve ortalama günlük
toplam güneĢlenme süresinin de su yüzünden buharlaĢmayı etkileyeceği düĢünülmüĢ ve bunlar
da potansiyel bağımsız değiĢkenler olarak alınmıĢtır.
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Bu çalıĢmanın temel amacı, yakınında buharlaĢma tavası datası bulunmayan bir barajın iĢletme
çalıĢmasında kullanılmak üzere, aylık tava buharlaĢması değerlerinin sağlıklı tahminini çoklu
doğrusal regresyon ve yapay sinir ağı yaklaĢımlarıyla yapacak pratik modeller geliĢtirmektir.
2.AYLIK ORTALAMA AÇIK YÜZEY BUHARLAġMA MĠKTARI TAHMĠN
MODELLERĠ
2.1.Varyans Analizi ( ANOVA, Analysis of Variance)
Varyans analizi (ANOVA) gözlenen toplam varyansın çeĢitli açıklayıcı değiĢkenlerin etkisi ile
azalma oranlarını inceler, ve bağımsız değiĢkenlerin kendi aralarında nasıl etkileĢime girdiklerini
ve bu etkileĢimlerin bağımlı değiĢken üzerindeki etkilerini analiz etmek için kullanılır [Neter and
Wasserman, 1974].
Varyans analizi, tek faktörlü varyans analizi, iki faktörlü varyans analizi ve çok faktörlü varyans
analizi olmak üzere üç grup atlında incelenmektedir [Neter and Wasserman, 1974]. Bu
çalıĢmada, ikiden fazla bağımsız değiĢkene sahip olmasından dolayı iki faktörlü varyans analizi
kullanılmıĢtır. Ġki faktörlü varyans analizinde bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢken
üzerindeki ortak etkileri belirlenirken, aynı zamanda ayrı ayrı her bir değiĢkene göre ortalamalar
karĢılaĢtırılarak ortalamalar arasındaki farkın belirli bir güven düzeyinde (%95 gibi) anlamlı olup
olmadığı test edilir.
2.2.Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
Çoklu doğrusal regresyon analizi basit doğrusal regresyon yönteminin, tek bağımsız değiĢken
yerine n adet bağımsız değiĢkene genellemesidir [Heperkan ve Kesgin, 2003]. Basit doğrusal
regresyondaki benzer hesap yöntemleri her bir bağımsız değiĢken için uygulanmaktadır. Bu
yöntemde birden fazla değiĢkenin olması regresyon doğrusunun iki boyutlu düzlemsel bir
grafikle gösterilememesine neden olacaktır [Heperkan ve Kesgin, 2003]. Çoklu doğrusal
regresyon analizine ait genel analitik ifade (1) aĢağıdaki gibidir:
y     x   x  ...   x  ...   x  
0
11
2 2
j j
p p

(1)

Regresyon eĢitliğindeki bağımsız değiĢkenlere ait katsayıların (β1,…, βn) aldığı pozitif veya
negatif değerler, bağımlı değiĢkenin o bağımsız değiĢken ile arasındaki iliĢkinin arttıkça-artan
veya arttıkça-azalan yapıda olduğunu göstermektedir. Denklemdeki  ise hata terimidir.
2.3.Yapay Sinir Ağları (YSA)
Yapay sinir ağları, insan beyninin gizemli ve karmaĢık hesap yapabilme özelliğinden
yararlanılarak geliĢtirilmiĢ, beynin iĢleyiĢini taklit eden bir yöntemdir [Doğan vd, 2007]. YSA,
problemin girdi ve çıktıları arasındaki salt teorik modeli göz ardı ederek, bir seri ölçülmüĢ
kaydedilmiĢ girdi ve çıktı nümerik değerlerini kullanarak, bunları iliĢtiren bir kapalı-kutu
modelindeki ağırlık katsayılarını bulup, girdi-çıktı iĢlemini öğrenen bir sistem ile çıktı
büyüklüklerini girdi büyüklüklerine bağlayan bir modeldir [Doğan vd, 2007]. Yapay sinir ağları
çok çeĢitli ağ yapılarına ve modellerine sahiptir. Yapay sinir ağları, farklı ağırlıklarla birbirine
bağlı birçok iĢlem elemanlarından oluĢmuĢ yoğun paralel sistemlerdir. YSA metotları içerisinde
en çok kullanılanı hataların geriye yayılma (back-propagation) ilkesine göre çalıĢanıdır
[Lippman, 1987; ASCE Task Committee, 2000a, b].
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ġekil 1 üç tabakalı bir yapay sinir ağını göstermektedir. Burada i girdi tabakası, j gizli tabaka ve
k çıktı tabakası, Aij ve Ajk ise hücre tabakaları arasındaki bağlantı ağırlıklarıdır. BaĢlangıçta
rastgele atanan ağırlık değerleri, eğitme sürecinde tahmin edilen çıktılarla gerçek çıktı değerleri
karĢılaĢtırılarak devamlı değiĢtirilir ve hataları minimum yapan bağlantı ağırlık değerleri
ayarlanıncaya kadar hatalar geriye doğru (ġekil 1‘de sağdan sola) yayılır. Burada ağırlıkları
ayarlamak için Levenberg-Marquardt metodu kullanılmıĢtır [Marquardt, 1963; ASCE Task
Committee, 2000a, b].
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ġekil 1. Üç tabakalı bir yapay sinir ağı
j ve k tabakalarındaki her bir hücre, önceki tabakadan NET ağırlıklı toplam çıktılarını girdi
olarak alır. NET değeri (2) eĢitliği ile hesaplanır.
(2)
Burada girdi L vektörünün boyutu, Bhk taraflılık sabiti (bias), Aij i ve j tabakaları arasındaki
ağırlıklar kümesi, Xm p örneği için i tabakasının girdi kümesidir. j ve k tabakalarındaki her bir
hücre, NET değerini doğrusal olmayan bir tasvir fonksiyonundan geçirerek f(NET) çıktısını
üretir.
Yaygın Ģekilde kullanılan bu tasvir fonksiyonu,
(3)
Ģeklinde ifade edilir. Denklem (2) ile hem ara tabaka için hem de çıktı tabakası için girdi değeri
elde edilir. Eğitme aĢamasına ait genel ifade aĢağıdaki gibidir;
(4)
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N iterasyon sayısı olmak üzere Gpk ve Çpk sırası ile p örneği için gerçek ve tahmin edilen çıktı
değerleridir. Eğitme iĢleminin asıl amacı toplam hatayı, H, minimum yapan bir ağırlıklar kümesi
üretmektir (Denklem (5)).
(5)
Her bir bağlantı ağırlığı, Aij, (6) eĢitliği ile yenilenir.
(6)
Burada  öğrenme oranı olarak adlandırılan orantılılık katsayısını, Hp/Aij ise hata yüzeyinin
eğimini göstermektedir (ASCE Task Committee, 2000a, b; Cobaner vd, 2008; Ünal vd, 2010).
3.ÇALIġMA ALANI
Ülkemize ait 200 istasyonun aylık ortalama buharlaĢma miktarları Devlet Meteoroloji ĠĢleri
(DMĠ) Genel Müdürlüğünün 1974–2010 yılları arasındaki aylık birimlerdeki verilerden
hesaplanmıĢ olarak DMĠ‘den temin edilmiĢtir. Türkiye genelinde Ocak−Aralık dönemine ait her
bir ay için ölçülmüĢ günlük tava buharlaĢması ve diğer günlük meteorolojik verilerin aylık
ortalamaları kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada kullanılan 200 meteoroloji istasyonunun konumları
ġekil 2‘te verilmiĢtir. KıĢ aylarında bu istasyonların tamamında mevsim Ģartlarından dolayı
buharlaĢmalar sıfır olarak ölçülmüĢtür.

ġekil 2. Bu çalıĢmada kullanılan meteoroloji istasyonlarının konumu
3.1.Modellerin Uygulanmaları
37 yıllın ortalaması alınarak elde edilen, aylık birimlerdeki, ortalama basınç, ortalama sıcaklık,
ortalama nem, ortalama rüzgâr hızı, ortalama bulutluluk, ortalama bulutlu günler sayısı ve
ortalama günlük toplam güneĢlenme süresi verileri, aylık ortalama buharlaĢmaya etkileyecek
potansiyel aday bağımsız değiĢkenler olarak seçilmiĢ, toplam sekiz adet büyüklüğün rakamsal
değerleri uygun formatlarda alınmıĢtır. Ortalama açık yüzey buharlaĢma (standart tava
buharlaĢması) miktarına etki eden anlamlı bağımsız değiĢkenler öncelikle ANOVA analizi ile
belirlenmiĢtir.
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Aylık ortalama açık yüzey buharlaĢma miktarını tahmin etmek için kullanılabilecek etkili verileri
seçmek amacıyla ANOVA ile %95 anlamlılığa ve en az hataya sahip olan kombinezon tercih
edilmiĢtir. Bu analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo 1‘de gösterilmektedir.
ANOVA analizinin sonuçlarından görülebileceği üzere, ortalama açık yüzey buharlaĢma
miktarlarına en çok etki eden bağımsız değiĢkenler: ortalama sıcaklık, ortalama nem ve ortalama
rüzgâr hızıdır. Bu nedenle, meteoroloji istasyonlarında ölçülen günlük verilerden hesaplanmıĢ
aylık birimlerdeki ortalama sıcaklık, ortalama nem, ve ortalama rüzgâr hızı değerleri çoklu
doğrusal regresyon modelinde bağımsız değiĢkenler, ve ortalama tava buharlaĢması da bağımlı
değiĢken olarak kullanılmıĢtır.
Tablo 1: Regresyon ifadeleri katsayıları kitle ortalamalarının sıfır olduğu kabulü ile hesaplanan t
değerlerinin kritik t değerlerinden küçük kalmasıyla anlamsız olan katsayıların çıkarılarak en az
sayıda anlamlı katsayı içeren regresyon denemeleri
Ay

tsabit tsıcaklık
tnem
3.30
2.18
–3.75
Ocak
3.35
2.75
–3.70
1.40
3.42
–2.18
1.41
3.46
–2.21
ġubat
–––
5.79
–3.36
–0.49 7.97
–1.15
–0.54 7.99
–0.95
Mart
–––
8.18
–5.49
–1.46 11.63
–0.64
–1.26 11.71
–0.58
Nisan
––– 11.91
–4.42
8.86 10.12
–8.81
Mayıs
7.77
7.40
–10.09
Haziran
6.93
–11.63
Temmuz 6.60
7.77
6.07
–11.27
Ağustos
9.77
6.97
–10.80
Eylül
9.32
9.59 –10.03
Ekim
1.38 14.94
–3.26
Kasım
––– 17.90
–8.13
4.51
5.23
–5.02
Aralık
4.42
5.71
–4.85

trüzgârhızı tkritik(0.05)
0.89
2.032
––
2.030
0.40
2.048
–––
2.045
–––
2.045
0.80
2.018
––
2.017
––
2.017
0.85
1.980
–––
1.981
–––
1.981
1.97
1.962
3.48
1.979
2.67
1.979
4.09
1.979
2.35
1.980
4.80
1.981
2.97
1.983
3.18
1.982
1.23
1.998
–––
1.999

R2
0.62
0.61
0.53
0.52
0.49
0.61
0.60
0.60
0.55
0.55
0.54
0.63
0.67
0.68
0.61
0.58
0.70
0.76
0.75
0.65
0.64

Ġlk olarak veriler kurulacak olan modelleri eğitme ve test için rastgele olarak iki kısma
ayrılmıĢtır. YSA simülasyonu MATLAB yazılımı yardımıyla çalıĢtırılmıĢtır. Ġkiden fazla gizli
tabaka kullanılmıĢ ve gizli tabaka ve çıkıĢ tabakalarındaki transfer fonksiyonu olarak logaritma
sigmoid ve doğrusal transfer fonksiyonları denenmiĢtir. YSA modelinin optimum ara tabaka
hücre sayısı ve uygun transfer fonksiyonu deneme–yanılma ile bulunmuĢtur. Yapay sinir ağı
modellerinde girdi ve çıktı tabakalarında kullanılan parametrelerin farklı birimlere sahip
olmalarından dolayı, bu parametreleri boyutsuz büyüklükler cinsinden elde etmek için veriler
0.2–0.8 aralığına indirgenmiĢtir (Cigizoglu, 2003). Uygun modelin seçilmesinde ortalama
karesel hata (OKH), Ortalama Mutlak Hata (OMH) Ortalama Mutlak Rölatif Hata (OMRH) ve
determinasyon katsayısı (R2) değerleri dikkate alınmıĢtır. OKH, OMH ve OMRH eĢitlikleri
aĢağıdaki (7-9) numaralı ifadelerle tanımlanmaktadır.
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1 N
OKH 
 EiTah min
 Ei
N i 1 Gözlenmiş

OMH 



2

(7)

1 N
 EiTah min
 Ei
N i 1 Gözlenmiş

OMRH 

(8)

1 N EiGözlenmiş  EiTah min

N i 1
EiGözlenmiş

(9)

Bu eĢitliklerde, N gözlem adedini, Ei ise gözlenmiĢ ve tahmin edilmiĢ açık yüzey buharlaĢma
miktarlarını göstermektedir.
Her bir aya ait eğitme verileri için çoklu doğrusal regresyon modelleri oluĢturulmuĢtur. Tablo
1‘de görüldüğü üzere, her bir ay için üç bağımsız değiĢkenin katsayıları için t dağılımına göre
istatistiksel anlamlılıkları incelenmiĢtir. t istatistik anlamlılıkları sonucuna göre çoklu doğrusal
regresyon analizi için analitik denklemler oluĢturulmuĢtur. Elde edilen çoklu doğrusal regresyon
denklemleri aĢağıdaki Tablo 2‘te verilmiĢtir.
Tablo 2‘te verilen denklemlerdeki aylık ortalama buharlaĢma mm/ay cinsinden, aylık ortalama
sıcaklık ºC/ay cinsinden, aylık ortalama rölatif nem %/ay cinsinden ve aylık ortalama rüzgâr hızı
da m/sn/ay cinsinden ifade edilmektedir.
Tablo 2. t testine göre belirlenen anlamlı katsayılar ile oluĢan nihai regresyon katsayılarının ve
onların t istatistiklerinin (parantez içindekiler) nümerik değerleri.
Ay
Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

b0

b1
tsıcaklık

b2
tnem

tsabit
144
(3.35)
–––
–––
–––
–––
–––
–––
166
(8.86)
205
(7.77)
226
(6.60)
221
(7.77)
195
(9.77)
157
(9.32)
–––
––
105
(4.42)

b3
trüzgârhızı

2.60
(2.75)
7.66
(5.79)
10.3
(8.18)
9.74
(11.91)
5.70
(10.12)
5.63
(7.40)
6.99
(6.93)
5.68
(6.07)
4.63
(6.97)
4.06
(9.59)
5.13
(17.90)
2.48
(5.71)

–2.05
(–3.70)
–0.616
(–3.36)
–1.10
(–4.49)
–0.708
(–4.42)
–2.05
(–8.81)
–2.74
(–10.09)
–3.31
(–11.63)
–3.06
(–11.27)
–2.55
(–10.80)
–2.29
(–10.03)
–0.442
(–8.13)
–1.48
(–4.85)

–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
5.35
(1.97)
12.4
(3.48)
10.8
(2.67)
17.3
(4.09)
8.23
(2.35)
11.2
(4.80)
5.33
(3.18)
–––
–––
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R2

Ortalama aylık
buharlaĢmalar (mm/ay)

0.61

22.460

0.49

30.968

0.60

38.022

0.54

74.618

0.63

145.800

0.67

198.184

0.68

248.360

0.61

226.755

0.58

160.900

0.70

92.522

0.75

26.480

0.64

13.416

80

y = 0.427x + 10.91
R² = 0.66

YSA ile Tahmin EdilmiĢ, mm

MLR ile Tahmin EdilmiĢ, mm

80

60

40

20

0

y = 0.8656x + 4.6792
R² = 0.88
60

40

20

0
0

20

40

60

80

0

20

Oca k Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

YSA ile Tahmin EdilmiĢ, mm

MLR ile Tahmin EdilmiĢ, mm

100

y = 0.457x + 13.52
R² = 0.63

60

40
20

0

y = 0.5197x + 13.277
R² = 0.65

80
60

40
20

20

40

60

80

100

0

ġuba t Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

20

40

60

80

100

ġuba t Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

150

150
y = 0.488x + 26.19
R² = 0.49

YSA ile Tahmin EdilmiĢ, mm

MLR ile Tahmin EdilmiĢ, mm

80

0
0

100

50

0

y = 0.7226x + 11.773
R² = 0.66

100

50

0
0

50

100

150

0

Ma rt Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

50

100

150

Ma rt Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

150

150
y = 0.639x + 24.63
R² = 0.58

YSA ile Tahmin EdilmiĢ, mm

MLR ile Tahmin EdilmiĢ, mm

60

Oca k Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

100

80

40

100

50

0

y = 0.6749x + 22.993
R² = 0.64

100

50

0
0

50

100

150

0

Nisa n Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

50

100

150

Nisa n Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

ġekil 3.a. Çoklu doğrusal regresyon ve YSA modellerine ait saçılma diyagramları
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250

y = 0.573x + 59.66
R² = 0.57

200

YSA ile Tahmin EdilmiĢ, mm

MLR ile Tahmin EdilmiĢ, mm

250

150

100
50

0

y = 0.631x + 52.37
R² = 0.66

200
150

100
50

0
0

50

100

150

200

250

0

Ma yıs Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

400

y = 0.645x + 69.07
R² = 0.68

300

200

100

0

200

250

y = 0.6072x + 76.663
R² = 0.67

300

200

100

100

200

300

400

0

Ha zira n Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

100

200

300

400

Ha zira n Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

500

500

y = 0.631x + 91.63
R² = 0.60

400

YSA ile Tahmin EdilmiĢ, mm

MLR ile Tahmin EdilmiĢ, mm

150

0
0

300

200
100

0

y = 0.6345x + 91.294
R² = 0.62

400
300

200
100

0
0

100

200

300

400

500

0

Temmuz Ayı Buha rla Ģma la rı, mm
400

100

200

300

400

500

Temmuz Ayı Buha rla Ģma la rı, mm
400

y = 0.708x + 62.33
R² = 0.78

YSA ile Tahmin EdilmiĢ, mm

MLR ile Tahmin EdilmiĢ, mm

100

Ma yıs Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

YSA ile Tahmin EdilmiĢ, mm

MLR ile Tahmin EdilmiĢ, mm

400

50

300

200

100

0

y = 0.7258x + 69.719
R² = 0.78

300

200

100

0
0

100

200

300

400

0

Ağustos Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

100

200

300

400

Ağustos Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

ġekil 3.b. Çoklu doğrusal regresyon ve YSA modellerine ait saçılma diyagramları
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400

y = 0.536x + 71.91
R² = 0.58

YSA ile Tahmin EdilmiĢ, mm

MLR ile Tahmin EdilmiĢ, mm

400

300

200

100

y = 0.612x + 62.49
R² = 0.68

300

200

100

0

0
0

100

200

300

400

0

Eylül Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

YSA ile Tahmin EdilmiĢ, mm

MLR ile Tahmin EdilmiĢ, mm

300

400

200

y = 0.564x + 38.72
R² = 0.55
150

100

50

0

y = 0.5922x + 36.607
R² = 0.58
150

100

50

0
0

50

100

150

200

0

Ekim Ayı BuharlaĢmaları, mm
120

120

y = 0.616x + 11.84
R² = 0.66

100

50

100

150

200

Ekim Ayı BuharlaĢmaları, mm

YSA ile Tahmin EdilmiĢ, mm

MLR ile Tahmin EdilmiĢ, mm

200

Eylül Ayı Buha rla Ģma la rı, mm

200

80
60
40
20

y = 0.892x + 3.9771
R² = 0.89

100

80
60
40
20

0

0
0

20

40

60

80

100

120

0

Kasım Ayı BuharlaĢmaları, mm
80

20

40

60

80

100

120

Kasım Ayı BuharlaĢmaları, mm
80

y = 0.442x + 12.64
R² = 0.73

YSA ile Tahmin EdilmiĢ, mm

MLR ile Tahmin EdilmiĢ, mm

100

60

40

20

0

y = 0.801x + 3.4509
R² = 0.76
60

40

20

0
0

20

40

60

80

0

Aralık Ayı BuharlaĢmaları, mm

20

40

60

Aralık Ayı BuharlaĢmaları, mm

ġekil 3.c. Çoklu doğrusal regresyon ve YSA modellerine ait saçılma diyagramları
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80

Tablo 3. Modellerin OKH, OMH ve OMRH değerleri
Çoklu Doğrusal Regresyon
Aylar

OKH
317.09
Ocak
395.58
ġubat
678.05
Mart
468.47
Nisan
379.10
Mayıs
Haziran 741.77
Temmuz 1568.36
958.07
Ağustos
856.19
Eylül
459.71
Ekim
238.45
Kasım
231.27
Aralık

OMH
12.90
16.69
20.70
16.25
15.19
20.10
24.10
24.22
20.41
14.60
10.97
11.37

OMRH
65.35
107.35
70.43
23.89
10.96
10.32
9.75
10.50
12.32
18.56
69.63
51.51

Yapay Sinir Ağları

R2
0.660
0.630
0.490
0.580
0.570
0.680
0.600
0.780
0.580
0.550
0.660
0.730

OKH
95.83
340.92
467.48
392.33
306.05
741.31
1496.89
915.52
652.89
428.70
95.55
145.13

OMH
7.06
14.48
14.61
15.81
13.46
20.09
22.98
22.58
18.97
14.34
7.52
8.29

OMRH
44.61
53.79
69.89
30.75
9.73
10.33
9.25
9.52
11.49
18.11
68.23
53.39

R2
0.880
0.650
0.660
0.640
0.660
0.670
0.620
0.780
0.680
0.580
0.890
0.760

YSA ve çoklu doğrusal regresyon modelleriyle yapılan tahminlerin KOKH, OMH ve OMRH
değerleri Tablo 3‘te verilmiĢtir. Tablo 3‘ten de görüldüğü gibi YSA eğitme ve test aĢamalarında
en düĢük KOKH, OMH ve OMRH değerlerine sahiptir.
Her iki yöntemin, gözlenen ve tahmin edilen ortalama aylık buharlaĢmalar miktarının
karĢılaĢtırılması ġekil 3.‘de verilmiĢtir. ġekil 3‘ten de görüldüğü üzere YSA modeli aylık
ortalama buharlaĢmalar çoklu doğrusal regresyon‘dan daha iyi tahmin etmiĢtir. Saçılma
diyagramındaki eğilim çizgilerine bakıldığında, çoklu doğrusal regresyon modeline ait
tahminlerin eğilim çizgisinin etrafında dağınık durumda olduğu görülmektedir. Aralık, Ocak ve
ġubat aylarında sıfıra yakın buharlaĢma değerlerinin çok olması, YSA modeli ile büyük
değerlerin tahmininde geniĢ saçılmalara sebep olduğu düĢünülmektedir.
4.SONUÇLAR VE TARTIġMALAR
Komplike yapılarından dolayı doğal olaylar, klasik yöntemlerle her zaman analitik modelleme
imkânı vermez. Belirsizlik, matematik model yetersizliği veya analitik modelin gerektirdiği
karmaĢık ve fazla giriĢ datasının temin edilememesi durumlarında daha uygun olarak
kullanılabilecek ve çoğu kez ilgili çıktı büyüklüklerini yeterli doğrulukta tahmin edebilecek bazı
kapalı-kutu yöntemleri mevcuttur. Bu çalıĢmada, literatürde esnek yöntemler (soft computing)
olarak ifade edilen çok katmanlı yapay sinir ağları kullanılarak aylık ortalama açık yüzey
buharlaĢma (standart tava buharlaĢması) miktarının tahmini yapılmıĢtır. Aynı zamanda aynı
verilere ait çoklu doğrusal regresyon modeli kullanılarak da tahminler yapılmıĢ bu metotla elde
edilen sonuçlar YSA ile elde edilen sonuçlarla karĢılaĢtırılmıĢtır. Açık yüzey buharlaĢma
miktarını tahmin etmek için geliĢtirilenlerden çok katmanlı yapay sinir ağları (YSA) modeli
çoklu doğrusal regresyon modelinden sulama yapılan aylarda (Mayıs-Eylül) çok daha iyi diğer
ağlar da ise biraz daha baĢarılı sonuçlar vermiĢtir. Fakat YSA modeli daha fazla katsayı
(tabakalar arası ağırlık ve eğilim değerleri) kullanarak açık yüzey buharlaĢma miktarını tahmin
etmektedir. Çoklu doğrusal regresyon modeli ise dört adet bağımsız değiĢkene ait az sayıdaki
regresyon katsayıları ile aylık buharlaĢmayı tahmin ettiğinden ve uygulama kolaylığından dolayı
ön çalıĢmalarda tercih edilebilir.
Küçük veya büyük birçok su yapısının fizibilite çalıĢmalarında veya hatta kesin proje
aĢamasında, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama suyu sağlanması, veya içme ve
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kullanma suyu sağlanması amaçlı iĢletmelerinde göl yüzeyinden oluĢan buharlaĢma kaybı
hesaplarda nicel olarak değerlendirilmelidir. Ülkemizin özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ġç
Anadolu bölgelerinde ilkbahar ve yaz aylarındaki göl yüzeylerinden buharlaĢma kayıpları önemli
miktarlara ulaĢır ve bunun gerçekçi olarak hesaba katılması gerekir. Aylık tava buharlaĢma
ölçüm ve kayıtları ise bir baraj gölüne gelen aylık akımlar ile aynı zamanlarda örtüĢmeyebilir. 50
yıllık bir iĢletme sürecinde göl yüzeyinden oluĢacak aylık buharlaĢma kayıpları için uzun zaman
aylık ortalama buharlaĢma oranlarının alınması iĢletme hesaplarında büyük kolaylık sağlarken,
yıldan yıla değiĢebilecek buharlaĢma oranlarındaki hata payı ise ihmal edilebilecek boyutlarda
olacaktır.
Çoklu doğrusal regresyon analizinde katsayıların çift taraflı güven aralığı testlerine göre, Mayıs,
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, aylık ortalama buharlaĢmayı etkileyen anlamlı
değiĢkenler: ortalama sıcaklık, ortalama nem ve ortalama rüzgâr hızı olarak bulunmuĢ iken, diğer
sekiz ayda (Ekim hariç) rüzgâr hızının etkisi gözlenmemiĢtir. Mayıs – Eylül sürecindeki beĢ ayın
buharlaĢmaları diğer yedi ayın buharlaĢmalarından çok daha fazladır, ve bir baraj göl yüzeyinden
oluĢan yıllık toplam buharlaĢma kaybının büyük bir kısmı bu beĢ ay sürecinde vuku bulacaktır.
Dolayısıyla, göl yüzeyinden oluĢacak buharlaĢma kaybının rasyonel tahmini için Mayıs – Eylül
ayları boyunca beĢ aylık süreçteki aylık buharlaĢmaların daha sağlıklı olarak tahmin edilmesi
gerekir.
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ÖZET
Doğadaki hidrolojik olaylar, doğrudan veya dolaylı olarak, olasılığa bağlı değiĢkenlerle çok
yakından iliĢkilidir. Su yapıları planlamalarında kullanılmasının büyük önem arz ettiği bu
değiĢkenlerin, hidrolojide, öncelikle istatistik analizlerinin yapılması gerekmektedir. Olasılığa
bağlı değiĢkenlerin beraberliğini, karĢılıklı olarak bağımlılığını ve etkileĢimini bütün halinde
inceleyebilmek için, çok değiĢkenli istatistik analiz yöntemleri kullanılır. Sunulan bildiride, Esas
BileĢenler Yöntemi, özellikle son yıllarda geliĢen bilgisayar teknolojilerine paralel olarak, çok
değiĢkenli istatistik analiz yöntemlerinden bir olarak verilebilir.
Bu yöntemin uygulamasıyla, Türkiye‘deki DMĠ bazı yağıĢ istasyonlarında, kayıt edilememiĢ
bazı yağıĢ verileri, belirli yaklaĢımla tahmin edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: YağıĢ, esas bileĢenler, olasılık, korelasyon, yüzeysel su potansiyeli.

ESTIMATION OF MISSING RAINFALL DATA
VIA PRINCIPAL COMPONENTS METHOD
ABSTRACT
Hydrological events in earth are closely related to probabilistic variables, directly or indirectly.
These variables have a great importance in the planning of water structures, and are statistically
needed to analysis in the hydrology. Multivariate statistical analysis methods are used in order to
investigate as a whole the cooperation, correlative dependency and interaction of probabilistic
variables. In this study, Principal Components Method is presented as one of the multivariate
statistical analysis methods in parallel with the ever-developing computer technologies.
Some unrecorded rainfall data in some rainfall stations belonging to Turkish State
Meteorological Service (DMI) in Turkey are estimated with a specific approach by means of this
method.
Keywords: Rainfall, principal components, probability, correlation, superficial water potential.
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1.GĠRĠġ
Doğadaki hidrolojik olaylar, doğrudan veya dolaylı olarak, olasılığa bağlı değiĢkenlerle çok
yakından iliĢkilidir. Su yapıları planlamalarında kullanılmasının büyük önem arz ettiği bu
değiĢkenlerin, hidrolojide, öncelikle istatistik analizlerinin yapılması gerekmektedir. Olasılığa
bağlı değiĢkenlerin beraberliğini, karĢılıklı olarak bağımlılığını ve etkileĢimini bütün halinde
inceleyebilmek için, çok değiĢkenli istatistik analiz yöntemleri kullanılır. Sunulan bildiride, Esas
BileĢenler Yöntemi, özellikle son yıllarda geliĢen bilgisayar teknolojilerine paralel olarak, çok
değiĢkenli istatistik analiz yöntemlerinden bir olarak verilebilir.
Herhangi bir hidrometeorolojik Ģebekede aylık yağıĢlar birer rastgele değiĢken kabul edilebilir.
Böyle bir Ģebekenin düzenlenmesi, diğer gözlem periyotlarındaki verilerin kullanılabilir hale
sokulması gerekir. Bu da, üzerinde çalıĢılan Ģebekenin çeĢitli istasyonlarında gözlem değerleri
arasındaki korelasyonun varlığı, özellikle yağıĢların dağılımlarının analiziyle mümkün olur.
Bir çok hidrolojik problemin çözümünde, ―Esas BileĢenler Yöntemi”nden (EBY)
yararlanılabilir. Bunlar, verilerin kritiği ve hataların araĢtırılması. Kısa gözlem periyotlu
istasyonlardaki eksik verilerin tamlanması. Gözlem yapılmamıĢ noktalarda değerlerin elde
edilmesi. Uzun periyotlu istasyonla, kısa periyotlu bir istasyondaki olasılık dağılım
parametrelerinin tahmininin kolaylaĢtırılması. Ġstasyon (veya gözlem) tarihlerinin koordinat
sisteminde gösterilerek gruplaĢmalarının incelenmesi. Aralarında büyük korelasyonların mevcut
olduğu istasyonların Ģebekeden çıkarılması. YağıĢ Korelasyon Matrisi üzerindeki esas iklim
faktörlerinin etkilerinin incelenmesi. Yüzeysel su potansiyelinin hesabı. Bir çok noktada veya bir
bölgede kuraklık yinelemeleri ve süreleri, su gereksinimi vb gibi karmaĢık olasılıkların hesabı.
2.ESAS BĠLEġENLER YÖNTEMĠ (EBY)
Belirli bir hidrometeorolojik ölçüm ağında, örneğin aylık yağıĢ değerleri olasılığa bağlı değiĢken
kabul edilebilir. Çoğu kez, böyle ölçüm ağlarının düzenlenmesi ve diğer periyotlardaki gözlem
değerlerinin kullanılabilir duruma getirilmesi gereklidir. Bunun için yapılacak iĢlemler ve
çalıĢmalar, söz konusu ölçüm ağının çeĢitli istasyonlarında gözlenen değerler arasındaki
korelasyonun varlığı, özellikle dağılımlarının analiziyle mümkün olur.
Bu analizler için, karĢımıza çıkan aĢağıdaki gibi bir çok problemin çözümünde Esas BileĢenler
Yöntemi (EBY) kullanılabilir;
1. Verilerin kritiği ve olası hataların araĢtırılması,
2. Kısa periyotlu istasyonlardaki eksik (kaydedilmemiĢ) verilerin tahmini,
3. Hiç gözlem yapılmamıĢ noktalardaki değerlerin hesaplanması,
4. Bir diğer uzun periyotlu istasyonla bağlantısı bulunan kısa periyotlu bir istasyondaki olasılık
dağılım parametrelerinin tahmininin kolaylaĢtırılması,
5. Ġstasyon veya gözlem (kayıt) tarihlerinin koordinat sisteminde gruplaĢmalarının incelenmesi,
6. Korelasyonu büyük olduğu kayıt gözlem istasyonlarının çıkarılarak azaltılması,
7. YağıĢ korelasyon matrisinde esas iklim faktörlerinin etkilerinin incelenmesi,
8. Yüzeysel su potansiyelinin hesabı,
9. Kuraklık yineleme ve süreleri, su gereksinimi vb gibi karmaĢık olasılıkların hesabı
Bütün bu problemler, yeteri kadar uzun ve ortak gözlem periyotlu istasyonlarda, almıĢ olduğu
değeri bilinen bir fonksiyonun enterpolasyonuyla çözülebilir.
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3.YÖNTEMĠN AÇIKLAMASI
Örneğin, (m) yıl ortak sürekli ve uzun gözlemin bulunduğu (n) sayıda gözlem istasyonlu bir
ölçüm ağında, her bir periyot için (örneğin, her ay ), aĢağıda verildiği gibi, bir veriler matrisi
oluĢturulabilir;

(1)

Burada,

gözlem yılı sayısı

istasyon sayısı

Matristeki (n) istasyon, (n) sayıda değiĢkene karĢılık gelmektedir. (X) matrisi, (n) boyutlu (m)
vektör veya (m) boyutlu (n) vektör olarak düĢünülebilir. Birinci durumda, her istasyon, (n)
boyutlu bir vektörel doğrultuya karĢılık gelir. Ölçüm ağının istasyon sayısına karĢılık gelen bu
(n) vektör, uzayın her hangi bir vektörü için bir röper teĢkil eder. Bu durumda, baz vektörler,
birbirinden lineer olarak bağımsız değildir.
Birinci durumda, satırlar gözlem yıllarına (bağımsız gözlem), kolonlar istasyonlara (değiĢkenler)
karĢılık gelsin. Bu durumda,
gözlem,
boyutlu bir planda tanımlanabilir. Burada,
:
gözlem sayısı,
: istasyon sayısıdır. Bu durumda, benzer iklimsel yılların gruplaĢması
izlenebilir.
Veya, tersi olarak, satırların (n) istasyonlara (bağımsız), kolonların da gözlem yıllarına (m)
değiĢkenler) karĢılık geldiği matris durumunda,
istasyon,
boyutlu bir planda
tanımlanabilir. Bu durumda, istasyonların gruplaĢmaları izlenebilir ki, bu da bize, klimatolojik
bölgeleri gösterir.
Baz olarak alınan böyle bir ölçüm ağından elde edilen sonuçların, diğer herhangi bir periyotta
kullanılabilmesi için, bu vektörlerin birbirinden bağımsız olması gerekir. O halde, ―Esas
BileĢenler Yöntemi‖nde (EBY) esas prensip, baz vektörlerin lineer bağımsız olacağı yeni bir
röper araĢtırmasıdır.

matrisinin bir satır vektörü ve

de (n) boyutlu bir

birim vektör olsun. Öyle ki,
vektörünün bu
vektörü üzerindeki ortogonal izdüĢümleri
kareleri toplamı maksimum olsun. Buradan elde edilen doğrultu, noktalar topluluğunun
dağılımını (yayılıĢını) en iyi Ģekilde temsil etmiĢ olur.
Bu izdüĢüm,
(2)
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dir. Aranan bağıntı,
(3)
ġeklinde olur.
göstermektedir.

matrisi

in transpozesini,

matrisi de

nin transpozesini

Bu matrisin çözümü, lineer bir dönüĢtürümle (LAGRANGE bağıntısı kullanılarak) yapılabilir.
(4)
burada

dir;
dir;
(5)

sonuçta,
(6)
Bağıntısı bulunur.
matrisi, λ özdeğerli,
örtogonal (çapraz aks üzerinde) öz
vektörlü, yani
transpozesi (tersi), öz değerlere karĢılık gelen
inversine eĢit ve
boyutlu ―Korelasyon (veya Kovaryans) Matrisi‖ olarak adlandırılır.
de, bu matrisin öz
vektörleridir. Görüleceği gibi, bu matrisin
sayıda öz değeri mevcuttur.
(7)
Ġfadesi, gözlemlerin ikiĢer ikiĢer istasyonlar arasındaki varyans ve kovaryansıdır. Esas
bileĢenlerin hesaplanması, bu matrisin öz değer ve öz vektörlerinin belirlenmesine dayanır.

(8)

matrisi, pozitif ve simetrik olup, diyagonal hale sokulabilir. Dolayısıyla, öz değerleri
(kökleri) ve öz vektörleri, her hangi bir yöntemle bulunabilir.
Buradan hareketle,

öz vektör matrisi ise, esas bileĢenler için,
(9)

Ģeklinde yazılabilir. Benzer Ģekilde,

için de,
(10)

oluĢturulabilir. Buradan,
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ve

dir.

(11)

4.EKSĠK DEĞERLERĠN TAHMĠNĠ VE PERĠYODUN UZATILMASI
Bütün aylar için esas bileĢenler
(12)
ġeklinde yazılabilir.
Burada,

Her iki gruptaki ortak gözlem kısımlarında

bileĢenle regresyon oluĢturulacak olursa,
(13)

regresyon katsayıları, en küçük kareler yöntemiyle hesaplanabilir. Buradan, matrisyel
yazılıĢ,

veya,

(14)

(15)
ġekline dönüĢür. Regresyon,
yıl eksik yıl gözlemleri için uygulanır. Baz periyot için
hesaplanan esas bileĢenlerin, eksik gözlemli yıllara uygulanmasıyla,
sayıda eksik değer
(kaydedilmemiĢ), belirli bir yaklaĢımla bulunmuĢ olur.
katsayıları, yukarıdaki gibi hesaplandığına göre, regresyon,
yıl eksik gözlemler için
uygulanır. O halde, alınan baz periyot (ortak ve sürekli gözlem periyodu) için bulunan
esas
bileĢenlerin, eksik (ölçülmemiĢ) gözlemli yıllara uygulanmasıyla,
sayıda eksik değer ve
merkeze indirgenmiĢ normal değiĢkenler
üzerinde çalıĢılıyorsa, yukarıdaki
değerleri üzerinde
dönüĢtürümü ile, esas değiĢken değerleri bulunur. Buradaki
değerleri, söz konusu eksik gözlemli istasyonda
yıl üzerinden hesaplanan ortalama
değerdir.
5.HAVZANIN HERHANGĠ BĠR NOKTASINDAKĠ YAĞIġ DEĞERĠ
korelasyon (veya kovaryans) fonksiyonunun, istene bir noktadaki enterpolasyonu,
dolayısıyla, havzanın her hangi bir noktasındaki yağıĢ değerlerinin tahmini, bu fonksiyon
yardımıyla, diğer bir deyiĢle, esas bileĢenler yöntemiyle yapılabilir. Uzun periyodu bulunduran
istasyonların oluĢturduğu baz Ģebekede,
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(16)
yazılabilir. Burada,
: değiĢken
: esas bileĢenler
: her bir uzun istasyona karĢılık gelen öz vektör katsayıları
(belirli bir ay için gözlem yılı sayısı)
(hesaba katılan esas bileĢen sayısı)
DeğiĢkenlerin, merkeze indirgenmiĢ normal değerleri durumunda, ortalaması 1 olurken, ( c )
katsayısı da sıfır olur. Merkeze indirgenmemiĢ ve boyutlu değiĢken ise,
(17)
ġeklinde yazılır. MTH Yöntemine göre (Ref 9, herhangi bir (M) noktasında,
ve
yazılır. Aynı yönteme göre,
nın

olup,

, üçgen ünitenin köĢegenini göstermektedir.

den bağımsız olmasından,
(18)

Yahut da,
(19)
çıkar.

olduğuna göre,
(20)

elde edilir. Aynı Ģekilde, kabuller gerçekleĢiyorsa,
in tahmini, esas bileĢenler yerine, MTH
Yönteminde, üçgenin her bir tepesine belirli bir ağırlık verilerek, doğrudan asıl değiĢkenler
üzerinde de yapılabilir.
Ölçümü bulunmayan bir noktadaki belirli bir ayın yağıĢ değerinin hesabı yapılabilir. Zira MTH
Yöntemi, bu tahmin için gerekli değiĢim sağlamaktadır.
6.SONUÇLAR
ÇeĢitli nedenlerle, hidroloji değiĢkenlere ait gözlemi yapılmamıĢ değerleri veya kısa periyotlu
değerlerin tahmini, kayıt gözlem periyotlarının uzatılması, kuraklık yineleme ve su
potansiyelinin hesabı, dağılım parametrelerinin tahminlerinin kolaylaĢtırılması, istasyon
gruplarının oluĢturulmasıyla coğrafi iklim bölgelerinin belirlenmesi, vb in tahmini, kayıtlı
değerlerin kritiği, istatistikte çoklu değiĢkenler yöntemlerinden ―Esas BileĢenler Yöntemi‖
yardımıyla, tahmin edilebilmektedir.
Eksik değerler tanımlanırken, çalıĢılan rastgele (olasılığa bağlı) değiĢkenin ölçüldüğü
değerlerinin baz (esas) ölçüm ağında, istasyonlara göre dağılıĢı esas olduğundan, havzanın
büyüklüğü ve istasyonların sayısı ile düzenli dağılıĢı, gözlem periyotlarının uzunluğu büyük rol
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oynar. Yöntemin uygulamasında, ayrıca, mevcut veriler, kritiği ve analizi yapılarak, homojen
hale getirilmelidir.
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ÖZET
Fraktallar ile ölçekten bağımsız süreçler arasında kuvvetli bir benzerlik vardır. Fraktallar farklı
ölçeklerde kendileri ile benzerdir (özbenzer). Aynı Ģekilde ölçekten bağımsız süreçlerin
çözümleri de farklı mekan ve zaman ölçeklerinde özbenzerlik gösterir. Ölçekten bağımsız
süreçlerin gösterdiği bu önemli özellik, sürecin orijinal ölçeğindeki çözümünü kullanarak çok
daha büyük veya küçük ölçeklerdeki çözümünü bulmaya olanak sağlar. Bu çalıĢmada ölçekten
bağımsız süreçlerin özellikleri baĢlangıç-sınır değerli problemler olarak tek parametreli Lie
nokta dönüĢüm grupları çerçevesinde incelenmiĢtir. Ölçekleme dönüĢümünün diğer tek
parametreli Lie nokta dönüĢümleri arasında önemli bir yeri vardır, çünkü ölçekleme dönüĢümü
bir sürecin ölçekten bağımsız olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmaya olanak tanır. Bir
sürecin ölçek bağımsızlığı o sürecin aynı matematiksel model ile farklı ölçeklerde
modellenmesine ve orijinal ölçekteki çözümün farklı bir ölçektede kullanılmasına imkan tanır.
Bu çalıĢmada hidrolojik süreçlerin mekansal ve zamansal ölçeklerden bağımsız olabilmesi için
gerekli Ģartlar incelenmiĢtir. Örnek bir hidrolojik süreç için; sürecin temel denkleminin,
denklemde kullanılan parametrelerin, baĢlangıç ve sınır değerlerinin sahip olması gereken Ģartlar
tesbit edilmiĢtir. Ölçek bağımsızlığı için tesbit edilen bu Ģartların gerekliliği örnek problemin
nümerik çözümleri yapılarak da gösterilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Hidrolojik süreçler, ölçek bağımsızlığı, özbenzerlik, Lie dönüĢümleri.

SCALE INVARIANCE AND SELF-SIMILARITY IN HYDROLOGICAL PROCESSES
ABSTRACT
There is a strong analogy between fractal geometries and scale invariant processes. Fractal
geometries are self-similar at different scales. Similar to fractal geometries, solutions of scale
invariant processes at different space-time scales are self-similar. This unique property of scale
invariant processes can be employed to find the solution of the processes at a much larger or
smaller space-time scale based on the solution calculated on the original scale. Here, we
investigate scale invariance properties of hydrologic processes as initial-boundary value
problems in one-parameter Lie group of point transformations framework. Scaling (stretching)
transformation has unique importance among other Lie group of point transformations, as it
leads to the scale invariance or scale dependence of a process. Scale invariance of a process
allows using the same mathematical model for the process at different scales and facilitates
finding the solution at any scale using the solution at the original scale. In this study the process
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parameters and source/sink terms are regarded as state variables of some (secondary) processes
that underlie or couple with the original process. Then under the scaling transformations, the
invariance conditions for the resulting system of processes at time-space scales that are different
from the original time-space scales are investigated. The conditions to be satisfied by the form of
a governing equation and its parameters, as well as the initial and boundary conditions of the
process are established in order for the process to be scale invariant. Also, the self-similarity of
the solution of an invariant process is demonstrated by a numerical example problem.
Keywords: Hidrological processes, scale invariance, self-similarity, Lie point transformations.
1.GĠRĠġ
Günümüzde hidroloji konusunda çalıĢan bilim insanlarının ve mühendislerinin karĢılaĢtıkları en
büyük sorulardan biri hidrolojik süreçlerde ölçek etkisidir. Hidrolojik süreçleri tanımlamak ve
çözmek için kullanılan gelen matematiksel denklemler sürecin ölçeği ile ilintili bir faktör
içermemektedir. Bir sürecin ölçekten bağımsız olması, sürecin dinamiğinin (süreci ifade eden
temel denklemlerin) sürecin tanımlandığı mekansal ve zamansal alanın ölçüsü ile değiĢmeme
durumudur. Fraktallar ile ölçekten bağımsız süreçler arasında kuvvetli bir benzerlik vardır.
Fraktallar farklı ölçeklerde kendileri ile benzerdir. Aynı Ģekilde ölçekten bağımsız süreçlerin
çözümleri de farklı mekan ve zaman ölçeklerinde kendisi ile benzerlik gösterir. Ölçekten
bağımsız süreçlerin gösterdiği bu önemli özellik, sürecin orjinal ölçeğindeki çözümünü
kullanarak çok daha büyük veya küçük ölçeklerdeki çözümünü bulmaya olanak sağlar. ġekil 1
iki farklı ölçekli tanım alanı arasındaki eĢleĢtirmeyi göstermektedir.

ġekil 1. Orjinal tanım alanı ile ölçeklenmiĢ tanım alanı arasındaki eĢleĢtirme.
2.METODOLOJĠ
Hidrolojik süreçler genellikle baĢlangıç-sınır değerli problemler olarak modellenir. Dolayısı ile,
hidrolojik süreçlerin ölçek bağımsızlığı incelenirken süreçleri modelleyen baĢlangıç-sınır değerli
problemlerin (BSDP) ölçek bağımsızlığı incelenmiĢtir. BSDP lerinin ölçek bağımsızlığını tek
parametreli Lie nokta dönüĢümleri ile sistematik bir Ģekilde incelemek mümkündür [Bluman ve
Anco, 2002]. Ölçek dönüĢümü tek parametreli Lie nokta dönüĢümlerinden bir tanesidir. Ölçek
dönüĢümünü diğer Lie nokta dönüĢümlerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisi bu
dönüĢümün hidrolojik sürecin ölçeğe bağlı olup olmadığını değerlendirme olanağı sağlamasıdır.
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Takip eden bölümlerde ölçek dönüĢümünün matematiksel temeli izah edilmektedir. Ardından
ölçek dönüĢümü örnek bir hidrolojik süreç olarak sınırlanmıĢ yeraltı suyu akıĢ problemine
uygulanmıĢ ve bu sürecin ölçekten bağımsız olabilmesi için gerekli Ģartlar tesbit edilmiĢtir.
SınırlanmıĢ yeraltı suyu akıĢ sürecinin tesbit edilen Ģartlar altında ölçek bağımsızlığı nümerik
problemlerle de gösterilmiĢtir.
2.1.Ölçek DönüĢümünün Ve Ölçek Bağımsızlığının Matematiksel Temeli
Bir Lie nokta dönüĢümünün BSDP‘ni değiĢtirmediğini söyleyebilmek için problemin (1) temel
denkleminin, ve (2) baĢlangıç-sınır değerininin nokta dönüĢümünden sonra değiĢmemesi gerekir
[Bluman and Cole, 1974]. Ayrıca, özbenzerliğin tanımından [Polyanin ve Manzhirov, 2006] bir
BSDP‘nin ölçekten bağımsız olabilmesi için ancak ve ancak BSDP‘nin çözümünün özbenzer
olması gerekir. Dikkat edilmelidir ki, farklı boyutlarda farklı oranlarda ölçeklenen fraktallar
özbenzer değil özbağıntılı olarak isimlendirilir. Fakat fraktallarda bütün boyutlar yalnızca mekan
içerisindedir. Dolayısıya zaman ve mekan boyutları farklı oranlarda ölçeklense bile biz çözüm
özbenzerdir diyeceğiz. Bluman ve Anco [2002] BSDP‘leri değiĢtirmeyen nokta dönüĢümlerini
sistematik olarak araĢtırırken sonsuz küçüklük kavramını kullanırlar. Ardından tesbit edilen
nokta tranformasyonlarınn değiĢmezlerini bulurlar. Bu çalıĢmanın amacı ise ölçek dönüĢümünün
BSDP‘ini değiĢtirmemesi için gerekli Ģartları bulmaktır. Bu Ģartların tesbit edilmesinde Polyanin
ve Manzhirov [2006] tarafından ifade edilen yöntem uygulanmıĢtır.
2.2.Örnek Vaka: SınırlanmıĢ Yeraltı Suyu AkıĢ Süreci
Bu çalıĢmada takip edilen ‗ölçek bağımsızlığı araĢtırma‘ yöntemini göstermek amacı ile Lie
nokta ölçek dönüĢümü sınırlanmıĢ yeraltı suyu akıĢ problemine uygulanmıĢtır. Hem temel
denklemin ölçek değiĢmezliğinden hemde baĢlangıç ve sınır değerlerinin ölçek değiĢmezliğinden
kaynaklanan Ģartlar tesbit edilmiĢtir. SınırlanmıĢ yeraltı suyu akıĢ süreci için BSDP‘i aĢağıdaki
gibi tanımlanmıĢtır.
Tek boyutlu yatay sınırlanmıĢ yeraltı akıĢının temel kısmı diferansiyel denklemi durum
değiĢkeni olarak piyezometrik yükseklik φ cinsinden aĢagıdaki gibi ifade edilebilir [Bear, 1979],
S   t   x (T   x )  F

(1)

Temel denkleme eĢlik eden baĢlangıç ve sınır değerleri aĢağıdaki gibi verilmiĢtir,

 ( x,0)  0 for x  0 ;

 x (0, t )  0 and  ( L, t )  0 for t  0

(2)
EĢitlik (1)‘de,  = piyezometrik yükseklik (M); T = iletkenlik ( L2 / T ); S = depolanabilirlik
(boyutsuz), F = kaynak/kaçak ( L / T ). Ġletkenlik T ve kaynak/kaçak F, durum değiĢkeni  ile
birlikte temel denklemde yer alan diğer iki bağımlı degiĢkenlerdir. Bu çalıĢmada depolanabilirlik
sabit bir değer olarak alınmıĢtır.
2.3.Temel Denklemin Ölçek DeğiĢmezliğinden Kaynaklanan ġartlar
Birden fazla bağımlı değiĢken içeren temel denklemler denklem sistemi olarak ele alınabilirler
[Polyanin ve Manzhirov, 2006]. Bir denklem sisteminin ölçekten bağımsız olabilmesi için sistem
içindeki bütün temel denklemlerin ve baĢlangıç-sınır değerlerinin ölçekten bağımsız olması
gerekir [Bluman ve Anco, 2002].
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Bu çalıĢmada EĢitlik (1)‘deki T ve F bağımlı degiĢkenleri diferansiyel denklem yerine bilinen
fonksiyonlar olarak sisteme dahil edilmiĢtir. Dolayısı ile sistemin ölçekten bağımsız olabilmesi
için bu bağımlı degiĢkenlerin özbenzer olması gerekir.
Tek parametreli ölçek dönüĢümü ( x, t ,  , T , F ) uzayında aĢağıdaki gibi tanımlanmıĢtır.

x     x;

t   t ;

     ;

T    T ;

F  F

(3)

EĢitlik (3)‘de verilmiĢ olan dönüĢüm iliĢkileri ( x, t ,  , T , F ) uzayını ( x, t ,  , T , F ) uzayı ile
eĢleĢtirir. EĢitlik (3)‘de  ölçek parametresi, ve  ,  ,  ,  , ve  ölçek üstüdür.
DönüĢtürülmüĢ değiĢkenler cinsinden EĢitlik (1) aĢağıdaki denkleme dönüĢür.

S      t     2    x (T   x  )     F

(4)

EĢitlik (4)‘ ün EĢitlik (1) ile aynı formda kalabilmesi (değiĢmemesi) için terimlerin önlerindeki
ölçek parametrelerinin birbirlerini iptal etmesi gerekir.
Bunun için ise aĢağıdaki eĢitlik sağlanmalıdır.

      2     

(5)

EĢitlik (5), EĢitlik (1) de ifade edilen temel denklemin ölçek bağımsızlığı için gerekli Ģartları
ifade etmektedir.
2.4.BaĢlangıç-Sınır Değerlerinin Ölçek DeğiĢmezliğinden Kaynaklanan ġartlar
Bir sonraki adım baĢlangıç-sınır değerlerinin ölçek değiĢmezliğinin sağlanması için gerekli
Ģartların tesbit edilmesidir. BaĢlangıç değeri EĢitlik (3) de ifade edilen ölçek dönüĢümünün
ardından değiĢmeden kalabilmelidir, yani  ( x,0)  0 . Ölçek dönüĢümü yapılmıĢ olan baĢlangıç
değeri orjinal baĢlangıç değerinde yerine konulduğunda;  ( x,0)      ( x,0)  0 .  ( x,0)  0
olduğu için durum değiĢkeninin ölçek üstü  sıfır olmak durumundadır. Benzer Ģekilde, menzil
sınır değeri için dönüĢümü yapılmıĢ değer orjinal değerde yerine konulduğunda;
 ( L, t )      ( L, t )  0 .  ( L, t )  0 olduğu için, yine durum değiĢkeninin ölçek üstü  sıfır
olmak zorundadır. Menba sınır değeri için ise, ölçek dönüĢümü yapılmıĢ olan baĢlangıç değeri
orjinal baĢlangıç değerinde yerine konulduğunda;  x  (0, t )        x (0, t )  0 .  x (0, t )  0
olduğundan dolayı     rastgele bir değer alabilir. Sonuç olarak, baĢlangıç ve sınır
değerlerinin ölçek değiĢmezliğinden dolayı   0 Ģartı gelmelidir.
2.5.Temel Denklemdeki
Kaynaklanan ġartlar

Diğer

Bağımlı

DeğiĢkenlerin

Ölçek

DeğiĢmezliğinden

T ve F bağımsız değiĢkenleri bilinen özbenzer fonksiyonlar olarak var sayıldığı için, bu bağımsız
değiĢkenlerin özbenzer fonksiyonel ifadelerinden kaynaklanan iki Ģart daha elde edilebilir. Bu
örnek vakada T ve F bağımsız değiĢkenleri meĢhur özbenzerlik özelliğinden dolayı ‗kuvvetkanunu‘ Ģeklinde ifade edilmiĢlerdir. ġu durumda m ve n bilinen reel sayılar olmak üzere



T ( x)  x m ve F ( x, t )  t n olsun. T ( x)     T ( x ) ve x     x olduğu için    x
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m

   xm .

Bu m     Ģartını sonuç verir. Benzer bir çıkarım F bağımsız değiĢkeni için n     olarak
bulunabilir.
Temel denklem ve temel denklemdeki diğer bağımlı değiĢkenlerin ölçek değiĢmezliğinden
kaynaklanan Ģartlar EĢitlik (6) de ifade edildiği gibi bir araya getirilebilir.

  (2  m)   ;
  n  (2  m)   ;

  (n  1)  (2  m)   ;

  m  ;
(6)

Böylece, EĢitlik (6) da ifade edilen doğrusal denklem kümesini kullanılarak  ,  ,  ve  ölçek
üstleri  nın alacağı herhangi bir değer için hesalanabilir.
ġu durumda EĢitlik (3), EĢitlik (7) de ğösterildiği gibi de ifade edilebilir.

 ( x , t )      ( x, t ;  ;  )

(7)

EĢitlik (7) ‗nin sol tarafında orjinal ölçekteki çözüm, sağ tarafında ise dönüĢtürülmüĢ ölçekteki
çözümün   ölçek katsayısı ile çarpımı vardır. ÖlçeklenmiĢ tanım alanı orjinal tanım alanının 
ve  zaman ve mekan ölçek üstleri ile ölçeklenmesi ile elde edilir. EĢitlik (7) aynı zamanda
BSDP‘nin çözümünün özbenzerlik iliĢkisidir. BSDP‘nin   0 ve   0 değerleri için çözümü
orjinal mekan-zaman ölçeğindeki çözümdür. Ölçek bağımsızlığı için gerekli Ģartların tam kümesi
için, baĢlangıç-sınır değerlerinin ölçek değiĢmezliğinden kaynaklanan   0 Ģartıda EĢitlik
(6)‘da ifade edilen doğrusal denklem kümesine dahil edilmelidir.   0 eĢitliği ile birlikte EĢitlik
(6) daki doğrusal denklem kümesinin açık bir çözümü   0 için elde edilebilir. Fakat bu
çözüm mekan ve zaman boyutlarında ölçek dönüĢümünü sonuç vermez. Bu denklem kümesinin
diğer bir çözümü yalnızca n  1 veya m  2 eĢitlikleri sağlandığı durumlarda elde edilebilir.
Dikkat edilmelidir ki,   0 Ģartı ölçekten bağımsız bir çözümü sonuç vermektedir. Böylece,
EĢitlik (7) EĢitlik (8)‘e indirgenir.

 ( x, t )   ( x, t ;  ;  )

(8)

Bir baĢka ifade ile, çözüm yüzeyi mekan ve zaman ölçeğinden bağımsız olarak aynı kalmaktadır.
Ġlerki bölümlerde kuramsal olarak elde edilen bu bulgular nümerik örneklerle desteklenmektedir.
3.SINIRLANMIġ YERALTI SUYU AKIġ ÖRNEK PROBLEMĠNĠN NÜMERĠK
UYGULAMASI
Takip eden örnek problemde sınırlanmıĢ yeraltı suyu akıĢının tesbit edilen Ģartlar altında ölçek
bağımsızlığı farklı ölçeklerdeki nümerik çözümlerin kıyaslanması ile gösterilmektedir. AkıĢın
orjinal mekansal tanım alanı büyüklüğü Lx  1000 m , ölçeklenmiĢ tanım alanı büyüklüğü ise
Lx  100 m olsun. Orjinal zamansal tanım alanı büyüklüğü Lt  1000 sec olsun. ÖlçeklenmiĢ
tanım alanı büyüklüğü ise ölçek parametresi ve ölçek üstlerine bağlı olarak hesaplanacaktır. Hem
orjinal hemde ölçeklenmiĢ mekan ve zaman tanım alanları 100 eĢit bölmeye sonlu fark
hesaplaması için bölünsün. Ölçek parametresi   10 olarak tanımlansın. Bu durumda, EĢitlik
(3) deki ölçek iliĢkilerinden mekanın ölçek üstü Lx     Lx    1 olarak hesaplanır. Zaman
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ve durum değiĢkeni (piyezometrik yükseklik) için ise ölçek üstü bu prolem için tesbit edilmiĢ
olan ölçek bağımsızlık Ģartlarına bağlı olarak hesaplanır.
Bu nümerik örnekte sınırlanmıĢ yeraltı suyu akıĢ problemi EĢitlik (2) de verilen baĢlangıç-sınır
değerleri için iki farklı ölçekte çözülmüĢtür. Tek boyutlu akıĢ problemini çözmek için MATLAB
[Mathworks, 2009] de yer alan ‗PDE solver‘ fonksiyonu kullanılmıĢtır. Problemin nümerik
parametreleri Ģu Ģekilde verilmiĢtir: deponalabilirlik S  0.0001 ; iletkenlik T  0.009  x 2 m 2 / s ;
kaynak F  3  10 4  t 1 / 2 m / s ; baĢlangıç ve menzil pizeyometrik yükseklik 0  1 m .
EĢitlik (6) da verilen Ģartlar ve   1 eĢitliği kullanıldığında zaman ve durum değiĢkenleri için
ölçek üstleri   0 ;   0 olarak hesaplanır. Zamansal ölçek üstü   0 olarak hesaplandığı
için zamanda bir ölçekleme söz konusu değildir, dolayısı ile ölçeklenmiĢ tanım alanlarının
zaman boyutu değiĢmemiĢir.
Sürecin ölçek bağımsızlığını (yani çözümün özbenzerliğini) göstermek amacı ile orjinal tanım
alanında hesaplanmıĢ pizeyometrik yükseklik  ölçeklenmiĢ tanım alanında hesaplanmıĢ olan
pizeyometrik yüksekliğin ölçek katsayısı ile çarpımı     ile kıyaslanmıĢtır. Özbenzerlik bu iki
değerin aynı olmasını gerektirir. Hatta, bu problemde   0 olduğu için çözümün ölçekten
bağımsız olması gerekir. Yani orjinal tanım alanında hesaplanmıĢ pizeyometrik yükseklik 
ölçeklenmiĢ tanım alanında hesaplanmıĢ olan pizeyometrik yükseklikle  aynı olmalıdır.

ġekil 2: Orjinal tanım alanında (   0 ) hesaplanmıĢ pizeyometrik yükseklik için çözüm yüzeyi.
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ġekil 3: Orjinal tanım alanında (   0 ) hesaplanmıĢ pizeyometrik yükseklik için eĢyükselti
eğrileri.

ġekil 4: ÖlçeklenmiĢ tanım alanında (   1 ) hesaplanmıĢ pizeyometrik yükseklik için eĢyükselti
eğrileri.
ġekil 2 deki üç boyutlu çizim orjinal tanım alanında hesaplanmıĢ pizeyometrik yükseklik için
çözüm yüzeyini göstermektedir. ġekil 3 ve 4 de ise sırası ile orjinal tanım alanında ve
ölçeklenmiĢ tanımım alanında hesaplanmıĢ pizeyometrik yükseklik için 1 metre aralıklı
eĢyükselti eğrileri görülmektedir. ġekil 3 ve 4 de görüldüğü üzere orjinal ve ölçeklenmiĢ
tanımım alanlarında hesaplanmıĢ pizeyometrik yükseklik değerleri aynıdır. Bu sonuçlar yukarda
tanımlanan problem için sınırlanmıĢ yeratı suyu akıĢ sürecinin ölçekten bağımsız olduğunu
nümerik olarak göstermektedir.
4.SONUÇ VE DEĞERLENDĠRMELER
Bu çalıĢmada hidrolojik süreçlerin mekan-zaman ölçek bağımsızlığını incelemek için kullanıĢlı
ve matematiksel temeli sağlam bir yöntem gösterilmiĢtir. Bu yöntem kullanılarak örnek bir
hidrolojik süreç olarak sınırlanmıĢ yeraltı suyu akıĢ probleminin ölçekten bağımsız olması için
gerekli Ģartlar tesbit edilmiĢtir. Kuramsal bulgular nümerik yöntemlerle de desteklenmiĢtir. Bir
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sürecin ölçek değiĢmezliği süreci modelleyen temel denklemin herhangi bir ölçekte
kullanılabilmesine olanak tanıdığı gibi, herhangi bir ölçekte bulunan çözümün özbenzerlik
iliĢkisi kullanılarak bir baĢka ölçektede çözüm elde etmek için kullanılabilmesini de sağlar. Bu
çalıĢmada ki örnekte olduğu gibi, bazı durumlarda süreçle birlikte sürecin çözümüde ölçekten
bağımsız çıkabilmektedir. Böyle durumlarda bir ölçekte elde edilmiĢ olan çözüm herhangi baĢka
bir ölçektede geçerlidir. Ġlerki çalıĢmalarda birden fazla mekansal boyutlu BSDP‘lerin ölçek
bağımsızlığı incelenebilir. Ayrıca durum değiĢkeni haricinde temel denklemde yeralan diğer
bağımlı değiĢkenler bilinen özbenzer fonksiyonlar olarak ifade edilmek yerine paralel bir sürecin
durum değiĢkeni olarak bir baĢka BSDP olarak sisteme dahil edilebilirler.
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ÖZET
Bir hidrometeorolojik Ģebekede, gözlem istasyonlarında olasılığa bağlı değiĢkenlerin analizi, çok
değiĢkenli istatistik yöntemlerden biri olan ―Esas BileĢenler Yöntemi‖ ile yapılabilir. Bu yöntem,
Esas BileĢenlerle Faktörel Analiz (veya Çok Boyutlu Analiz) olarak da adlandırılabilir.
Bu yöntem yardımıyla, ölçüm ağının her bir noktasında belirli bir korelasyon (veya kovaryans)
fonksiyonunun enterpolasyonu yapılabilir. Dolayısıyla, değiĢkenin bilinen (gözlenen)
değerlerinden hareketle, lineer bir transformasyonla, incelenen bu değiĢkenin bütün diğer
noktalardaki olası değerleri elde edilebilir.
Söz konusu yöntem, değiĢik matrisyel iĢlemler sonucunda, benzer özellikteki değerlere göre,
ölçüm istasyonlarını bir araya toplayarak coğrafi iklim bölgelerinin belirlenmesini mümkün kılar.
Anahtar Kelimeler: Esas BileĢenler, yağıĢ, çoklu korelasyon.

PRINCIPAL COMPONENT METHOD AND ANALYSIS OF CLIMATIC ZONES
ABSTRACT
In a hydrometeorological network, probabilistic variables analysis in the monitoring stations can
be performed by ―Principal Component Method‖ which is one of the multivariate statistical
methods. This method can be also named as Factor Analysis with Principal Components (or
Multi Dimensional Analysis).
Interpolation of a specific correlation (or covariance) function can be conducted in each point of
measuring network by means of this method. Therefore, expected values of the investigated
variable for the other points can be obtained by means of a linear transformation from the known
(monitored) values of variable.
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The method makes possible the determination of geographical climatic zones by banding
together the measurement stations according to the values having same features as a result of
different matrix operations.
Keywords: Principal components, rainfall, multiple correlation.
1.ESAS BĠLEġENLER YÖNTEMĠ
Ġncelenen hidrolojik değiĢkenin (n) sayıda istasyonda, (m) sayıda yıl yapılan gözlemler
sonucunda elde edilen gözlem sonuçları, aĢağıdaki matris olarak ifade edilebilir;

(1)

Öyle ki, bu (X) matrisinde, satırlar gözlem yıllarına, kolonlar da istasyonlara karĢılık
gelmektedir.
Ġncelenen değiĢken, aylık yağıĢlar veya akımlar vb olabilir. Bu gözlem matrisinden hareketle,
(Mn.n) ―Korelasyon Matrisi‖ veya ―Kovaryans Matrisi‖, (Xm.n) matrisinin, kendi transpoze
matrisinin (Xn.m) çarpımından elde edileceğinden
(2)
ve gerekli çözüm için yapılacak lineer bir transformasyondan sonra, bu matrisin özdeğer ve
özvektörleri bulunabilir. Esas bileĢenler olarak,
özvektörler matrisi ise;
(3)
veya,
(

(4)

Burada, i,j,k sırasıyla, gözlem yılı, gözlem istasyonu, esas bileĢen sayısını göstermektedir.
Genel olarak, ilk p sayıda bileĢen (
esas bileĢen) toplam etki alanının (toplam varyans)
büyük bir yüzdesini oluĢturacağından, pratikteki uygulamalarda, örneğin,
alınabilir. Buna göre, ilk
esas bileĢen hesaplara katılırsa,
(5)
Yazılabilir. Buradaki
ler, ilk 5 esas bileĢen haricinde, dikkate alınmayan geri kalan
bileĢenlerden doğan küçük bir değere karĢılık gelir.
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2.BĠLEġENLERĠN BAĞIMSIZLIK ANALĠZĠ
Gözlem Sayısını DeğiĢtirerek, BileĢenlerin Bağımsızlığının Ġncelenmesi:
Yöntemin uygulanabilmesi için, ilk önce, esas bileĢenlerin, gözlem sayısından bağımsız
olduğunun araĢtırılması yapılmalıdır. Gerek ölçüm istasyon sayısı, gerekse gözlem sayısı
değiĢtikçe, esas bileĢenlerin sabit kaldığı (stabilizasyon, bağımsızlık özelliği), değiĢmediği test
edilmelidir.
Türkiye genelinde, en uzun (1929-1972 yıl gözlem) ve ortak, sürekli gözleme sahip 44 aylık
yağıĢ ölçüm istasyonu arasından, homojenlik testleri yapıldıktan sonra, 4 istasyon çıkarılarak,
hesaplara 40 istasyon esas alınmıĢtır.
Tablo 1. Sürekli Gözlemler
Gözlem Yılları

Gözlem Sayısı

İstasyon Sayısı

1929 – 1972

44

24

1933 – 1972

40

31

1938 – 1972

35

44

1943 – 1972

30

49

1948 – 1972

25

55

1953 - 1972

20

61

Yöntemin uygulamasında, çeĢitli değiĢimlerin denemesi sonucunda, normal dağılıma
uyduklarından, aylık yağıĢ değerlerinin karekökleri kullanılmıĢtır.
Bu bağımsızlık özelliğini araĢtırmak için, en gayri müsait durum olmak üzere, ölçülen aylık
yağıĢ değerlerinin çok ani değiĢtiği, en yağıĢı fazla olan ay (Ocak) için, birçok kronolojik yağıĢı
içeren, matris numuneleri incelendi.
Bu etapta, ilk önce, gözlem sayısı değiĢtirilmesi ele alındı. 1938-1954 (17 yıl) ve 1955-1972 (18
yıl) matrislerden hareketle, esas bileĢenler hesaplandı. Ġlk bileĢen, sırasıyla, birinci matriste % 38
ve ikincisinde % 62 varyansa haiz olmaktadır. Birinci esas bileĢen için, her iki matris arasında
büyük bir fark gözlenmiĢtir. Yine, ilk 5 esas bileĢen için, birinci matriste toplam % 79, ikinci
matriste ise % 86 varyans tespit edilmiĢtir.
Bilahare, mevsimlik periyotlar, örneğin, Ocak-ġubat-Mart aylık yağıĢ değerleri dikkate alınarak,
gözlem sayısı arttırıldı. Bu üç aylık yağıĢlar birlikte incelendiğinde, iki periyotta, 1938-1954 (17
yıl) ve 1955-1972 (18 yıl) periyotları arasında, birinci esas bileĢen, ilk periyotta toplam
varyansın % 38‘ini, ikinci periyotta % 52‘sini oluĢtururken, ilk esas bileĢen ise, % 77‘sini temsil
ediyor.
Sonuç olarak, incelenen birçok varyasyona rağmen, tam bir bileĢenler stabilizasyonu elde
edilememiĢtir. Her defasında, en yağıĢlı ay olarak görülen Ocak ayında bileĢenlerin, numuneler
değiĢtikçe, varyans temsil farkları da % 10 - 20 arasında değiĢtiği görülmektedir.
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Tablo 2. (20) Sayılı Ġstasyon Grupları
Grup: 1
Edirne
Kırklareli
Akhisar
Balıkesir
Muğla
Uşak
Kütahya
Isparta
Bolu
Zonguldak

Grup: 2
Akhisar
Kırşehir
Çorum
Sinop
Dörtyol
Sivas
Giresun
Malatya
Elazığ
Van

Uzunköprü
İzmir
Bodrum
Bursa
İzmit
Afyon
Eskişehir
Antalya
Ankara
Kastamonu

Grup: 3
Silifke
Adana
Kayseri
Samsun
Tokat
Şanlıurfa
Erzincan
Diyarbakır
Rize
Erzurum

Grup: 4
Kırklareli
Akhisar
Balıkesir
Muğla
Kütahya
Kocaeli
Eskişehir
Antalya
Zonguldak
Silifke

Edirne
Uzunköprü
İzmir
Bodrum
Bursa
Uşak
Isparta
Afyon
Bolu
Ankara

Kastamonu
Kırşehir
Adana
Kayseri
Tokat
Sivas
Giresun
Elazığ
Diyarbakır
Van

Grup: 5
Aksaray
Çorum
Sinop
Dörtyol
Samsun
Malatya
Şanlıurfa
Erzincan
Rize
Erzurum

Edirne
Kırklareli
Uzunköprü
Akhisar
Bodrum
Kocaeli
Bolu
Kütahya
Eskişehir
Isparta

Kastamonu
Çorum
Kırşehir
Kayseri
Tokat
Erzincan
Elazığ
Diyarbakır
Erzurum
Van

Ġstasyon Sayısını DeğiĢtirerek, BileĢenlerin Bağımsızlığının Ġncelenmesi:
Bu durumda, önceki iĢlemlerin aksine, sabit bir periyotta incelenmek üzere bütün Türkiye‘de
mümkün olduğunca, düzgün dağılmıĢ çeĢitli yağıĢ gözlem istasyon grupları oluĢturuldu.
Tablo 3. (10) Sayılı Ġstasyon Grupları
Grup: 6

Grup: 7

Grup: 8

Grup: 9

Edirne
Kırklareli
İzmir
Akhisar
Silifke
Adana
Kastamonu
Sinop
Erzurum
Van

Uzunköprü
Balıkesir
Bodrum
Muğla
Isparta
Antalya
Sivas
Erzincan
Giresun
Rize

Bursa
Kocaeli
Uşak
Kütahya
Ankara
Çorum
Kayseri
Dörtyol
Malatya
Elazığ

Eskişehir
Afyon
Bolu
Zonguldak
Aksaray
Kırşehir
Samsun
Tokat
Şanlıurfa
Diyarbakır
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Görüldüğü gibi, 20‘Ģer istasyonlu 5 grupta hesaplanan bileĢenlerde varyans (temsil etme) farkı
% 4 civarında kalırken, ilk 5 esas bileĢenin sahip olduğu varyans % 80 civarında görülmektedir
(Tablo 4). Devamında, 10 istasyonlu 4 grupta hesaplar yapıldığında (Tablo 4), en büyük varyans
farklılıkları bulundu.
Sonuçta, üç tip hesap grubu tanımlanabilir;
1. Ġstasyon sayısı yönünde uzanan numuneler (kolon sayısı yönünde)
2. Gözlem sayısı yönünde uzanan numuneler (satır sayısı yönünde)
3. Dengeli numuneler (kare matris)
Gözlem (satır) sayısının, istasyon (kolon) sayısından çok farklı olduğu durumlarda, Ocak ayı için
belirli bir stabilizasyon (bağımsızlık) elde edilemiyor. Buna rağmen, diğer aylarda, çok küçük
farklılıklarla, stabilizasyon elde edilebildiği görülmektedir. Bu durumda, belki, Ocak ayı
değerleri için, Aralık ve ġubat ayı değerlerinin basit ortalamasıyla yetinilebilecektir.
Tablo 4. Ġlk 6 BileĢenin Ġfade Ettiği Varyans
1. Bileşen

2. Bileşen

3. Bileşen

4. Bileşen

5. Bileşen

6. Bileşen

Σ (%)

Şubat

44.0

14.7

8.2

5.2

3.8
(75.9)

3.4

75.9

Mart

39.8

14.2

9.1

7.1

4.7
(74.9)

4.5

74.9

Nisan

40.5

14.1

7.7

5.5

4.9
(72.7)

3.8

72.5

Mayıs

38.9

15.5

8.2

6.6

5.0
(74.2)

3.4

74.2

Haziran

32.8

21.1

10.1

5.3

4.5
(73.8)

3.9

73.8

Temmuz

34.0

19.7

9.1

6.7

5.8
(71.3)

4.4

71.3

Ağustos

23.7

17.6

11.4

8.9

7.5
(69.1)

6.7

69.1

Eylül

23.8

21.9

13.7

6.6

5.4
(71.4)

4.0

71.4

Ekim

38.4

17.0

9.9

6.7

4.1
(76.1)

3.8

76.1

Kasım

30.7

19.9

9.5

6.1

4.7
(73.7)

3.7

70.9

Aralık

43.8

11.8

9.3

5.1

3.7
(70.9)

3.6

73.7
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3.GÖZLEM YILI – ĠSTASYON MATRĠSĠ ANALĠZĠ
Gözlem yılı sayısı 35 ve ölçüm istasyon sayısı 40 olan veriler matrisinde, Ocak ayı için
hesaplanan bileĢenlerden, ilk beĢi alınıp, kalıntılar hesaplanmıĢ ve dağılımları incelenmiĢtir. Ġlk
beĢ esas bileĢeni dikkate alarak, yağıĢ değerleri hesap edilirse, bu hesaplanan değerler, asıl
gözlenen değerlerinden, cij kadar farklı olacaktır. Hesaplanan değerler,
(6)
veya,
(

(7)

Ģeklinde ifade edilir. Buradaki kalıntılar,
(8)
Olduğundan, ilk beĢ esas bileĢenle hesaplanan değerlerle, asıl gözlenen değerler arasındaki
farklar olarak tanımlanırlar. Ġlk beĢ esas bileĢenden hareketle, hesaplanan kalıntılar normal
dağılıma uymaktadırlar.
Satırları gözlem yıllarına (n), kolonları istasyonlara (m) karĢılık gelen, ―Gözlem Matrisi‖
olarak adlandırılan matrisi dikkate alarak, esas bileĢenlerden hareketle, gözlem yıllarının bir
faktöriyel planda konumu ve yayılımı incelenebilir. Veriler matrisinden elde edilen
―Korelasyon (veya Kovaryans) Matrisi‖nin,
özvektörler matrisi,
(9)
(n*n) boyutunda olacaktır.
ve, ilk (k) esas bileĢen,
(10)
olacaktır. Buradaki (m) nokta, bir faktöriyel planda gösterilebilir. Bu planda, gözlem yıllarının
gruplaĢmasıyla, bu faktörlerin bir anlam teĢkil etmesi sonucuna varılır.
4.ĠSTASYON – GÖZLEM YILI MATRĠSĠ ANALĠZĠ
Bu durumda, satırları istasyonlara (m), kolonları gözlem yıllarına (n) karĢılık gelen, ―Ġstasyon
Matrisi‖
olarak adlandırılan matrisi dikkate alarak, esas bileĢenlerden hareketle, (n)
sayıda istasyonun,
bir faktöriyel planda konumu ve yayılımı incelenebilir. Aylık ortalama
yağıĢlar incelendiğinden, özvektörler ve esas bileĢenler,
(11)
olacaktır.
Böylece, esas bileĢenlerden hareketle, bir faktöriyel planda, belirli sayıda noktanın konumu
incelenebilir. Buna göre, ―Ġstasyon Matrisi‖nden hareketle, istasyon gruplaĢmalarının
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incelenmesi, ―Gözlem Matrisi‖nden hareketle, gözlem yılları gruplaĢmalarının incelenmesine
göre daha fazla önem taĢır. Bu gruplaĢmalardan aĢağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:
1. Hangi bölgeler, hangi değiĢik koĢullarda, ne derece eĢ yağıĢ bölgesi olarak kabul edilebilir?
2. ÇeĢitli bölgelerde, belirli yıllarda, benzer yağıĢ rejimleri tanımlanabilir mi?
3. Bazı gruplar, ayrı ayrı incelenebilir mi ve her bir bölge arasında, iklimsel (klimatolojik)
benzerlikler tanımlanabilir mi?
Faktöriyel planda, noktaların koordinatlarının korelasyonda bir anlamı olması ve birbiriyle
karĢılaĢtırılması için,
) özdeğerlerin (matris kökleri) karekökleriyle çarpılır. Bilindiği gibi, öz
değerlerle korelasyon katsayısı arasındaki iliĢki,
(12)
Ģeklindedir (

korelasyon katsayısı,

Uygulamalarda, ayrıca,

özvektör katsayısı,

özdeğer)

merkeze indirgenmiĢ normal değerler üzerinde çalıĢılır.

Bu çalıĢmada, ―Ġstasyon Matrisi‖nden elde edilen ―Korelasyon Matrisi‖nde, 3 esas aksa karĢılık
gelen ilk 3 esas bileĢen alınarak, 40 adet istasyonun, ikiĢer ikiĢer olmak üzere, faktöriyel
planlarda konumu incelenmiĢtir (ġekil 1, 2, 3).
Üç esas bileĢene karĢılık gelen, bu ilk 3 faktörün haiz olduğu varyans oranları sırasıyla % 89,
% 8 ve % 2‘dir. Faktöriyel planda, istasyonlar, aks baĢlangıcından uzaklaĢtıkça, korelasyon da
büyür. BaĢlangıç noktasına yakın noktalar, küçük korelasyon değerlerine haiz olurlar.
Buradan çıkan sonuçlar nelerdir?
1. Ġzmit (12), Zonguldak (18), Samsun (29), Giresun (32), Rize (39) yağıĢ istasyonları birinci aks
yönünde gruplaĢtıkları Karadeniz Bölgesi‘ni oluĢtururlar. Buradaki Giresun (32) ve Rize (38)
istasyonları Türkiye‘nin en yağıĢlı bölgesi olan (yıllık 2,400 kg/m 2) Doğu Karadeniz iklimini
temsil ederler. Eksenler baĢlangıcına yakın konumdaki Ġzmit (12), Sinop (26), Samsun (29)
istasyonları arasında çok büyük bir korelasyon mevcut olup, daha az yağıĢlı bir bölgeyi temsil
ederler.
2. Kütahya (11), Afyon (14), EskiĢehir (15), Bolu (17), Ankara (19), Kastamonu (20), Aksaray
(22), KırĢehir (23), Tokat (24), Kayseri (27) birinci ve ikinci faktörler için, eksen takımı
baĢlangıcı civarında guruplaĢmıĢlardır. Fakat Karadeniz ile Marmara iklim kuĢakları etkisindeki
Bolu (17) ise, bu mevcut guruplaĢmadan uzak konumda görülmekte olup, bu iki bölge arasında
bir geçiĢ teĢkil etmektedir. Benzer açıklama Kastamonu (20) için söylenebilir. Bu istasyon da,
Karadeniz ve Ġç Anadolu iklim kuĢakları etkisi altında bulunuyor.
3. Ġzmir (3), Bodrum (4), Akhisar (6), Balıkesir (7), Muğla (8), UĢak (10), Isparta (13), Antalya
(16), Silifke (21), Adana (10), Dörtyol (28) birinci ve ikinci aks etrafında kümelenmiĢtir ve
Akdeniz iklim kuĢağını temsil ederler. UĢak (10) istasyonu, Ġç Anadolu Bölgesi‘nde de
düĢünülebilir.
4. Tokat (30), Sivas (31), Malatya (33), Urfa (34), Elazığ (35), Erzincan (36), Diyarbakır (37),
Erzurum (39), Van (40) üç aksın da etkisi altında bulundukları görülmekte olup, yaklaĢık olarak,
Doğu Anadolu iklim Bölgesi olarak bakılabilir. Ġkinci bölgeyle beĢinci bölgede konumlanan
Erzurum (39), özel bir durum teĢkil etmektedir.
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Karadeniz ile Doğu Anadolu Ġklim Bölgesi sınırında bulunan Tokat (30), ikinci bölgede (Ġç
Anadolu) kabul edilebilir. ġanlıurfa (34) ve Diyarbakır (37) ise Akdeniz ikliminin etkisi altında
olduklarından, faktöriyel (2-3) planında karıĢmıĢ gözükmektedir.
5.SONUÇLAR
Esas bileĢenler yönteminden, 5 coğrafi iklim bölgesi ortaya çıkmaktadır (ġekil 4);
1. Karadeniz Bölgesi
2. Ġç Anadolu Bölgesi
3. Akdeniz Bölgesi
4. Doğu Anadolu Bölgesi
5. Marmara Bölgesi
Daha değiĢik olarak, A) Karadeniz Bölgesi, B) Ġç ve Doğu Anadolu Bölgesi, C) Akdeniz ve Ege
Bölgesi olarak da, baĢka bir bölgelendirme de yapılabilir.
Bütün aylar için hesaplanan ilk üç esas bileĢen toplam varyansın (temsil) % 85 - 90‘ını teĢkil
etmektedir. Bu da bize, bu değerlere göre her bölge için, sadece ilk üç esas bileĢenin hesaplara
katılması yeterli olduğunu göstermektedir.
Esas bileĢenler yönteminin uygulaması, 780,000 km2 lik bir büyük alanda yapıldığından, elbet
de, bazı yaklaĢımların, hataların olması doğaldır. Yöntemin, daha küçük havzalarda uygulaması,
gerçeğe daha yakın sonuçlar vereceği açıktır.
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EKLER
Ek 1. BileĢenler Bağımsızlığının AraĢtırılması (Gözlem yılı sayısının değiĢimi)
Örnekleme

% ler
Veriler

Ay

Ocak

Ocak

Yıl

1938-54

Yıl sayısı

17

y1

38

17

12

7

5

18

44
√X

1938-54

38

14

8

5

4

51

44
√X

Aralık
Ocak
Şubat

1955-72

54
(18x3)

52

11

7

4

3

54

44
√X

Aralık
Ocak
Şubat

Çift No.lu yıllar
1938-72

54
(18x3)

53

8

7

4

3

54

44
√X

Aralık
Ocak
Şubat

Tek No.lu yıllar
1939-71

51
(17x3)

36

19

8

5

4

51

44
√X

Aralık
Ocak
Şubat

Çift No.lu yıllar
1938-70

51
(17x3)

48

9

8

5

4

51

44
√X

68

44
√X

68

44
√X

51

44
√X

12

9

5

3

17

44
√X

51
(15x3)

42

4

y5

Aralık
Ocak
Şubat

68
(17x4)

7

y4

18

Çift No.lu yıllar
1938-70

10

y3

1955-72

Kasım
Aralık
Ocak
Şubat

62

y2

4

Kasım
Aralık
Ocak
Şubat

Tek No.lu yıllar
1939-71

68
(17x4)

31

21

8

5

4

Aralık
Ocak
Şubat

1955-71

51
(17x3)

47

13

7

5

4
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Ek 2. BileĢenler Bağımsızlığının AraĢtırılması (Ġstasyon sayısının değiĢimi)
Örnekleme

% ler
Veriler

Ay

Yıl

Yıl sayısı

y1

y2

y3

y4

y5

Ocak

1938-72

35

56

12

6

5

35

Ocak

1938-72

35

51

13

7

5

35

Ocak

1938-72

35

55

11

7

5

35

Ocak

1938-72

35

46

14

13

9

35

Ocak

1938-72

35

52

12

8

6

35

Ocak

1938-72

35

52

11

8

6

35

Ocak

1938-72

35

48

25

8

6

35

Ocak

1938-72

35

70

11

6

4

35

Ocak

1938-72

35

61

12

8

7

35
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20
√X
1
20
√X
2
20
√X
3
20
√X
4
20
√X
5
10
√X
6
10
√X
7
10
√X
8
10
√X
9

Ek 3. Esas bileĢenler analizi, (1-2) faktöriyel planında istasyon konumları

Ek 4. Esas bileĢenler analizi, (1-3) faktöriyel planında istasyon konumları
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Ek 5. Esas bileĢenler analizi, (2-3) faktöriyel planında istasyon konumları
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TÜRKĠYE MĠNĠMUM AKIM DEĞĠġKENLERĠNĠN TREND ANALĠZĠ
Olgay ġEN
Ġstanbul Teknik Üniversitesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, ĠSTANBUL
olgaysen@yahoo.com
Ercan KAHYA
Ġstanbul Teknik Üniversitesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, ĠSTANBUL
kahyae@itu.edu.tr
ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye genelinde, 83 istasyondan elde edilen, yıllık minimum akım
serilerine, parametrik olmayan Mann-Kendall trend analiz yöntemi uygulanarak trend varlığı
tespit etmektir. Mann-Kendall analizi yapılmadan önce, zaman serilerindeki serisel korelasyon
katsayıları hesaplanmıĢ ve önemli seviyede pozitif korelasyona sahip olan istasyonlara prewhitening iĢlemi uygulanarak trend analizine hazır hale getirilmiĢtir. Sonuç olarak, minimum
akım değiĢkenlerinde, %95 önem seviyesinde, 13 istasyonda azalan trendin, 3 istasyonda ise
artan trendin varlığı saptanmıĢtır. Bu istasyonlar harita üzerinde gösterilmiĢ ve azalan trendin
özellikle Türkiye‘nin batısında yer alan havzalarda olduğu görülmüĢtür. Buradaki sonuçlar daha
önce yapılmıĢ olan çalıĢmalarda bulunan sonuçları genelde onayladığı görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Mann-Kendall test, trend analizi, minimum akım.

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine trend in annual minimum streamflow data having a 28year period from 83 stations across Turkey using a non-parametric test, the Mann-Kendall. Serial
correlation coefficient in each time series was first computed. The pre-whitened process was
applied to those which have a positive correlation value at 95% significant level prior to the
application of the Mann-Kendall test. As a result, 13 stations had a downward trend and 3
stations had an upward trend at %95 significance level. These stations were shown in a map. It is
evident that downward trend behaviour was dominant in the basins located western Turkey. Our
results appeared to be mostly consistent with those of previous studies.
Keywords: Turkey, Mann-Kendall test, trend analysis, minimum streamflow.
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1.GĠRĠġ
Su kaynaklarının doğru kullanımı ve yönetimi için değiĢen iklim koĢullarının mevcut kaynaklar
üzerindeki etkilerinin çok iyi gözlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde iklim değiĢiminin etkileri
birçok araĢtırmacı tarafından çeĢitli veri ve yöntemler ile incelenmiĢtir. Yapılan araĢtırmaların
birçoğu sıcaklık, yağıĢ ve akım verileri odaklıdır.
Kadıoğlu (1997), Türkiye genelinde 18 gözlem istasyonundan elde edilen ortalama, minimum ve
maksimum sıcaklık verilerine Mann-Kendall testi uygulaması sonucunda kıĢ ve bahar
mevsimlerinin minimum değerlerinde artan trend bulmuĢtur. Kahya ve Kalaycı (2004), 83
AGĠ‘de, 31 yıla ait aylık ortalama akım verilerine 4 farklı trend testi (Mann-Kendall, Sen‘s T
Test, Spearman‘s Rho, Seasonal Kendall) uygulamıĢlar ve Türkiye‘nin batısında yer alan
havzalarda azalan trendin varlığını saptamıĢlardır. Bayazıt ve diğ. (2005), 107 gözlem
istasyonunda en az 25 senelik periyotta, yıllık ortalama, maksimum ve düĢük akım verilerini
kullanarak yaptıkları çalıĢma sonucunda, özellikle düĢük akımlarda Türkiye‘nin batı, güney ve
orta bölgelerinde azalan trend bulmuĢlardır. Partal ve Kahya (2006), 96 yağıĢ gözlem
istasyonuna ait, en düĢük 55 yıllık periyotta olan ortalama ve aylık toplam yağıĢ serilerinin
davranıĢını parametrik olmayan yöntemlerle incelemiĢlerdir. Özellikle Ocak, ġubat ve Eylül
ayları ile yıllık ortalama yağıĢ serilerinde Türkiye‘nin batı ve güneyinde bulunan havzalarda
azalan trendin olduğu sonucuna varmıĢlardır. Bir diğer çalıĢmada, Kahya ve Partal (2007)
mevsimsel ortalama yağıĢ değerlerine, Mann-Kendall testi uygulamıĢ ve kıĢ ayındaki yağıĢlarda
batı ve güneyde yer alan havzalarda azalan trend saptamıĢlardır. Yıldız ve Saraç (2008), Türkiye
genelinde 104 akım gözlem istasyonuna ait, günlük ortalama, minimum ve maksimum akım
verilerini incelemeleri sonucunda batı, güney ve orta bölgelerde anlamlı bir azalma olduğunu ve
hidroelektrik enerji üretiminin de bu trende uygun olarak düĢtüğünü belirtmiĢlerdir. Yenigün ve
diğ. (2008), Fırat havzasında 22 istasyona ait, yıllık maksimum, minimum ve ortalama akım
verilerine parametrik olmayan trend analizi yöntemlerini uygulamıĢlar ve minimum akımlarda 6
istasyonda azalan, 1 istasyonda artan trend bulmuĢlardır. Ortalama akım değerlerinde 1
istasyonda azalan trend saptamıĢlar, maksimum akım verilerinde ise trend olmadığını
belirtmiĢlerdir. Aksu ve diğ. (2010), 14 istasyona ait 56 senelik yıllık ortalama sıcaklık, yağıĢ ve
buharlaĢma verileriyle yaptıkları çalıĢmada, sıcaklık ve buharlaĢmada artan, yağıĢta ise azalan
bir trend olduğu sonucuna varmıĢlardır.
Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye genelinde hemen hemen üniform yayılı akım gözlem istasyon ağı
kullanılarak günlük minimum akımlarda iklim değiĢiminin izlerinin araĢtırılmasıdır.
2.VERĠ
Bu çalıĢmada, Türkiye genelinde 83 adet akarsu gözlem istasyonuna ait 28 yıllık (1970-1997)
minimum günlük akımlardan oluĢan zaman serileri ile çalıĢılmıĢtır. Veri yetersizliğinden dolayı,
çalıĢmada Burdur Gölü, Hatay Suları ve Ceyhan havzalarından AGĠ kullanılmamıĢtır. ÇalıĢmada
kullanılan AGĠ‘ler Tablo 1‘de ve Türkiye genelindeki dağılımları da ġekil 1‘de verilmiĢtir.
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ġekil 1. ÇalıĢmada kullanılan AGĠ‘lerin Türkiye genelinde dağılımı
Tablo 1. ÇalıĢmada kullanılan AGĠ‘ler

3.YÖNTEM VE UYGULAMA
Ġlk olarak 83 istasyonun herbirinde 1970-1997 yılları arasında her bir yıla ait minimum akım
değerlerinden trend analizi için zaman serileri oluĢturulmuĢtur. 408 nolu Ġnboğazı ve 601 nolu
Selçuk istasyonlarının her bir seneye ait minimum akım değiĢkenleri sıfır olduğundan bu
istasyonlar analizden çıkarılmıĢtır. Serilerin değerleri arasında önemli seviyede bir pozitif
329

korelasyon varsa; Mann-Kendall analizi uygulanmadan önce, o seriye pre-whitening iĢlemi
uygulanarak veriler yeniden düzenlenmelidir [Partal ve Kahya, 2006]. Böylece 83 adet zaman
serisi oluĢturulduktan sonra, her bir seri için önce lag-1 serisel korelasyon katsayıları
hesaplanmıĢtır. Anderson test ile önem seviyeleri hesaplanmıĢtır.
Minimum akım değerlerinden oluĢturulan serilerde, %5 seviyesinde anlamlı pozitif korelasyon
katsayısına sahip olan istasyon sayısı 28‘dir. Bunlara ait zaman serilerindeki veriler (x 1, x2,
x3,…,xn) pre-whitening iĢlemi (x2-r1x1, x3-r1x2,…,xn-r1xn-1) ile yeniden düzenlenmiĢ ve MannKendall trend analizine hazır hale getirilmiĢtir. Pre-whitening iĢleminden sonra bazı akım
değerleri negatif değer almıĢtır. Akım değiĢkenleri fiziksel olarak negatif değer
alamayacağından, bu değiĢkenlerin değerleri 0.01 olarak kabul edilmiĢtir. ġekil 2‘de Hayrabolu
istasyonunda serisel korelasyon katsayısının pre-whitening iĢlemiyle değiĢimi görülmektedir.

ġekil 2.a. Pre-whitening öncesinde
serinin otokorelogramı

ġekil 2.b. Pre-whitening sonrası
serinin otokorelogramı

Seri içi korelasyon etkisi kaldırıldıktan sonra Mann-Kendall trend analizi uygulamasına
baĢlanılmıĢtır. Mann-Kendall trend analizi, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü tarafından Excel
programında hazırlanmıĢ olan makro ile yapılmıĢtır. Bu referansa dayalı metot tarifi aĢağıda
verilmiĢtir.
3.1.Mann- kendall testi
Mann-Kendall testi trendin monoton kabul edilebileceği durumlarda uygun olması sebebi ile
verilerde mevsimsel veya baĢka herhangi bir devinim mevcut olmamasını gerektirmektedir.
Artıkların varyansını zamanla sabit olması Ģartı ile Sen metodu lineer model kullanarak trendin
eğimini tahmin etmek için uygulanır. Mann-Kendall testi, bir zaman serisinin xi değerleri
modeline xi=f(ti)+εi uyduğu kabul edildiği durumlarda uygulanabilinir. Bu modelde f(t) sürekli
monoton artan ya da monoton azalan zaman fonksiyonu, εi aynı dağılımın ortalaması sıfır olarak
kabul edilen artığıdır. Dolayısıyla dağılımın varyansı zamanla sıfır olarak kabul edilebilir.
Trendin olmadığı sıfır hipotezi (H0) test edilir. Monoton artan ya da azalan trendin olduğu
alternatif hipotezin (H1) aksine H0 hipotezinde veriler zaman içinde rastgele bir dağılım
içindedir. Bu istatistik testin hesaplanmasında MAKESENS hem S istatistiğini hem de normal
dağılımı (Z istatistiğini) kullanır. Veri sayısı 10‘dan az olan zaman serilerinde S istatistiği, veri
sayısı 10 ve daha fazla olan zaman serilerinde ise Z istatistiği kullanılır.
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3.1.1.Veri sayısı 10’dan az olan seriler
ÇalıĢılan veri serisindeki yıllık değerlerin adetleri n ile gösterilir. Eksik değerlere müsaade edilir
ve dolayısıyla çalıĢılan veri serisinde n değeri yıl adedinden az olabilir.
Mann- Kendall testinde S istatistiği
n 1

S 

n

 sgn( x

k 1 j  k 1

j

 xk )

(1)

formülü ile hesaplanır. Burada xj ve xk j>k olacak Ģekilde sırası ile j ve k yıllarındaki yıllık
değerlerdir.

1 Eğer x j -x k >0


sgn(x j -x k )= 0 Eğer x j -x k =0 


-1 Eğer x j -x k <0 

(2)

Eğer n 9 veya 9‘dan küçük ise S‘nin mutlak değeri doğrudan Mann-Kendall ile elde edilen S‘nin
teorik değeri ile kıyaslanır. MAKESENS‘da dört farklı anlamlılık seviyesi (α= 0.1, 0.05, 0.01,
0.001) için iki yönlü test kullanılır. Belirli bir olasılık düzeyinde eğer S‘nin mutlak değeri
spesifik Sα/2 değerine eĢit veya bu değerden daha büyükse H0 H1 lehine reddedilir. Burada Sα/2
trendin olmadığı durumda, olasılığın α/2‘den daha az göründüğü en küçük S değeridir. S‘nin
pozitif (negatif) değeri trendin artan (azalan) olduğunu belirtir.
Anlamlılık Düzeyi α
0.1
0.05
0.01
0.001

Gerekli n
≥4
≥5
≥6
≥7

0.001 anlamlılık düzeyi, bu seviyede trendin olmadığı reddedildiğinde rastgele bir dağılımdaki xi
değerleri ile % 0.1 ihtimalle hata yapılacağı anlamına gelir. Dolayısıyla 0.001 anlamlılık
düzeyinde bir monoton trendin varlığı kuvvetle muhtemeldir. Aynı Ģekilde 0.1 anlamlılık düzeyi,
bu seviyede trendin olmadığı reddedildiğinde %10 ihtimalle hata yapılacağı anlamına gelir.
3.1.2.Veri sayısı 10 ve daha fazla olan seriler
Eğer n en az 10 ise Z istatistiği kullanılır. Bununla birlikte zaman serisinde bir birine eĢit gözlem
varsa veri sayısının 10‘a yakın olduğu durumlarda Z istatistiğinin hassaslığı azalır. S
istatistiğinin varyansı seri içinde olabilecek bir birine eĢit değerleri de göz önünde bulundurarak
aĢağıdaki formül ile hesaplanır.

VAR( S ) 

q

1 
 n(n  1)(2n  5)   t p (t p  1)(2t p  5) 
18 
p 1


(3)

Burada q değeri eĢit grupların sayısını tp ise p. gruptaki eĢit değerlerin sayısını göstermektedir.
S ve VAR(S) değerleri Z istatistiğini hesaplamak için aĢağıdaki formüldeki gibi kullanılır.
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 S 1

 VAR( S ) Eğer S > 0


Z  0
Eğer S = 0 
 S 1


Eğer S < 0
 VAR( S )


(4)

Ġstatistiksel olarak anlamlı bir trendin varlığı Z değerini kullanarak değerlendirilir. Z‘nin pozitif
(negatif) değeri trendin artan (azalan) olduğunu belirtir. Z istatistiği normal dağılıma sahiptir.
Bir α anlamlılık düzeyinde artan mı azalan mı monoton trend olduğunu test etmek için Z
değerine bakılır. Eğer Z‘nin mutlak değeri Z1-α/2‘ den büyük olursa H0 reddedilir. Buradaki Z1-α/2
standart normal kümülatif dağılım tablolarından elde edilir. MAKENSENS ‗de anlamlılık düzeyi
test edilen α‘lar 0.001, 0.01, 0.05 ve 0.1‘dir.
3.1.3.Sen metodu
Bir zaman serisinde mevcut olan lineer trendin eğimini doğru olarak tahmin etmek için
parametrik olmayan bir yöntem olan Sen Metodu kullanılır. Sen Metodu trendin lineer kabul
edilebildiği durumlarda kullanılabilir. Buna göre denklemde f(t),
f (t ) =Qt+B

(5)

olur. Burada Q eğim, B sabit sayıdır.
Denklemdeki Q eğim değerini tahmin için öncelikle tüm veri çiftlerinin eğimi j>k olmak koĢulu
ile aĢağıdaki eĢitlikle hesaplanır.

Qi 

x j  xk

(6)

jk

Eğer belirli bir zaman serisinde n tane xj verisi varsa bu n veri arasında N= n(n-1)/2 olacak
Ģekilde N tane Qi eğim değeri elde edilir. Sen Metodu‘na göre serinin eğimi N tane Qi eğim
değerinin medyanıdır. N tane Qi eğim değeri küçükten büyüğe doğru sıralanır ve Q tahmini,
Eğer N tek ise Q  Q( N 1)/2

(7)

veya
1
Eğer N çift ise Q= (Q N /2  Q ( N  2) / 2)
2

(8)

eĢitlikleri ile hesaplanır.
Bir iki yönlü % 100(1- α) güven aralığında eğim tahmini temeli normal dağılıma dayanan
parametrik olmayan bir teknikle yapılır. Bu metot en az 10 verinin olduğu ve bu veriler içinde bir
birine eĢit değerlerin çok fazla olmadığı durumlarda geçerlidir.
MAKESENS her biri farklı sonuçlar veren iki farklı anlamlılık düzeyinde (α=0.01, α=0.05)
güven aralığını belirler. Ġlk olarak Cα değeri,

C  Z1 /2 VAR(S )

(9)
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eĢitliğinden elde edilir. Buradaki VAR(S) önceki adımda eĢitliği verilen değer, Z1-α/2 ise standart
normal dağılımdan hesaplanan değerdir.
Bundan sonraki adımda ise M1=(N-Cα)/2 ve M2=(N+Cα)/2 eĢitliklerinden M1 ve M2 değerleri
hesaplanır. Güven aralığının alt ve üst limitleri, Qminve Qmax, sıralanmıĢ tahmini Qi ‗lerin M1 ve
M2-1 değerleridir. Eğer M1 tam sayı değilse alt limit enterpolasyon ile bulunur. Eğer M2 de tam
sayı değilse üst limit benzer Ģekilde enterpolasyon ile bulunur.
Denklem (5)‘ deki B sabit değerini tahmin için xi-Qti farkının n değerleri hesaplanır. Bu
değerlerin medyanı B sabitinin tahmini değerini verir. %99 ve %95 güven aralığındaki B
sabitinin tahmini değerleri de aynı yolla bulunur.
4.SONUÇLAR
Mann Kendall trend analizi uygulaması sonucunda minimum akım değerlerinde önemli derecede
azalan trende sahip olan istasyon sayısının 23, artan trende sahip olan istasyon sayısının ise 5
olduğu görülmüĢtür. 0.1 önem seviyesinde 10 istasyonda, 0.05 önem seviyesinde 6 istsyonda,
0.01 önem seviyesinde 5 istasyonda ve 0.001 önem seviyesinde 2 istasyonda azalan trendin
varlığı saptanmıĢtır. Artan trende sahip istasyon sayıları ise 0.1 önem seviyesinde 2 ve 0.05
önem seviyesinde 1 ve 0.01 önem seviyesinde 2‘dir. Bu istasyonlar trend eğimi ve analiz
parametreleri ile birlikte Tablo 2 ve Tablo 3‘te verilmiĢtir.

Tablo 2. Artan trende sahip istasyonlar
Time series

First year Last Year

n Test S

106 Hayrabolu

1970

1997

28

1331 Bartın

1970

1997

28

2157 Karak öprü

1970

1997

28

2304 Bayburt

1970

1997

28

2610 Bayk an

1970

1997

28
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Test Z Signific.

2.66
1.66
3.25
2.57
1.72

**
+
**
*
+

Q

0.002
0.018
0.039
0.054
0.013

Tablo 3. Azalan trende sahip istasyonlar
Time series

First year Last Year

n Test S Test Z Signific.

103 Meriç Köprüsü

1970

1997

28

104 Suak acağı

1970

1997

28

209 Gürçeşme

1970

1997

28

314 Kayaca

1970

1997

28

328 Dereli

1970

1997

28

407 Aslan Köp.

1970

1997

28

509 Kayalıoğlu

1970

1997

28

515 Topuzdamları

1970

1997

28

523 Acısu

1970

1997

28

701 Kayırlı

1970

1997

28

809 Kavak lıdere

1970

1997

28

1102 Gazlıgöl

1970

1997

28

1224 Ak taş

1970

1997

28

1233 Karak öy

1970

1997

28

1237 Dok urcun

1970

1997

28

1334 Beşdeğirmenler

1970

1997

28

1612 Denircik

1970

1997

28

1714 Karahacılı

1970

1997

28

1820 Hacılı Köprü.

1970

1997

28

2164 Çayağzı

1970

1997

28

2402 Kağızman

1970

1997

28

2415 Ur Köp.

1970

1997

28

2618 Köprübaşı

1970

1997

28

-2.67
-2.92
-3.42
-1.80
-1.74
-3.22
-2.73
-3.72
-2.71
-1.66
-2.17
-1.73
-1.95
-2.19
-1.74
-1.90
-2.11
-1.72
-1.72
-2.35
-2.14
-1.70
-2.31

**
**
***
+
+
**
**
***
**
+
*
+
+
*
+
+
*
+
+
*
*
+
*

Q

-0.849
-0.156
0.000
-0.006
-0.018
-0.005
-0.002
-0.003
-0.009
-0.004
-0.007
0.000
-0.017
-0.009
-0.021
-0.017
-0.011
-0.174
-0.039
-0.030
-0.156
-0.018
-0.007

n : Yıl sayısı
Q : Lineer trend eğimi
*** : α=0.001 önem seviyesinde trend
** : α=0.01 önem seviyesinde trend
* : α=0.05 önem seviyesinde trend
+ : α=0.1 önem seviyesinde trend
Önemli seviyede trende sahip olan istasyonların belirlenmesinden sonra, bu istasyonların
koordinatları belirlenmiĢ ve harita üzerindeki yerleri tespit edilmiĢtir. Minimum akım değerleri
kullanılarak yapılan Mann-Kendall trend analizi sonucunda trend belirlenen istasyonların
Türkiye genelindeki dağılımı ġekil 3‘te verilmiĢtir.
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ġekil 3. Trend belirlenen istasyonların minimum akımlar için Türkiye genelindeki dağılımı
Ayrıca pozitif lag-1 serisel korelasyon katsayısı önemli (kararlılık-persistence) olan istasyonların
dağılımını ġekil 4‘te vermemizin sebebi, minimum akım değerlerinin azalan trend paterni ile bir
benzerlik gösterip göstermediğini anlamak içindir.

ġekil 4. Kararlılık (Persistence) özelliği önemli olan istasyonların dağılımı
ġekil 3 ve ġekil 4‘te verilmiĢ olan haritalar kabaca incelendiğinde, azalan trende sahip olan
istasyonlar ile kararlılık özelliği önemli olan istasyonların benzerliği dikkat çekmektedir.
Buradan yola çıkarak yapılan inceleme sonucu azalan trende sahip olan 13 adet istasyonun
kararlılık özelliğinin önemli olduğu görülmüĢtür.
Minimum akım değerleri için elde edilen harita incelendiğinde, önemli seviyede azalan trende
sahip olan istasyonların Türkiye‘nin batısında bulunan Meriç, Susurluk, Sakarya, Gediz ve K.
Menderes havzalarında yoğunlaĢtığı görülmüĢtür. Önemli seviyede artan trende sahip olan
istasyonların sayısı az olmakla birlikte, Meriç, Batı Karadeniz, Çoruh, Fırat ve Dicle
havzalarında yer almaktadırlar.
Elde edilen sonuçlar, Cığızoğlu ve diğ. (2005) tarafından bulunan sonuçlarla karĢılaĢtırıldığında
görülen ortak sonuç azalan trende sahip istasyonların Türkiye‘nin batısında yer alan havzalarda
yoğunlaĢmıĢ olmalarıdır (ġekil 5). Cığızoğlu ve diğ. (2005)‘ten farklı olarak bu çalıĢmada, 0.05
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önem seviyesinde, Meriç havzasında 2 istasyonda azalan trend, Fırat havzasında 1 istasyonda
artan trend bulunmuĢtur.

ġekil 5. Minimum akım değerlerinde trend belirlenen istasyonlar [Cığızoğlu ve diğ., 2005]
TeĢekkür
Bu araĢtırma tamamı TUBĠTAK 108Y165 nolu projesinin kapsamında gerçekleĢtirilmiĢtir.
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ÖZET
Uygulama alanında, belirli bir matematik ifadeye uymayan, fakat izlenebilen bir süreklilikle,
konumdan konuma değiĢen çok sayıda bölgesel değiĢkene (yağıĢ, akım, yer altı suyu vb.)
rastlanmaktadır. DeğiĢkenin aldığı değerler grubunun analizi sonucunda, herhangi bir havzadaki bir
noktada, değiĢkenin alacağı ortalama değer bulunur. DeğiĢkenin bu noktada alabileceği değerin
tahmini, bölgesel yapısı ve dağılımı, aynı değiĢkenin söz konusu nokta civarında aldığı değerleri
inceleyerek mümkün olur. Üçgensel Hidrolojik Enterpolasyon (Modèle Triangulaire Hydrologique,
MTH) Yöntemi, Türkiye‘de, üçgenler ağı oluĢturularak, yağıĢ değerlerinden oluĢturulan korelasyon
(veya kovaryans) matrisi öz vektör değerlerinde uygulaması yapılmıĢtır. Bu üçgen Ģebekesinde, 60
km‘lik karelaj yapılmıĢ, öz vektör eğrileri, önce normal klasik yolla, bilahare, bu yöntemle, otomatik
olarak çizdirilmiĢ, bir karĢılaĢtırması yapılarak ve her iki eğrinin de uygun olduğu saptanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: MTH yöntemi, rastgele değiĢken, üçgenler ağı, stasyoner.
“MTH METHOD”
INTERPOLATION OF HYDROLOGICAL VARIABLES
ABSTRACT
In practice, there are many local variables (rainfall, flow, ground water etc.), which do not comply
with a specific mathematical statement but alter from a position to other position with a traceable
continuity, were encountered. In the result of analyzing of group of values that variables took,
average values are found out in a point of any watershed. It is possible to estimation of the value that
variable can take in this point analyzing regional structure and distribution and the values that the
same variable took in question point. In Turkey, application of MTH method was conducted in
correlation matrix (or covariance) essential vector values which were composed of rainfall values
generating triangles network. In this triangle network, a grid with 60 km was conducted, essential
vector curves were plotted at first by classical method later this method. Then, both curves were
compared and it was determined that these curves were very fit.
Keywords: MTH method, random variable, triangles network, stationary.
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1.GĠRĠġ
Bir çok hidrolojik değiĢken (yağıĢ ve akıĢlar, veyahut korelasyon matrisleri özvektörleri vb.) bir
noktadan diğerine, herhangi bir matematik formülasyona uymaksızın, bir noktadan diğerine
belirli bir süreklilikle değiĢkenlik gösterir. BölgeselleĢtirilmiĢ değiĢkenler yöntemi, böyle
herhangi bir hidrolojik değiĢkenin, belirli bir ortamda alacağı değerin, ağırlıklı ortalamasını
tahmin olarak veren bir yöntemdir.
Dikkate alınan örnekleme sonuçlarına göre, değiĢkenin belirli bir noktadaki değerinin seçimi,
değerlerin bu ortamın yapısının ve tahmin noktasının etrafında alacağı değerlerin analiziyle
mümkün olur.
2.VARĠOGRAM KORELASYONU
(x), ortam içerisinde, sabit bir (h) mesafesiyle değiĢtiğine göre, iki noktada,
(1)
yazılabilir ve gerçek fonksiyon matematik ifadesi,
(2)
burada,
Variogramın bir noktadaki değeri,
O halde,

ortalamasıdır.

‘ın elde edilmesindeki zorluklar nelerdir?

a) Çalkantıların (türbülans) varlığı,
b) Örneklemenin sonlu karakteri,
c) (h) değerlerinin kapalı karakteri,
d) Variogramın izotrop olmayan özelliği.
Bu da bize, (1) doğrultular ve (2) mesafeler sınıflaması yapmaya zorlamaktadır.
Variogramlar, aĢağıdaki Ģekillere göre sınıflanabilir:
- Merkezde parabolik özellikte gerçek fonksiyonlar,
- Merkezde, düĢeyden ayrık bir eğimli gerçek fonksiyonlar,
- Tamamen olasılığa bağlı değiĢkenler durumu.
3.VARĠOGRAM BAĞINTISI
Variogram için,

yazılabilir.

(f) merkeze indirgenmiĢ (f) değiĢkeni için, korelasyon katsayısı,
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dır. Diğer yandan,

dır. O halde,

et

ya da, varyanslar kullanılarak;
ya da,
Korelasyon katsayısı olarak,

bulunur.

4.Eġ DEĞER DEĞĠġKEN EĞRĠLERĠNĠN OTOMATĠK ÇĠZĠMĠ
4.1.MTH Yönteminin Açıklaması
Üçgen Ģekilde (ġekil 1) görüldüğü gibi, üçgen köĢelerini oluĢturan noktalarda (A,B,C), incelenen
değiĢkenin aldığı değerler bilindiğine göre, ağırlık merkezi noktasında (M), değiĢkenin alacağı
değerin hesaplanması isteniyor. Bu Ģekil, bütün incelenen ortamında dolaĢtırılarak, birçok üçgen
elde ediliyor.
A

D31

D1P
D3P

M

D12
D2P
B

C

D23

ġekil 1. MTH Üçgeni
Değerinin ölçülmemiĢ olduğu noktada, değiĢkenler üzerinde aĢağıdaki kabuller yapılır;
- M noktasında ve A.B.C noktalarındaki katsayılar arasındaki regresyon, sadece Ģeklin
geometrisine bağlıdır. Matematik beklenti, ortam içerisinde sabittir, E(xm) = Cte
- Olayın türevi yoktur, varyans ortam içerisinde sabittir, Var(xm) = Cte yani, doğrultuya
bağımlılık yoktur.
Varyans, değiĢkenin katsayılarının bir lineer kombinasyonu Ģeklinde yazılabilir,
(3)
Burada, Yi (n) sayıda gerçekleĢmiĢ vektörün lineer kombinasyonu,
kombinasyon katsayılarıdır.

değiĢkenler,

lineer

4.2.( ) Lineer Kombinasyon Katsayıları
Yukarıdaki kabullere göre, matematik bekleyiĢ ve varyans için sırasıyla,
et

(4)
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Yazılabilir. Yahut (bi) ler için,

olacağına göre,

,
dir.

Aynı değer üzerinde, merkeze indirgenmiĢ değiĢkenlerle,
yazılır. Lagrange çarpanıyla,
(5)
(bi) lere göre, kısmi türev,
olacağı için,
(6)
Ģekline dönüĢür. (X’X) bilindiğine göre, (bi) leri tanımlayan matrisyel yazılım ise,
olur. Buradaki (X‘), (X) matrisinin transpozesidir.
4.3.Korelasyon Katsayıları
katsayıları aĢağıdaki gibi belirlenebilir:
ÇeĢitli mesafe sınıflamaları yapılır. Bunlardan ilki,
çift

ve

ortalama değerini gösterir.

değiĢtirilmiĢ çift (permütasyon)

et

‗nin değerleri aynı

için ;

role sahiptir ;

Buradan,
(7)
AĢağıdaki ifadeyle, en iyi tahmin yapılabilir;
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AraĢtırmada görüldü ki,
C= f(d)

1

0

d
ġekil 2. Korelasyon katsayısı –mesafe iliĢkisi

yazılabilir.

Genel halde,
: etki yarıçapı ve

: etki gücü

(özvektör katsayıları için)

DeğiĢkenlerin bağımsız olduğu durumda,
.
ve
ölçüm ağı içerisinde, çeĢitli d
mesafe sınıflamalarıyla, bütün nokta çiftlerinden hareketle tahmin edilebilir.
4.3.1.Ġki nokta durumu
(8)
(9)
(10)
Merkeze indirgenmiĢ değerler için,

et
koyarak ,
(11)

(12)

ve,

(13)
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Ġki nokta enterpolasyonu durumu,
M
D2P
B

D1P
D12

A
ġekil 3. Ġki nokta arasında enterpolasyon (M, doğru dıĢında)
Özel durum : I. ( ), AB doğrusu üzerinde ;
et

car,

(14)

D2P
D1P

B

M

A
D12
ġekil 4. Ġki nokta arasında enterpolasyon (M doğru üzerinde)
II. ( ), AB üzerinde, fakat uzağında;
Bu durumda ,

o halde,

ve

4.3.2.Üçgen durumu
(15)
(16)
(17)
(18)
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Ġki nokta durumuna benzer olarak, aĢağıdaki sistem bulunur,
(19)
(20)
(21)
(22)
Ġncelenen alan düzgün bir karelaja dönüĢtürülür. Her bir nokta için regresyonlar, bir defada
hesaplanır ve uygulanır. DeğiĢken, her bir noktada, önce değiĢtirilmiĢ (transformasyon) değerde,
bilahare asıl brüt değerinde tahmin edilir. Sonuçta, uzun iĢlemleri ve klasik yolla eĢ potansiyel
eğrilerinin çizimini ve çeĢitli zorlukları ortadan kaldıran, bir programla birlikte sunulan yöntem
yardımıyla, otomatik olarak elde edilen toplam, incelenen alandaki yağıĢtan oluĢan su
potansiyelini verir.
Son kolona göre iĢlem yapılıp, determinant açılacak olursa,
Δ

(23)

öyle ki,

simetrik Ģekilde,
(24)
(25)
(26)
5.SONUÇLAR
MTH yönteminin doğruluğu, bütün Türkiye sathında 10 adet yağıĢ istasyonundaki bilinen aylık
yağıĢ değerlerinde uygulandı ve su potansiyeli hesaplandı ve yöntemin çok doğru sonuç verdiği
görüldü.
Aynı yöntem, Thiessen ve klasik yöntemle birlikte, Fransa‘da La Loire havzasındaki bazı
yağıĢlar için uygulandı ve yine görüldü ki, MTH yönteminin, diğer yöntemlerle, pratik olarak
aynı sonuçları verdiği tespit edilmiĢtir.
MTH yöntemi, değiĢkenlerin çeĢitli noktalarda alacağı değerlerin tahmini, hesabı ve otomatik
iĢlem gerektirmesinden dolayı, diğer yöntemlere göre büyük avantaj sağlamaktadır.
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ÖZET
Homojen bölgelerin tanımlanması, bölgesel taĢkın frekans analizindeki en önemli konulardan
biridir. Çünkü, tüm bölgeye tek bir frekans dağılımın uygulanması gerekir. Bunun
uygulanabilmesi için bölgenin homojen olması gerekmektedir. Bu çalıĢmada, Doğu Karadeniz
Havzası‘ndaki Akım Gözlem Ġstasyonları için homojenlik analizi L-momentler yöntemiyle
yapılmıĢ ve Doğu Karadeniz Bölgesi‘nin homojen bir bölge olduğu belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: L-Momentler, frekans dağılımı, homojenlik analizi.

HOMOGENEITY TEST OF FLOW GAUGING STATIONS OF THE
EASTERN BLACK SEA BASIN
ABSTRACT
The determination of homogenous zones is one the most important issues in regional flood
frequency analysis. Because, only one frequency distribution should be applied for whole region.
Therefore, the whole region should be homogenous. In this study, homogeneity analysis has
been carried out for flow gauging stations in the Eastern Black Sea Basin and it has been
concluded that the Eastern Black Sea Region is homogenous.
Key Words: L-Moments, frequency distribution, homogeneity analysis.
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1.GĠRĠġ
Akım gözlem istasyonu (AGĠ) akım verilerinin L-Momentlere dayalı parametre tahmininde
kullanılabilmesi için bölgesel analize uygunluklarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bölgesel
frekans analizindeki en zor kısım homojen bölgelerin tanımlanmasıdır. Frekans analizinde tüm
bölgeye tek bir frekans dağılımın uygulanması gerekir. Bunun uygulanabilmesi için bölgenin
homojen olması ve istasyonların homojenlik koĢulunu sağlaması gerekmektedir. Homojenlik
koĢulu; her istasyona ait ölçek faktörünün yanı sıra bölgeye aynı frekans dağılımının
uygulanabilirliği anlamına gelmektedir. Bu sebeple, istasyonlar homojenlik durumunu sağlamak
için alt gruplara ayrılabilir. GeçmiĢte yapılmıĢ benzer çalıĢmalara örnekler olarak; Greenwood
[1979], Landwehr [1979a], Hosking [1986], Dedun [1988], Hosking [1990], Vogel [1993], Önöz
[1994], Wallis [1993] verilebilir.
Akım gözlem istasyonu verilerinin L-moment yöntemiyle tahmin edilebilmesi için verilerin ve
bölgenin homojen olması gerekmektedir. L-moment oranlarının, heterojenlik ve homojenlik
ölçütlerinin güvenirliğinin sınanması ve literatürde kabul edilen güven aralıklarında kalması
bölgenin homojen olmasına bağlıdır.
Bölgesel frekans analizinde benzer istasyonları gruplandırmada birçok yöntem vardır. Bu
yöntemlerden bazıları aĢağıdaki gibi sıralanabilir: Coğrafik Uygunluk, Öznel Ayırma, Nesnel
Ayırma, Grup Analizi. Bu yöntemlerden Grup Analizi, bölgesel frekans analizinde istasyonları
gruplara ayırmada baĢarıyla kullanılabilen en eski ve en yaygın yöntemdir. Her bir istasyon, veri
vektörlerine göre gruplandırılmaktadır. Veri vektörleri, noktasal istatistikleri, istasyon
karakteristiklerini ve her ikisini de içerebilmektedir.
2.YÖNTEM
Bölgesel homojenliği test etmek için iki istatistik öne sürülmüĢtür. Bunlardan ilk istatistik olan
uyumsuzluk ölçüsü (Di) istasyon verilerinin L-moment oranları ile hesaplanmaktadır. L-moment
oranları L-cv; değiĢim katsayısı (t), L-cs; çarpıklık katsayısı (t3) ve L-ck; basıklık katsayısı (t4)
Ģeklindedir. Uyumsuzluk ölçüsü (Di) homojen bölge olarak kabul edilen istasyon toplumundaki
istasyonların birbirleri ile olan uyumlarının literatürde verilen aralıklarda kalıp kalmadığının
saptanmasıdır. Uyumsuzluk ölçüsü bölgedeki istasyon sayısına bağlıdır. Uyumsuz çıkan bir
istasyon baĢka bölgeye kaydırılmalı veya analizden çıkarılmalıdır. N adet istasyon olan bir
grupta L-moment oranlarının vektörel ifadesi aĢağıdaki gibidir [Hosking ve Wallis, 1993].
(1)
T: Vektör ya da matrisin transpozu,

(2)
: Ağılıksız grup ortalaması,

(3)
A= Karelerinin toplamının matrisi ve çapraz çarpımı,
348

(4)
Di: i istasyonu için uyumsuzluk ölçüsüdür.
Di, bölgedeki istasyon sayısına bağlı olarak tanımlanır. Eğer hesaplanan Di değeri Tablo 1‘de
verilen kritik Di değerinden büyük ise o istasyon uyumsuz kabul edilir.
Tablo 1. Diskordant istatistiği (Di) için kritik değerler [Hosking ve Wallis, 1997].
Ġstasyon Sayısı
5
6
7
8
9
10

Kritik Değer
1,333
1,648
1,917
2,140
2,329
2,491

Ġstasyon Sayısı
11
12
13
14
≥15

Kritik Değer
2,632
2,757
2,869
2,971
3,000

Ġkinci istatistik olan heterojenlik ölçüsü (Hi) ile istasyon gruplarının heterojenlik ölçüsü
belirlenmektedir. Heterojenlik ölçüsü özellikle homojen olması muhtemel bölgelerin istasyonları
arasında örnek L-momentlerin varyasyonlarını karĢılaĢtırır. Homojen bir bölgede bulunan tüm
istasyonlar, aynı toplum L-moment oranlarına sahiptir.
Heterojenlik ölçüsü üç ayrı ölçüde belirlenebilmektedir (V1, V2, V3).
i) L-cv (t)‘ ye bağlı; t‘nin ağırlıklı standart sapması (V1);

(5)
N: istasyon sayısı, Ni: Her istasyonun kayıt uzunluğu, tR: ti‘nin ortalama değeridir.
ii) L-cv-L-cs‘ye bağlı; istasyonların t ve t3‘lerin grubun ağırlıklı ortalamasına olan uzaklığı (V2);

(6)
iii) L-çarpıklık ve L-basıklık‘ a bağlı; istasyonların t3 ve t4‘lerinin grubun ağırlıklı ortalamasına
olan uzaklığı (V3);

(7)
Heterojenlik ölçüsünü hesaplamak için bölgeler homojen olarak kabul edilir ve veriler çapraz
korelasyona veya dizili korelasyona sahip değildirler. Ġstasyonların kayıt uzunlukları
değiĢtirilmeden kullanılırlar. Her bir simüle edilmiĢ bölge için, Vi (V1, V2, V3 olarak tanımlanmıĢ
üç ölçüden herhangi biri) hesaplanır. Simüle edilmiĢ verilerin V (ortalaması), ve V (standart
sapması) hesaplanır. Heterojenlik ölçüsü (Hi), (8) numaralı formül ile elde edilir.
(8)
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Hi<1 ise bölgenin kabul edilebilir derecede homojen olduğunu, 1<Hi<2 ise bölgenin
muhtemelen heterojen olduğunu, Hi>2 ise bölgenin kesinlikle heterojen olduğunu söylemiĢlerdir.
Eğer bölge yeterince homojen değil ise, bölge daha alt bölgelere ayrılarak homojen hale
getirilmeye çalıĢılır. Hosking ve Wallis [1993]‘ göre H1, H2 ve H3; V1, V2 ve V3‘e göre
hesaplanmıĢtır. H1‘in homojen ve heterojen bölgelerin ayrımında daha güçlü olduğunu öne
sürmüĢlerdir. Bundan dolayı V1‘e dayalı H1 istatistiğinin, heterojenlik ölçüsünü hesaplamada
kullanılması tavsiye edilmiĢtir.
3.BÖLGESEL FREKANS UYGUNLUK TESTLERĠ
Bölgesel frekans analizinde bölgeye bir frekans dağılımı uygulanacağından her istasyona aynı
dağılımı uygulamak çoğu zaman imkânsızdır. Bu nedenle amaç, her istasyon için doğru
tahminler verecek dağılımı bulmaktır. Burada en önemli olan nokta noktasal ile bölgesel frekans
dağılımının aynı olmadığı durumlar içinde doğru tahminler yapabilecek dağılımlar kullanmaktır.
Uyumlu istasyonlardan oluĢan homojen bir bölgede bir dağılım seçildikten sonra, bu dağılımın
bölgeye uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu nedenle birçok yöntem geliĢtirilmiĢtir.
Bunlar Ki kare, Kolmogorov-Smirnov, diğer genel uygunluk testleri ve L-moment istatistiklerine
ve momentlere dayalı testlerdir. Literatürde yaygın olarak L momentlerin basıklık katsayısını
temel alan dağılımın uygunluğu ölçüsü kullanılmaktadır. Dağılıma uygunluk ölçüsü hesabında
bölge N istasyona sahip kabul edilir. i‘nci istasyonun kayıt uzunluğu ni ve örnek L-momentler
oranları ti , t3 i, t4 i ile, bölgesel ortalama L-Cv, L-çarpıklık, L-basıklık tR , t3 R, t4 R ile gösterilir ve
ağırlıklı bölgesel ortalamaları (1) nolu denklem ile hesaplanır. GözlenmiĢ verilere uygun olması
muhtemel 3 parametreli dağılımlar GenelleĢtirilmiĢ Lojistik, GenelleĢtirilmiĢ Ekstrem Değer,
GenelleĢtirilmiĢ Pareto, GenelleĢtirilmiĢ Normal ve Pearson Tip 3 literatürde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu dağılımlar için bölgesel L-moment oranları (1, tR, t3 R ) hesaplanır.
Simülasyon kullanılarak her dağılım için ayrı ayrı hesaplanan dağılım uygunluğu ölçüsünün
mutlak değeri 1.645 den küçükse Z 1.645, bu dağılımın bölgesel frekans dağılımı olduğu
kabul edilmektedir. Z 1.645 değeri %90 güvenirlik sınırına karĢılık gelmektedir.
4.BÖLGESEL FREKANS DAĞILIMIN PARAMETRE TAYĠNĠ
Homojen bölgelerdeki verilere dağılım uydurmak için birçok yöntem vardır. Her istasyon için
boyutsuz değerler kullanılarak L-moment oranları hesaplanır. Tüm bölgeye tek bir dağılım
fonksiyonu uydurabilmek amacı ile istasyon L-moment oranları, istasyondaki gözlem
uzunluklarına göre ağırlıklı ortalama hesaplanarak bölgesel ağırlıklı L-moment oranları bulunur.
Bu momentler kullanılarak bölgesel dağılımın fonksiyonunun parametreleri hesaplanmaktadır.
Tahminlerin doğruluk derecelerini bulmak için Monte Carlo Simülasyonunun yanı sıra diğer test
teknikleri de kullanılmaktadır. Her istasyon için rölatif ortalama hata değerleri, rölatif hata
değerleri ve %5-%95 alt ve üst güvenirlik bant sınırları elde edilmektedir.
4.1.Parametre Tahmin Yöntemleri
Ġstatistikte en önemli problemlerden biri, olasılık dağılımının parametrelerinin tahminidir.
Olasılık dağılım hakkındaki kabuller karar vermede ve sonuca ulaĢmada gereklidir. Olasılık
yoğunluk fonksiyonunun seçimi, gözlem verilerinin objektif ve sübjektif yöntemlerde
kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Sübjektif yöntemler, veri kümesinin grafiklerle birikimli
fonksiyonlarının elde edilmesidir. Objektif yöntemler ise, uygunluk testlerinin yapılması ve karar
verilmesidir. Bir rastgele değiĢkenin toplum parametreleri tam olarak hesap edilemediğinden
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gözlenen verilerden tahmin yoluna gidilmektedir. Tahminlerde minimum hata ile çalıĢan bir
yöntem kullanılabilirse toplum parametrelerine yakın değerler elde edilebilmektedir. Tahminler
arasında örnekleme varyansı en küçük olanına etkin tahmin denmektedir.
4.1.1.Maksimum olabilirlik yöntemi
GözlenmiĢ serinin gerçekleĢmesi durumunda olabilirliği en yüksek seri değerleri elde edilmiĢ
demektir. Serinin olabilme ihtimali; gözlenmiĢ her bir değerin olasılık yoğunluk fonksiyonu
yazılarak hepsinin birbiri ile çarpılmasıyla elde edilir. Serinin olabilme fonksiyonunu maksimum
yapan parametre değerleri bu dağılımda örnek seriye en uygun parametreler olmaktadır.
Olabilme fonksiyonunun maksimumları ile logaritması alınmıĢ olabilme fonksiyonun
maksimumları aynı değerlerden meydana gelmektedir. O halde; çarpımın türevini almak yerine
aĢağıda verilen toplamlar fonksiyonu olan Log (o.f.)' nun türevini almak daha uygun olmaktadır.

(9)
EĢitliğin her bir parametreye göre türevi alınarak sıfıra eĢitlenerek parametre adedi kadar
denklem elde edilmektedir. Sistemdeki denklemlerin hepsini sıfır yapan parametre değerleri
maksimum olabilirlik yöntemine göre tahminler olmaktadır.
4.1.2.Momentler yöntemi
Bir rastgele değiĢkenin olasılık yoğunluk fonksiyonu eğrisi ile apsis ekseni arasında kalan alan
bir kütle gibi düĢünülmektedir. Bu kütlenin çeĢitli noktalara göre momentleri analitik olarak
alınmaktadır. Parametreler, momentlerin eldeki örnekten hesaplanan nümerik hatasız
tahminlerine eĢitlenmesi ile elde edilen formüllerle bulunabilmektedir. α = f1 (1, 2, 3,……) ve
= f2(1, 2, 3,……) ifadelerinden α,  parametrelerinin
değerleri ile bulunmaktadır.
4.1.3.Olasılık ağırlıklı momentler yöntemi (PWM)
Olasılık ağırlıklı momentler ilk olarak Greenwood vd. [1979], tarafından Wakeby dağılımının
parametre tahmini için geliĢtirilmiĢtir. Hosking [1986] tarafından kuramsal açıdan incelenerek,
PWM‘ nin merkezsel istatistik momentlerle eĢdeğer özelliklere sahip olduğu gösterilmiĢtir. Bu
momentlerin örnek tahminleri özellikle kısa kayıtlar için hatasız ve aykırı değerlere (outleirs)
karĢı hassas değildirler. Ayrıca verinin lineer fonksiyonu olmaları nedeniyle diğer momentlere
göre örnekleme değiĢimlerinden daha az etkilenmektedirler. Bu özellikleri ile klasik yöntemlere
göre tercih edilerek yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu yöntem toplumun sıfırıncı, birinci ve
ikinci olasılık ağırlıklı momentlerinin, örnek serinin tahmin edilen sıfırıncı, birinci ve ikinci
momentlerine eĢitlenmesidir. Böylece üç adet formül elde edilerek, 3 adet bilinmeyen
parametrenin bu formüllerin çözülmesi ile bulunabilmesidir. Eğer parametre sayısı 3 ten fazla
olursa parametre sayısı kadar formül elde edene kadar diğer üst mertebedeki olasılık ağırlıklı
momentler de bulunmalıdır. Olasılık ağırlıklı momentler aĢağıdaki gibi; F=F(x) = p(X≤x) ve l, j,
k tam sayılar olmak üzere, x=x(F) Ģeklinde ters formu açık olarak belirlenebilen dağılımların
parametrelerinin belirlenmesinde kullanılabilmektedir [Greenwood vd.,1979].
(10)
(11)
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Ģeklinde tanımlanmıĢlardır. Ġfadelerdeki F=F(x) = p(X≤x) ve l, j, k pozitif tamsayılardır. j=k=0
ve 1 pozitif tamsayı ise M1,0,0 momenti 1 inci mertebeden merkezsel istatistik momente eĢit
olmaktadır. M1,j,0 ve M1,0,k momentlerinin hatasız örnek tahminleri aĢağıdadır [Hosking, 1986;
Landwehr vd., 1979a; Gebeyehu, 1989].
(12)
(13)
j=0,1,......,N-1 ; k=0,1,...,N-1 ve x(i), i=1,2,...,N düzenlenmiĢ örnek olmak üzere j=1 örnekteki en
küçük değeri göstermektedir. Olasılık ağırlıklı momentlerin örnek tahmini için bir baĢka yolda
rastgele değiĢkenin i‘inci değere eĢit veya küçük kalma frekansının hesabı aĢağıdaki gibidir.
ÇalıĢmalar; dağılım veriye iyi uyuyorsa bu yöntemin daha baĢarılı olduğunu göstermiĢtir.

(14)
(14) numaralı denkleminin (12) ve (13) denklemlerine uygulanmasıyla
(15)
(16)
Elde edilir. Bunların her biri bir olasılık fonksiyonunu tanımlamaya yeterlidir ve birbirleri
cinsinden yazılabilirler. Ġlk üç momentin birbiri cinsinden ifadeleri aĢağıdaki gibidir:
M100 = M100, M110 = M100-M101, M120 = M100-2M101+M102, M130 = M100-3M101+3M102-M103 (17)
Olasılık ağırlıklı momentler bir dağılımı belirleyebilirken tek baĢına diğer momentler gibi bir
anlam taĢımamaktadırlar [Gebeyehu, 1989]. Bu nedenle olasılık dağılımlarının biçimlerinin
belirlenmesinde Hosking [1986]tarafından elde edilen L momentleri kullanılmaktadır. Bilinen
momentlere benzer olup olasılık ağırlıklı momentler cinsinden ifade edilebilirler.
4.1.4.L-Momentler yöntemi
L-Momentler yöntemi Hosking [1986,1990] tarafından geliĢtirilmiĢtir. L-momentler; parametre
tahmini, bölgeselleĢtirme ve dağılım tanımlama ile ilgili çeĢitli problemleri çözmede yaygın
olarak kullanılmaktadır. L-momentler yöntemi PWM yöntemlerinin lineer bir fonksiyonudur. Lmomentler bilinen momentlere benzer olup PWM momentleri cinsinden aĢağıdaki gibi ifade
edilebilirler (Gebeyehu, 1989).

(18)
L momentler;
r=0 ise 1=L1=M100
r=1 ise 2=L2=M100-2M101=2M110-M100
r=2 ise 3=L3=M100-6M101+6M102=6M120-6M110+M100
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(19)

r=3 ise 4=L4=M100-12M101+30M102-20M103=20M130-30M120+12M110-M100
Yüksek mertebeden momentlerde ölçümler birbirinden bağımsızlaĢtırılırsa L-moment oranları
aĢağıdaki gibidir [Vogel ve Fennessey, 1993].

(20)
L-momentler (L1) ve (L2), L-moment oranları L-cv(t), çarpıklık katsayısı (t3), basıklık (kurtosis)
katsayısı (t4), olasılık dağılımını özetlemek için en çok kullanılan parametrelerdir. L1 dağılımı
yer parametresini, L2 dağılımı ise ölçek parametresini temsil etmektedir.
5.DAĞILIM PARAMETRELERĠNĠN L-MOMENTLER YÖNTEMĠYLE TAHMĠNĠ
5.1.GenelleĢtirilmiĢ Lojistik Dağılım (GLO)
GenelleĢtirilmiĢ Lojistik dağılımının parametreleri aĢağıdaki formüllerle elde edilir. Burada
yer, ölçek, k Ģekil parametresidir:
(21)

(22)

(23)
dt

(24)

GenelleĢtirilmiĢ Lojistik dağılımının ters formu analitik olarak aĢağıdaki Ģekildedir:

(25)
5.2.GenelleĢtirilmiĢ Normal Dağılım (GNO)
GenelleĢtirilmiĢ Normal dağılımda (Log-Normal dağılım) rastgele değiĢken sadece pozitif
değerler alabildiği ve dağılımın pozitif çarpıklığı olduğu için bu dağılım pratikte karĢılaĢılan
birçok değiĢkene iyi uymaktadır. ĠnĢaat mühendisliğinde hidrolojik değiĢkenlerle ilgili
problemlerde geniĢ ölçüde kullanılmaktadır (Jing vd.,1989). GenelleĢtirilmiĢ Normal dağılımının
kullanımı basittir. Bunun yanında dağılımın bir özelliği de Log-Normal dağılmıĢ değiĢkenlerin
çarpımı ile elde edilen değiĢkenlerinde Log-Normal dağılmıĢ olmasıdır. Log-Normal dağılımının
parametrelerinin L-momentler ile iliĢkileri ve L-çarpıklık katsayısı tarafından aĢağıdaki Ģekilde
verilmiĢtir [Hosking, 1990].

(26)
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(27)

(28)

(29)
(30)

(31)

(32)
(33)
-1, standart normal dağılımın tersini göstermektedir. Boyutsuz verilere uydurulan ortak bölgesel
dağılım fonksiyonunun tekerrür fonksiyonu aĢağıdaki formül ile hesaplanabilir [Yüksek, 2009].
(34)
5.3.Pearson Tip 3 Dağılımı (PE3)
Pratikte çok kullanılan dağılımlardan birisi olan Pearson Tip 3 dağılımının fonksiyonunda 
Ģekil,  ölçek,  yer parametresidir (Hosking ve Wallis, 1997; Yüksek, 2009). Eğer  0 ise
α = 4/2, =0.5 ve = -2/ dır. Eğer  > 0 ise x‘in aralığı; ≤ x <  ve olasılık yoğunluk
fonksiyonu aĢağıdaki gibidir.

(35)
(36)

(37)

t≥1/3 ise t=1-t3 ve

(38)

t<1/3 ise t=3(t3)2 ve

(39)
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(40)

(41)
(42)
KT frekans faktörüne bağlı tekerrür fonksiyonu aĢağıdaki formülle bulunur (Wallis ve Wood,
1985; Dedun ve Jing, 1988).
(43)
5.4.GenelleĢtirilmiĢ Pareto Dağılımı (GPA)
GenelleĢtirilmiĢ Pareto dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu Ģöyledir:

(44)
(45)
GenelleĢtirilmiĢ Pareto dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun ters formu analitik olarak
aĢağıdaki formülle tanımlanmaktadır.

(46)
Burada,  yer, α ölçek ve k Ģekil parametresini temsil etmektedir. L-momentler yöntemi ile
aĢağıdaki formüller kullanılarak yer, ölçek ve Ģekil parametreleri hesaplanmaktadır.
(47)
(48)

(49)
6.DOĞU KARADENĠZ HAVZASINA UYGULAMA
Uygulama alanı olarak Doğu Karadeniz Havzası içinde olan KöprübaĢı Akım Gözlem
Ġstasyonunun temsil ettiği KöprübaĢı Alt Havzası ele alınmıĢtır. Alt havzanın olasılık ağırlıklı
yoğunluk fonksiyonlarından yola çıkılarak olasılık ağırlıklı momentleri bulunmuĢtur. Olasılık
ağırlıklı momentlerle L-momentlere geçilmiĢtir. L-momentler ile L-moment oranları ve
uyumsuzluk ölçüsü elde edilmiĢtir. Daha sonra heterojenlik ölçüsü bulunmuĢtur. Uyumsuzluk
ölçüsü ile heterojenlik ölçüsü karĢılaĢtırılarak her iki kıstasa göre alt havza tanımlanmıĢtır.
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7.BULGULAR
Doğu Karadeniz Havzası akım gözlem istasyonları için L-moment oranları, uyumsuzluk ve
heterojenlik ölçütleri yukarıda anlatılan formüller yardımıyla hesaplanmıĢtır. Bu bulgular Tablo
3 ve Tablo 4‘ te gösterilmiĢtir.
8.SONUÇLAR
Doğu Karadeniz havzası akım gözlem istasyonları için hesaplanan uyumsuzluk ölçüsü değerleri
literatürde verilen aralıklarla karĢılaĢtırıldığında havzanın uyumsuzluk ölçüsü değerlendirmesine
göre uyumlu tarafta kaldığı gözlenmektedir (Tablo 3). Hesaplanan heterojenlik ölçüsü değerleri
literatürde verilen aralıklarla karĢılaĢtırıldığında havzanın heterojenlik ölçüsü değerlendirmesine
göre kabul edilen aralıklarda kaldığı gözlenmektedir (Tablo 4).

ġekil 1. Doğu Karadeniz Havzası ve Akım Gözlem Ġstasyonları (AGĠ).
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Tablo 2. Doğu Karadeniz Havzası AGĠ ortalama akım verilerinin yıllara göre gözlenmiĢ
(ölçülmüĢ) değerleri.
AKARSUYUN ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Abuçağlayan Deresi
HarĢit Çayı
HarĢit Çayı
Kara Dere
Solaklı Deresi
Sürmene Deresi
Ögene Deresi
Görele Deresi
Altındere
Maki Deresi
Salarha Deresi
ġenöz Deresi
Değirmendere
Gelevera Deresi
Değirmendere
Söğütlü Deresi

ĠSTASYON ADI

ĠST. NUMARASI

GÖZLEM SÜRESĠ

KöprübaĢı
Torul
Eymür
AytaĢ
Ulucami
Ortaköy
Alçakköprü
Cücenköprü
Ortaköy
Cevizlik
Kömürcüler
KaptanbaĢı
Öğütlü
HasanĢıh
ÇeĢmeler
Doğanköy

22-06
22-09
22-40
22-44
22-52
22-53
22-57
22-58
22-61
22-66
22-82
22-85
22-86
22-87
22-104
22-117

1992-2005
1994,98,99,2000-05
1990-2005
1980,82,83,87,88,1992,94,96,98,2001-4,2007
1980-2000
1980-93,2002-2004
1989-99,2000-2005
1981-2006
1981-2002
1996,98,2001-04
1989-2008
1996-2006
2002-04,2008-09
1996-97,2002-08
2002-2005
2005-2008

Tablo 3. Doğu Karadeniz Havzası AGĠ‘ler için olasılık ağırlıklı momentler, L-moment değerleri
ve L-moment oranları.
ĠSTASYONLAR

L1(M100)

M110

M120

M130

L2

L3

L4

t

t3

t4

KÖPRÜBAġI

4,7613

1,2993

0,4764

0,1965

-2,1628

-0,1758

0,4680

-0,4524

0,0813

0,756

EYMÜR

22,8971

6,8661

2,8447

1,3434

-9,1649

-1,2314

1,0250

-0,4002

0,1343

-0,1118

AYTAġ

3,9338

0,9217

0,2812

0,0968

-2,0904

0,091

0,6246

-0,5314

-0,0435

-0,2988

TORUL

5,3316

1,0136

0,2494

0,0687

-3,3043

0,7463

0,7227

-0,6198

-0,2259

-0,2187

ALÇAKKÖPRÜ

3,3216

1,0063

0,4028

0,1799

-1,3091

-0,2991

0,2677

-0,3941

0,2285

-0,895

ÇEġMELER

0,5888

0,0508

0,0053

0,0006

-0,4872

0,3157

-0,1261

-0,8275

0,648

-0,3994

CEVĠZLĠK

1,5245

0,243

0,0505

0,0118

-1,0386

0,3695

0,1129

-0,6813

-0,3558

0,3055

HASANġIH

2,3183

0,3678

0,0828

0,0215

-1,5827

0,6084

0,0404

-0,6827

-0,3844

0,0665

CÜCENKÖPRÜ

4,9722

2,2417

1,3061

0,8567

-0,4882

-0,6414

-0,12

-0,0982

1,3138

0,1871

KAPTANPAġA

6,0539

1,8287

0,7049

0,3014

-2,3965

-0,6890

0,7724

-0,3959

0,2877

-1,121

KÖMÜRCÜLER

4,4803

1,9336

1,1202

0,7383

-0,6131

-0,4001

-0,1160

-0,1368

0,6526

0,342

ÖĞÜTLÜ

2,2388

0,2285

0,0293

0,0042

-1,7817

1,0434

-0,2912

-0,7958

-0,5856

-0,2791

ORTAKÖY

3,5304

1,3749

0,6987

0,3981

-0,7805

-0,5272

-0,03

-0,2211

0,6755

0,0569

SÜRMENE

4,0680

1,5706

0,8022

0,4589

-0,9268

-0,5424

-0,1081

-0,2278

0,5852

0,1993

ULUCAMĠ

11,6060

4,5962

2,3593

1,3519

-2,4137

-1,815

-0,1938

-0,208

0,752

0,1068

Tablo 4. Doğu Karadeniz Havzası AGĠ‘ler uyumsuzluk ölçüleri, heterojenlik ölçüleri,
ortalamalar, standart sapmalar ve grup ağırlıklı ortalama uzaklıklar.
ĠSTASYONLAR
KÖPRÜBAġI
EYMÜR
AYTAġ
TORUL
ALÇAKKÖPRÜ
ÇEġMELER
CEVĠZLĠK
HASANġIH
CÜCENKÖPRÜ
KAPTANPAġA
KÖMÜRCÜLER
ÖĞÜTLÜ
ORTAKÖY
SÜRMENE
ULUCAMĠ
DOĞANKÖY

Di
0,6190
0,2728
0,7222
0,9630
0,3209
2.1667
1,0833
0,963
0,3768
0,5778
0,3768
1,7333
0,4333
0,4333
0,4333
2,1667

Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

V1
0,0684
0,0888
0,0506
0,0289
0,1404
0,0059
0,0230
0,0289
0,1808
0,1404
0,1808
0,0092
0,1374
0,1374
0,1374
0,0059

V2
4,8146
4,4515
1,3793
0,4985
4,7123
0,1545
0,3968
0,4985
2,6184
4,7123
2,6184
0,0029
3,2722
3,2722
3,2722
0,1545

V3
4,8553
4,4780
1,4564
0,6397
4,6988
0,2908
0,5552
0,6397
2,6023
4,6988
2,6023
0,3707
3,2424
3,2424
3,2424
0,2908

357

Vi
0,0684
0,0888
0,0506
0,0289
0,1404
0,0059
0,0230
0,0289
0,1808
0,1404
0,1808
0,0092
0,1374
0,1374
0,1374
0,0059

v
3,2461
3,0061
0,9621
0,3891
3,1838
0,1504
0,3250
0,3891
1,8005
3,1838
0,1276
0,1276
2,2174
2,2174
2,2174
0,1504

v
2,7521
2,5265
0,7903
0,3198
2,6357
1,4125
0,2733
0,3198
1,4027
2,6357
0,2105
0,2105
1,8013
1,8013
1,8013
0,1427

Hi
-1,1547
-1,1547
-1,1533
-1,1262
-1,1547
-1,1041
-1,1052
-1,1262
-1,1547
-1,1547
-0,5624
-0,5624
-1,1547
-1,1547
-1,1547
-1,04
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ÖZET
Uygulama alanında, belirli bir matematik ifadeye uymayan, fakat izlenebilen bir süreklilikle,
konumdan konuma değiĢen çok sayıda bölgesel değiĢkene (yağıĢ, akım, yer altı suyu vb.)
rastlanmaktadır. DeğiĢkenin aldığı değerler grubunun analizi sonucunda, herhangi bir havzadaki bir
noktada, değiĢkenin alacağı ortalama değer bulunur. DeğiĢkenin bu noktada alabileceği değerin
tahmini, bölgesel yapısı ve dağılımı, aynı değiĢkenin söz konusu nokta civarında aldığı değerleri
inceleyerek mümkün olur. Üçgensel Hidrolojik Enterpolasyon (Modèle Triangulaire Hydrologique,
MTH) Yöntemi, Türkiye‘de, üçgenler ağı oluĢturularak, yağıĢ değerlerinden oluĢturulan korelasyon
(veya kovaryans) matrisi öz vektör değerlerinde uygulaması yapılmıĢtır. Bu üçgen Ģebekesinde, 60
km‘lik karelaj yapılmıĢ, öz vektör eğrileri, önce normal klasik yolla, bilahare, bu yöntemle, otomatik
olarak çizdirilmiĢ, bir karĢılaĢtırması yapılarak ve her iki eğrinin de uygun olduğu saptanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: MTH Yöntemi, rastgele değiĢken, üçgenler ağı, stasyoner.

WATER POTENTIAL CALCULATION
WITH RAINFALL DATA AND “MTH” METHOD
ABSTRACT
In practice, there are many local variables (rainfall, flow, ground water etc.), which do not comply
with a specific mathematical statement but alter from a position to other position with a traceable
continuity, were encountered. In the result of analyzing of group of values that variables took,
average values are found out in a point of any watershed. It is possible to estimation of the value that
variable can take in this point analyzing regional structure and distribution and the values that the
same variable took in question point. In Turkey, application of MTH method was conducted in
correlation matrix (or covariance) essential vector values which were composed of rainfall values
generating triangles network. In this triangle network, a grid with 60 km was conducted, essential
vector curves were plotted at first by classical method later this method. Then, both curves were
compared and it was determined that these curves were very fit.
Keywords: MTH method, random variable, triangles network, stationary.
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1.GĠRĠġ
Türkiye üzerindeki bir araĢtırmada, Önsoy (1978a) tarafından geliĢtirilen MTH (Modèle
Triangulaire Hydrologique) Yöntemi, kolaylıkla uygulanabilmekte ve üzerinde çalıĢılan bölgesel
değiĢkenin, eĢdeğer eğrileri, yöntem içerisinde, otomatik olarak çeĢitli enterpolasyonlar
yapılarak çizdirilmektedir. Ayrıca, havzadaki su potansiyeli de, belirli entegrasyonlarla elde
edilebilmektedir [Önsoy, 1978b, Önsoy, 1979, Önsoy ve Bocquillon, 1980].
Önsoy (1978) tarafından ortaya atılmıĢ olan MTH yöntemi, aynı anda incelenen değiĢkenin
çeĢitli noktalarda enterpolasyonu ve otomatik kartografide yararlanılmaktadır. Bu yöntem,
stasyoner bölgesel değiĢkenler üzerinde uygulanmakta ve aĢağıdaki esasları kapsamaktadır
[Bocquillon vd, 1979]:
* Kartografinin söz konusu olduğu havzanın optimal bir üçgenler ağına dönüĢtürülmesi,
* Üçgenler ağı sisteminin düğüm noktaları hesabının, sabit bir adımla yapılması,
* Her bir ünitede (üçgen) düğüm noktaları arasında basit (kübik) enterpolasyonun yapılması.
Optimal üçgenler ağı teĢkil edilirken aĢağıdaki yol izlenmelidir:
Bütün istasyonlar birbirine bağlanır. Öyle ki, istasyonları çevreleyen konveks saha, bir tek
üçgenden oluĢacaktır. Üçgenler içerisinde hiçbir ölçüm noktası (istasyon) bulunmayacaktır.
Bütün üçgenlerin kenarlarının kareleri toplamı minimum olacaktır.

2.UZAYSAL KORELASYON
2.1.Varyogram Tanımı
Herhangi bir havza içerisinde, (x) ve (x+l) sürekli ortamlarında iki nokta alalım. Bu iki noktada,
incelenen değiĢken f(x) ve f(x+l) değerlerini alsın. (x) değerini, sabit bir (l) ara mesafesiyle
dolaĢtırırsak, kuadratik artım ortalama değeri olarak,
(1)
Elde edilir. Bu ifade, değiĢkenin, belirli bir noktadaki değeriyle, (l) mesafesindeki noktada,
baĢlangıç noktasından bağımsız olarak alacağı değerler kümesini gösterir. Buna göre,
(2)
fonksiyonu varyogram‘ı teĢkil eder (6). Bağıntıdaki A, alandır. Burada görüldüğü gibi,
(3)
dır. Varyogram tanımından,
civarında artmakta, buna karĢın,

küçüldükçe, incelenen noktadaki değerin etkisi aksine kendi
büyüdükçe, değerler bağımsız bir hale dönüĢmektedir.

Varyogramlar, orijinde parabolik enterensek fonksiyonlar, orijinden geçen lineer enterensek
fonksiyonlar, tamamen olasılığa bağlı değiĢkenli enterensek fonksiyonlar olarak
sınıflandırılabilir [Matheron, 1970].
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2.2.Stasyoner Karakter
Ġncelenen bölgesel değiĢken ifadesinin kullanıĢlı ve basit olması için, stasyoner bir özelliğe haiz
olması tercih edilir. Diğer bir deyiĢle, söz konusu değiĢken, coğrafi bir değiĢim göstermeyen bir
ortalamayı haiz olması gerekir. Örnek olarak verilecek olursa, bir ortalamanın, havza içerisinde,
doğu-batı veya yükseklikle değiĢmeme özelliği gibi.
2.3.Varyogramın OluĢturulması
Varyogramın bir noktadaki değeri, incelenen sonsuz ortamdaki ortalaması olup, hesaplanırken,
aĢağıdaki gibi bazı zorluklarla karĢılaĢılabilir;
2.3.1.Teorik olarak, sonsuz karakterde kabul edilen entegrasyon alanının, gerçekte sonlu
karakterde olması
Teorik olarak, sözü edilen sonsuz ortamın, pratikteki olanaksızlığından, yani sonlu ortam
kavramından dolayı, lokal varyogramlar elde edilir. Bu lokal varyogramlar, teorik varyogram
etrafında, (0) merkezden uzaklaĢtıkça, artan bir çalkantı (fluktasyon) ile yayılır.
2.3.2.Değerler topluluğunun sonlu karakterde olması
Varyogram, değerler topluluğunun sonlu karakteri dolayısıyla, sonlu sayılar üzerinde teĢkil
edildiğinden, belirli bir hata yapılmıĢ olur. Bu hata, çalıĢılan ortamdaki sayı çiftleriyle, yani
ile doğru orantılı olarak artar.
(4)
(teorik varyogram)

(lokal varyogram)

(çalkantı)

2.3.3.(l) değerlerinin süreksizlik karakteri
Bu olumsuzluklar,
- Doğrultu sınıflaması (Kuzey-Güney, Doğu-Batı) yapılarak,
- Mesafe sınıflaması yapılarak,
giderilmeye çalıĢılır.
2.4.Varyogram-Korelasyon Katsayısı ĠliĢkisi
Yukarıdaki tanımdan,
veya

(5)

yazılırsa, üzerinde çalıĢılan değiĢken değerleri, merkeze indirgenmiĢ değerler olduğundan,
ortalamaları sıfır (0) olacak ve buna göre korelasyon katsayısı,
(6)

olur. (S) standart sapma ise,

yazılır. Buna göre,

ve

(7)
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olur.

yerine, varyans cinsinden değeri yazılırsa,
(8)

veya,
(9)
(10)
Öte yandan,

korelasyon katsayısı,
(11)

olduğuna göre,
(12)
veya,
(13)
olarak bulunur. Burada,

korelasyon katsayısı,

yarım varyogram olarak adlandırılır.

3.ÜÇGENSEL HĠDROLOJĠK ENTERPOLASYON (MTH) YÖNTEMĠ
3.1.Yöntemin Açıklaması
(ABC) Ģekli, tepe noktalarında, incelenen rastgele değiĢkenin aldığı değer belli olan bir üçgen
olsun. Bu üçgen içerisindeki her hangi bir (M) noktasında aynı değiĢkenin alabileceği değerin
tahmin edilmesi söz konusudur.
A

D31

D1P
D3P

M

D12
D2P
B

C

D23
ġekil 1. Üçgen oluĢturulması

Bu geometrik Ģekil, değiĢkenin incelendiği havzanın tamamında dolaĢtığında alacağı birçok
değer olacaktır. DeğiĢken yağıĢ, akım, debi, piyezometrik seviye vb olabilir.
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Yapılan kabuller:
* (M) ve (A), (B), (C) tepe noktalarında incelenen değiĢken değerleri arasındaki bir regresyon,
sadece Ģeklin geometrisine bağlıdır. Her bir üçgen Ģekil üzerinde beklenen değer sabittir:
* Aynı bir üçgen ünite içerisinde, değiĢkenin doğrultuya göre alacağı değerlerde bir sapma
yoktur (sabit varyans): Var(
Ġncelenen değiĢken, aĢağıdaki Ģekilde yazılabilir;
(14)
Burada,
lineer kombinasyon
değiĢken
lineer kombinasyon katsayısı
artık değer
3.2.MTH ( ) Katsayılarının Belirlenmesi
Yapılan kabullere göre,
veya

ve

katsayısı bir ağırlık olduğundan,

ve

dir.

Buradan,
(15)
elde edilir. Bütün değiĢkenler aynı değer üzerinden, merkeze indirgenirse,
(16)
Bu durumda, merkezsel değiĢken üzerinde çalıĢılmıĢ olur ve
minimum
olacaktır. LAGRANGE yöntemi kullanarak,
minimum
elde edilir. Burada

ye göre türev alınırsa,
(17)

veya
(18)
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çıkar. Matrisyel olarak yazılırsa,
(19)
Bu ifadede,
biliniyorsa, ki bu da korelasyon (veya kovaryans) matrisidir, o halde,
katsayıları bulunabilir.
matrisinin transpozesidir.
3.3.Korelasyon Katsayısının Hesabı
ortalama değeriyle temsil edilen birinci sınıf ―n çift‖ ve ―n değiĢtirilmiĢ çift‖ (veya n
permüte çift) ihtiva eder.

ve

Her iki değer,

ve

aynı rolü oynar ve buna göre,
(20)

çifti (n+n) için, ve

ise (

ortalamalar),
(21)

buradan,
(22)
çıkarılır.
Yapılan araĢtırmada, korelasyon katsayısı ile mesafe doğrusal ters orantılı olarak değiĢmektedir
(ġekil 2).
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C = f (d)

1

0

d
ġekil 2. Mesafe ile korelasyon katsayısı iliĢkisi

En genel halde,
(23)
yazılır. Buna göre,

ifadesi, bir ―

etki yarıçapı‖, bir de ―

etki gücü‖ diye iki terimden

oluĢur.
3.4.Ġki Nokta Hali
Yukarıdaki matrisyel bağıntıdan,
(24)
(25)
(26)
yazılır. Merkeze indirgenmiĢ değiĢken değerleri için,
(27)
ve
(28)
veya
(29)
Buradan,
(30a)
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(30b)
(30c)
Bu değerleri kullanarak ve
koyarak m=1 (korelasyon katsayısı mesafeyle lineer
değiĢiyorsa), son satırı, ilk iki satırla toplarsak,

(31a)
(31b)
(31c)

bulunur ve

koyarsak,

(32a)
(32b)
(32c)

denklem sistemi elde edilir. Buradan,

Bağıntılardan görüldüğü gibi,

, sonuçlara herhangi bir etkisi yoktur. Yani,

M
D2P
B

D1P
D12

A
ġekil 3. Ġki noktalı enterpolasyon
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Özel Hal:
a. (M) noktası

üzerindedir:
D2P
D1P

B

M

A
D12
ġekil 4. M noktası doğru içinde

Buna göre,

Buradan,

ve

bulunur. Bu da, basit lineer

enterpolasyon bağıntısıdır.
b. (M) noktası

üzerinde, fakat uzantısındadır:

M
D2P
D12

B

A
D1P
ġekil 5. M noktası doğru dıĢında

Buradan,

ve

bulunur.

3.5.Üç nokta (üçgen) hali
Denklem sistemi aĢağıdaki gibi yazılır;
(33a)
(33b)
(33c)
(33d)
Bu durumda, önceki iki nokta durumunda yapılan iĢlemlerin benzeri yapılırsa,
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(34a)
(34b)
(34c)
(34d)
Sistemin determinantı,

(35)

Bu determinant, son kolona göre açılırsa,
(36)
Buna göre,
(37)
veya, permütasyonla,
(38)
(39)
(40)
bulunur.
4.OTOMATĠK KARTOGRAFĠ
Yukarıdaki analizden, (MTH) otomatik kartografi yönteminden, aynı anda incelenen değiĢkenin
çeĢitli noktalarda enterpolasyonu ve otomatik kartografide yararlanılabilir.
4.1.Optimal Üçgen Ağının TeĢkili
Ölçüm ağı istasyonlarının tamamı, istasyonları çevreleyen konveks alan, bir üçgenden oluĢacak
ve üçgen içerisinde baĢka hiçbir ölçüm noktası bulunmayacak, kenarları karelerinin toplamı
minimum olacak Ģekilde birbirine bağlanır. ġekil 6‘da görüldüğü gibi, optimum üçgen için, yatay
köĢegen yerine düĢey köĢegen alınacaktır.
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ġekil 6. Optimal üçgen teĢkili
Ġncelenen değiĢkenin bir üçgen içerisinde bulunan her bir düğüm noktasındaki değeri, üçgenin
köĢelerindeki değerlerinden hareketle hesaplanır. Öyle ki, (X) değiĢkeninin, (M) noktasındaki
değeri aĢağıdaki Ģekilde tahmin edilebilir;
(M) (2) +

(41)

Burada
önceki bölümde anlatılmıĢtır. Bu yöntemle, üçgenler, küçük ve düzgün
karelerden oluĢturularak, kartografi için, bu kareler arasındaki basit bir enterpolasyon eğrilerin
otomatik olarak çizilmesini mümkün kılar.
5.SONUÇLAR
MTH Yöntemi, Türkiye‘de, üçgenler ağı oluĢturularak, ortalama aylık yağıĢ değerlerinden
oluĢturulan korelasyon (veya kovaryans) matrisi öz vektör değerlerinde uygulaması yapılmıĢtır.
Bu yöntemin uygulamasında, istasyon sayısı yetersiz ise, üçgen ağı dıĢında kalan alanlarda
sağlıklı sonuçlar alınamamakta, ancak, belirli yaklaĢımlarla elde edilen eğriler, el ile
uzatılmaktadır. Bu gibi durumlarda, enterpolasyonun üçgenler ağı dıĢında kalan alanlarda
yapılabilmesi için, komĢu hidrolojik havzaların hiç olmazsa, bir kısım istasyonlarının yerlerinin
bilinmesi gerekir.
MTH Yöntemi, Türkiye‘nin tamamında, aylık yağıĢ değerlerinin tahmininde uygulandı. Daha
önce, ortalama aylık yağıĢ değerleri bilinen 10 adet istasyonda, ölçülmüĢ değerler yok kabul
edilerek, bu yöntem uygulanmıĢ, elde edilen sonuçların çok yakın olduğu tespit edilmiĢtir.
Aynı yöntem, THIESEN yöntemi ve enterpolasyonlu elle çizim yöntemleriyle birlikte, Fransa‘da
Loire Havzasındaki GIEN istasyonunda,
- 1958, 1959 ve 1960 yağıĢlı yıllarındaki 5 büyük yağıĢlar için,
- 5 toplam aylık yağıĢlarda,
- 1958 – 1962 periyodundaki 5 adet toplam yıllık yağıĢ değerlerinde uygulandı.
Uygulamada, bu üç yöntem sonuçlarının, hemen hemen aynı olduğu (korelasyon katsayısı 0.99)
görülmüĢtür.
Yöntemin uygulanmasında yapılan kabullerden, örneğin, her bir üçgen ünite içerisinde varyansın
sabit olması kabulü, üçgen üniteler büyüdükçe, zayıflar. Onun için, üçgen ağı teĢkilinde, esas
(baz) istasyonların sayısını yeteri kadar fazla almalı, aksi halde, varyansın sabit karakteri ortadan
kalkabileceğinden, yeni bir varyans değiĢim fonksiyonu tariflemek ve incelemek gerekir.
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Diğer yandan, merkezsel normal değerler üzerinde çalıĢıldığında, incelenen asıl değiĢkenin
tahmini, değiĢtirilmiĢ değerleri üzerinden (x-xo)/s enterpolasyonu ve ortalamalarından hareketle
yapılır.

ġekil 7. YağıĢ istasyonlarının üçgen ağının oluĢturulması

ġekil 8. ġubat ayına ait Birinci Esas bileĢen öz vektörü (el ile çizim)
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ġekil 9. ġubat ayına ait Birinci Esas bileĢen öz vektörü (MTH-otomatik çizim)
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ÖZET
Bu çalıĢma kapsamında, Orta Fırat Havzası için günlük zaman adımlarında çalıĢan bir atmosferhidroloji modelleme sistemi geliĢtirilmiĢtir. Atmosfer modeli olarak RegCM3 adlı bölgesel
model kullanılmıĢtır. RegCM3 modeli kara yüzeylerinde su ve enerji dengesini hesaplayan
BATS (Biyosfer-Atmosfer Transfer ġeması) adlı kara yüzeyi modeline sahiptir. Bu model her
bir grid için su dengesini hesapladığı için grid bazında yüzey akıĢı verisi de üretmektedir. Elde
edilen grid bazlı bu veriyi hidrolojik ötelemeye tabii tutarak havza çıkıĢındaki akımı tahmin
etmek mümkün olabilmektedir. Bu gerçekten yola çıkarak Orta Fırat Havzası için havzanın
sınırlarını, akım yönlerini, akarsu ağını ve her bir gridin havza çıkıĢına (suyun takip edeceği yola
göre) mesafesini ve bu mesafeleri kullanarak grid bazlı yüzey akıĢının kaç gün sonra havza
çıkıĢına ulaĢacağını hesaplayan bir algoritma geliĢtirilmiĢtir. Yeraltı suyunun katkısı sabit olarak
alınmıĢtır. Ayrıca, algoritmaya kalibrasyon özelliği de eklenmiĢtir. 2002-2004 su yılları için
gerçekleĢtirilen simülasyon sonuçları öteleme için basit bir yöntem kullanılmasına rağmen
modelleme sisteminin Orta Fırat Havzası için oldukça iyi sonuç verdiğini göstermektedir.
Modelleme sistemi üzerinde iyileĢtirme çalıĢmaları devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel atmosfer modeli, yüzey akıĢı, hidrolojik öteleme.

AN ATMOSPHERE-HYDROLOGY MODELING SYSTEM
FOR THE MIDDLE EUPHRATES BASIN
ABSTRACT
An atmosphere-hydrology modeling system that works on the daily time steps was developed for
the Middle Euphrates Basin within the context of this study. A regional model, RegCM3, was
used as the atmosphere model. RegCM3 model has a land surface model, BATS (BiosphereAtmosphere Transfer Scheme), that calculates the surface water and energy balances. This model
produces the grid-based surface runoff data, as well, while calculating the surface water balance.
Therefore, it is possible to estimate the stream discharges at the basin outlet by routing the
surface runoff data. Considering this fact, an algorithm that estimates basin divides, flow
directions, river network, distances of each grid to the basin outlet (following water course) and
the times (in days) it takes water to travel these distances was developed for the Middle
Euphrates Basin. The contribution of baseflow was assumed to be constant throughout the year.
The algorithm has also been aquipped with a calibration module. It turns out that the modelling
375

system, which uses a relatively simple routing algorithm, gives pretty satisfactory results in a
three water-year (2002-2004) simulation for the Middle Euphrates Basin. The modelling system
is under further development.
Keywords: Regional atmosphere model, runoff, hydrologic routing.
1.GĠRĠġ
GeliĢmiĢ atmosfer modelleri pek çok atmosferik hesaplama yanında yüzeyde meydana gelen
enerji ve su dengesi hesaplamaları da gerçekleĢtirir. Herbir grid için yapılan su dengesi
hesaplamaları için kompleks yüzey-atmosfer modelleri kullanılır. Bu modeller yağmur veya kar
yağıĢı, yağıĢlardan sonra bitki yapraklarından düĢen su, kar birikmesi ve erimesi, buharlaĢma ve
toprağa sızma gibi pek çok süreci hesaba katarak en sonunda o grid için yüzeyden meydana
gelen akıĢı da hesaplar (ġekil 1). Hesaplanan bu değer bölgesel atmosfer/iklim modellerinde
daha sonraki hesaplamalarda kullanılmaz. Grid bazında günlük olarak hesaplanan yüzey akıĢı
değerlerinden hidrolojik öteleme (routing) yöntemleri kullanılarak havza çıkıĢındaki akımı
hesaplamak mümkündür. Hidrolojik öteleme yöntemleri genelde bir kaç parametre ile
tanımlanabilmektedir. En basitlerinden birisi suyun yüzeyde akıĢı için ortalama bir değer
kullanılarak havza çıkıĢına ne kadar sürede ulaĢacağının hesaplanması yöntemidir. Manning
eĢitliği kullanılarak akıĢ hızını pürüzlülük, hidrolik yarıçap ve eğimin fonksiyonu olarak ta
tanımlamak mümkündür. Ayrıca, her bir gridi bir rezervuar olarak tanımlayan ve akımı gridden
gride (cell-to-cell) havza menfezine öteleyen metotlar da mevcuttur (örneğin Lucas-Picher ve
diğ. (2003) ve Sushama ve diğ. (2004)).
Bu çalıĢma kapsamında Orta Fırat Havzası için girdi olarak herhangi bir bölgesel atmosfer
modelinin yüzey akıĢı çıktısını kullanarak havza menfezindeki günlük akımı hesaplayan bir
hidrolojik öteleme algoritması geliĢtirilmiĢtir. Bu algoritma yüzey akıĢının ötelemesinde basitten
komplekse doğru değiĢik metotlar içerecek Ģekilde dizayn edilmiĢtir. Birinci seçenek olarak
sadece yüzey akıĢı için ortalama bir değer kullanarak öteleme yapan bir metot dahil edilmiĢtir.
Ġkinci seçenekte ise yüzey akıĢ hızını eğime göre ayarlayan bir metot kullanılmaktadır. Henüz
geliĢtirme aĢamasında olan üçüncü seçenekte ise hem eğimi hem de hidrolik yarıçapı kullanacak
bir metot üzerinde çalıĢılmaktadır. Bu çalıĢmanın amaçlardan birisi de sonradan dahil edilen
özelliklerin algoritmanın performansını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Hidrolojik öteleme
algoritmasının ilk versiyonu TÜBĠTAK tarafından desteklenen 105Y341 nolu proje kapsamında
geliĢtirilmiĢtir. Algoritma üzerindeki çalıĢmalar halen 109Y287 nolu TÜBĠTAK projesi
kapsamında devam etmektedir. AĢağıda hem bölgesel atmosfer modeli hem de geliĢtirilen
algoritma ile ilgili bilgiler verilecektir. Daha sonra algoritmanın Orta Fırat Havzasına
uygulaması ile ilgili sonuçlara yer verilecektir.

2.MODELLER
2.1.Atmosfer Modeli
Bölgesel Atmosfer Modeli olarak Ġtalya‘da bulunan Abdus Salam Uluslararası Teorik Fizik
Merkezi‘deki Hava ve Ġklim Fiziği (ITPC-PWC) bölümünce geliĢtirilen model (RegCM3)
kullanılmıĢtır. RegCM3 üç boyutlu ve sigma koordinat sistemi üzerinde çalıĢan bir modeldir.
Radyasyon modeli olarak A.B.D.‘nin Ulusal Atmosfer AraĢtırmaları Merkezi‘nin (NCAR)
Küresel sirkülasyon modeli (CCM3) için geliĢtirilen modeli, yeryüzeyi prosesleri için de BATS‘ı
(Biosphere Atmosphere Transfer Scheme; ġekil 1) kullanır. Konvektif yağıĢ modeli olarak dört
seçeneğe sahiptir. Bunlar Anthes-Kuo, Grell, Betts-Miller ve Emanuel modelleridir. Konvektif
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olmayan bulut ve yağıĢlar için ise SUBEX‘i (Subgrid Explicit Moisture Scheme) kullanır.
Topoğrafya haritasını ―Global 30 Arc-Second Elevation‖ verisini kullanarak ve yüzey/bitki
örtüsü haritasını 1 km çözünürlüğe sahip ―USGS GLCC‖ veri setini kullanarak istenilen
çözünürlükte
elde
eder.
Bu
model
ile
ilgili
daha
geniĢ
bilgi
"http://www.ictp.trieste.it/~pubregcm/RegCM3" web sitesinden elde edilebilir.
Biosphere-Atmosphere Transfer S cheme

ġekil 1. Atmosfer modelinde kullanılan kara yüzeyi modelinin simüle ettiği yüzey süreçleri
2.2.Hidrolojik Öteleme Algoritması
Günümüzün atmosfer modelleri yağıĢ ve sıcaklık gibi temel meteorolojik parametrelerin yanısıra
yüzey akıĢı, toprağa sızma (infiltrasyon) ve değiĢik derinliklerdeki toprak nemi gibi hidrolojik
parametreleri de simüle etmektedir. Bu durumda, sadece bu son parametreler hidrolojik modele
girdi olarak sağlanarak öteleme (routing) metodu ile nehir akımları hesaplanabileceği gibi daha
kompleks hidrolojik modellere atmosfer modellerinin ürettiği meteorolojik parametreler girdi
olarak verilerek yuzey-atmosfer etkileĢimi süreçlerinin de bu modellerde hesaplanması ve
sonrasında yine öteleme yapılarak nehir akımlarının hesaplanabilmesi mümkündür. Bu çalıĢma
kapsamında yukarıda bahsedilen birinci yöntem üzerinde çalıĢılmıĢtır. Böylece atmosfer
modelinin yüzey akıĢı (runoff) çıktılarını kullanarak nehir akımlarını hesaplayan bir hidrolojik
öteleme modeli geliĢtirilmiĢtir. AĢağıda bu modelin çalıĢma prensipleri detaylı bir Ģekilde
anlatılmıĢtır.
Öncelikle hidrolojik öteleme modelinin atmosferik modellerin yükselti altlığını kullanması
hedeflenmiĢtir. Diğer bir deyiĢle mümkün olduğunca bu modelin atmosfer modellerinin
kullanıldığı ortamlarda ve onların verileri (yükselti, enlem, boylam, göl ve denizler, vs.)
kullanılarak çalıĢtırılması amacı güdülmüĢtür. Tamamen atmosfer modeli çıktıları ile çalıĢan
algoritma iki bölümden oluĢmaktadır. Algoritma, FORTRAN programlama dili ile yazılmıĢ ve
iki boyutlu görselleĢtirmeler aynen atmosfer modeli için kullanılan programlara (örneğin, Grads,
NCL, Ferret, vs.) uygun hazırlanmıĢtır. Algoritmada kullanılan adımlar aĢağıda detaylı olarak
anlatılmaktadır.
Öncelikle, atmosfer modeli olarak kullanılan RegCM3‘nin belirlenen simülasyon için kullandığı
enlem, boylam, yükselti, göl ve deniz haritaları okunmaktadır. Daha sonra, modele nehir
akımlarının ölçüldüğü istasyonun koordinatları verilerek hangi grid olduğu belirlenmektedir. Bu
grid baz alınarak havza sınırları çıkarılmaktadır.
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Havzadaki her bir grid için etrafındaki sekiz grid ile arasındaki eğim hesaplanmaktadır. Eğim
değerleri yükselti farklarının bu Ģekilde hesaplanan mesafelere bölünmesi ile bulunmaktadır.
Bu eğimlerden en büyük olanı o grid için akım yönü olarak kaydedilmektedir (ġekil 2).

ġekil 2. Orta Fırat Havzası için hesaplanan akım yönleri
Daha sonra havzanın akarsu ağı ortaya çıkarılmaktadır (ġekil 3).

ġekil 3. Orta Fırat havzasının algoritmadan elde edilen yükseklik haritası (m) ve akarsu ağı.

Her bir gridin havza çıkıĢına (suyun takip edeceği Ģekilde) olan mesafesi hesaplanmaktadır
(ġekil 4).
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ġekil 4. Orta Fırat Havzası için havzadaki girdlerin havza çıkıĢına olan mesafeleri (km)
Havzadaki her bir grid ile havzanın çıkıĢındaki grid arasındaki ortalama eğim hesaplanmaktadır
(ġekil 5).

ġekil 5. Orta Fırat Havzasındaki her bir gridin havza çıkıĢındaki gride göre ortalama eğimi
GeliĢtirilen algoritmanın buraya kadar anlatılan kısmı bir defa çalıĢtırıldığında algoritmanın
ikinci kısmı için ihtiyaç duyulan havza özelliklerini çıkarmaktadır. Ġkinci kısım ise hidrolojik
öteleme yapmaktadır. Ġlk geliĢtirilen versiyonda havzadaki her bir gridin havza çıkıĢına olan
mesafesi (suyun takip ettiği yola göre) hesaplanıp daha sonra bu değerler ortalama bir hıza
(yüzey suyu akıĢ hızı) bölünerek havza çıkıĢına kaç günde ulaĢacağı belirleniyordu (yani T = L /
V; burada T suyun herhangi bir gridden havza çıkına ulaĢması için gerekli süre (gün), L bu
sırada suyun takip edeceği yolun uzunluğu (km), V ortalama (aggregate) akıĢ hızı (km/gün)).
Burada ortalama akıĢ hızı tek parametre olduğu için akıĢa etki eden bütün faktörler (eğim de
dahil) bu parametre içinde toplanmıĢtı. Daha sonra, algoritmanın ikinci kısmına, eğimleri
Manning eĢitliğindekine benzer bir Ģekilde kullanarak akımları hesaplayan bir seçenek
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eklenmiĢtir. Manning eĢitliği açık kanal akım hızını (m/s) belirlemek için kullanılmakta olup
aĢağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
V = (1/n) R2/3 S1/2

(1)

EĢitlikte, n Manning pürüzlülük katsayısı, R hidrolik yarıçap (R=A/P, A kesitte akım alanı ve P
ıslak çeperin uzunluğu) ve S ise eğimdir (Chow ve diğ., 1988). Manning pürüzlülük katsayısı
genelde bu tip çalıĢmalarda 0.03 olarak alınmaktadır. R icin algoritmaya uygun bir hesaplama
yöntemi üzerinde çalıĢmalar devam etmektedir. Ancak, Ģu anki versiyonda sadece hesaplanan
eğim değerleri bu eĢitlikteki S yerine konulmuĢ olup eĢitliğin geri kalan kısmı yine tek parametre
olarak hesaba katılmıĢtır.
Algoritmanın ikinci kısmına bir kalibrasyon Ģeması eklenmiĢtir. Bu Ģema aktive edilmesi
durumunda (algoritmada bununla ilgili bir seçenek mevcuttur) model akımını kalibre etmektedir.
Kalibrasyon için gözlenen günlük akım değerleri ile modellenen akım verileri arasındaki uyum
"root mean square" fark ile ortaya konmaktadır. Kalibre edilen parametre belli oranda azaltılarak
tekrar hesaplama yapılmakta ve farktaki artıĢ yada azalıĢa göre parametre üzerindeki değiĢikliğin
hangi yöne doğru gerçekleĢtirilmesi gerektiği tespit edilmektedir. Bu Ģekilde hesaplamalar fark
minimum olana kadar devam etmektedir.
4.SĠMÜLASYON SONUÇLARI VE ANALĠZ
Bölgesel iklim modeli ile gerçekleĢtirilen simülasyonlar 1 Ekim 2001 ile 1 Ekim 2004 arasını
kapsamaktadır. Bu simülasyonlar ile üç tam su yılı için yüzey akıĢı (runoff) verisi elde edildi.
Böylece yağıĢ ve kar erimesi nedeniyle meydana gelen nehir akımlarındaki artıĢ zamanları su
yılı bazında görülebilmektedir.
Daha sonra, geliĢtirilen hidrolojik öteleme algoritması kullanılarak Orta Fırat Havzası için akım
simülasyonları gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu simülasyonlarda girdi verisi olarak yalnızca RegCM3
modelinden 9.26 km çözünürlükte elde edilen günlük yüzey akıĢı verileri kullanılmıĢtır. 9.26
km‘lik veri algoritmada 1 km çözünürlüğe interpole edilmektedir. ġekil 6 Orta Fırat Havzası için
bu Ģekilde elde edilen üç yıllık model simülasyonlarını göstermektedir. Model simülasyonları
kalibre edilmiĢtir. Eğimin direk dikkate alındığı simülasyonlar diğerlerine (direk olarak hesaba
katılmadığı) göre biraz daha iyi sonuçlar vermektedir. Örneğin, Orta Fırat havzası için eğimin
direk hesaba katılmadığı durum için ortalama hata 199.53 m3/s iken eğimin direk hesaba
katıldığı durum için 190.68 m3/s'dir. Genel olarak geliĢtirilen algoritma ile elde edilen akım
tahminlerinin ölçülen akımların günlük değiĢimini iyi takip ettiği söylenebilir. En önemli farklar
Mayıs-Haziran civarında ortaya çıkmaktadır. Çekilme dönemi olarak alandırabileceğimiz bu
dönemde modellenen akımlar ölçümlerin oldukça altında kalmaktadır.
Bu simülasyonlar ile ilgili iki noktayı vurgulamakta fayda vardır. Bunlardan bir tanesi,
değerlendirme yapılırken öteleme algoritmasının girdisinin sadece atmosfer modeli çıktısı
(yüzey akıĢı) olması nedeniyle öteleme sonuçlarının atmosfer modelinin performansına çok bağlı
olduğu olgusunun dikkate alınmasıdır. Ġkincisi ise öteleme algoritmasında Ģimdilik yeraltı
suyunun nehir akımına etkisi sabit alındığı olgusudur. Simülasyonlardaki hataların önemli bir
kısmı (özellikle Mayıs-Temmuz arası oluĢan fark) gerçekçi olmayan bu durumdan
kaynaklanmaktadır. Algoritmaya daha gerçekçi yeraltı suyu Ģeması ekleme konusundaki
çalıĢmalarımız devam etmektedir.
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ġekil 6. Orta Fırat havzası için akımın eğimlerin dikkate alındığı ve alınmadığı simülasyonların
gözlenen akım verileri (m3/s) ile karĢılaĢtırılması. Ġlk panelde günlük ortalama akımlar, ikinci
panelde ise kümülatif akımlar gösterilmektedir.
Bu çalıĢma kapsamında Orta Fırat Havzası için en basit Ģekilde öteleme yapan bir algoritma
yazılmıĢtır. Bu algoritma teknik olarak basit olmakla beraber içerik olarak oldukça karmaĢıktır.
Bu karmaĢıklık daha çok kullanılan veriden kaynaklanmaktadır. Ancak en büyük avantajı
atmosfer modelleri ile aynı platformları kullanması ve ArcGIS gibi coğrafi bilgi sistemleri
programlarına ihtiyaç duymamasıdır. Direk atmosfer modellerinin ürettiği veriyi
kullanabilmektedir. DıĢarıdan DEM (Digital Elevation Map) gibi herhangi bir veri
gerektirmemektedir. Kullanımı kolaydır ve biraz daha geliĢtirilirse Türkiye‘nin bütün büyük
havzaları için akım tahmini ve su yönetimi amaçlı kullanılabilir. Ayrıca atmosfer modelinin
fiziksel tabanlı yüzey modeli kullanması dolayısıyla iklim değiĢikliklerinin etki değerlendirme
çalıĢmalarında da kullanılabilir.
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ÖZET
Bu çalıĢmada basit ölçüm kapları ve kapasitif değiĢim ile algılama yapabilen sıvı tespit sensörleri
kullanılarak yüksek hassasiyette buharlaĢma ve yağıĢ miktarının birlikte otomatik olarak
gerçekleĢtirildiği ölçüm sistemi geliĢtirilmiĢtir. Sistemin bir prototipi yapılmıĢ laboratuar
ortamında uzun süreli testleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: BuharlaĢma, yağıĢ, otomatik ölçüm.

AUTOMATIC EVAPORATION-RAINFALL MEASUREMENT SYSTEM
ABSTRACT
By this study, the measurement system which can automatically measure the high sensitive
evaporation and the quantity of rainfall together by using the simple measurement cups and
liquid determination sensors, is developed. A prototype of the system is made and long-term
tests have been conducted in the laboratory.
Keywords: Evaporation, rainfall, automatic measurement.
1.GĠRĠġ
Su yeryüzündeki canlıların yaĢaması için gerekli maddelerin baĢında gelmektedir. Ġnsanlar
tarihin baĢlangıcından itibaren su ile yakından ilgilenmiĢler, suyun özelliklerini tanımaya,
hareketini yöneten kanunları belirlemeye, yaratabileceği tehlikeleri önlemeye ve sudan en iyi
Ģekilde yararlanmaya çalıĢmıĢlardır. Bütün hidrolojik çalıĢmaların ilk adımını gerekli doğal
verilerin toplanması için ölçümlerin yapılması oluĢturmaktadır [Bayazıt, 1987]. Hidrolojik
olayları laboratuarda benzeĢtirmek mümkün olmadığı için ölçümlerin doğrudan doğada
yapılması gerekmektedir. Hidrolojik veriler gerek zamanla gerekse yerden yere çok değiĢtikleri
için ölçmelerin sık noktalarda ve sürekli olarak yapılması zorunluluğu oluĢmaktadır [Bayazıt,
1987].
Yeryüzünde dolaĢan su sistemi hidrolojik çevrim ile açıklanmaktadır. Hidrolojik çevrimin en
önemli iki parametresini yağıĢ ve buharlaĢma oluĢturmaktadır. Bir havzaya düĢen yağıĢ miktarı
ile buharlaĢmanın bilinmesi, havzadaki su bilançosunun çıkarılması için gereklidir. Bu iki ölçüm
sonucu ile havzalardaki yeraltına sızan su miktarı ile akıĢa geçen su miktarı hesaplanabilmekte,
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su ile ilgili yapıların planlanması yapılabilmektedir. Tarımsal etkinliklerin planlanmasında da
yağıĢ ve buharlaĢma verilerinden yararlanılmaktadır.
2.YÖNTEM
ÇalıĢma kapsamında geliĢtirilen otomatik buharlaĢma-yağıĢ miktarı ölçüm sisteminin Ģematik
dikine kesit alınarak çizilmiĢ görünümü ġekil 1‘de verilmiĢtir. Sistemin ana bileĢenlerini
buharlaĢma tavası, yağıĢ örnekleme kabı ve ilave su tankı ile ölçüm birimi oluĢturmaktadır. ġekil
1‘den de görülebileceği gibi buharlaĢma tavası üzerindeki bir seviyeye yerleĢtirilecek ilave su
tankı buharlaĢma sonucu oluĢacak seviye düĢümlerini düzenlemek için ölçüm birimi ile
bağlantılıdır. BuharlaĢma tavası da ölçüm birimine bir hortum ile bağlanmıĢtır. Tüm sistemin
kontrolü, elde edilecek verilerin kayıt edilmesi ve iletilmesi amacıyla sistemde elektronik kontrol
birimi de bulunmaktadır.
ÇalıĢma kapsamında geliĢtirilen buharlaĢma-yağıĢ ölçüm sisteminde buharlaĢma ölçümlerinin
yapılabilmesi amacı ile A Sınıfı BuharlaĢma tavası yaptırılmıĢtır. BuharlaĢma tavası düĢük
karbon paslanmaz çelikten (tip 304), 25.4 cm yükseklik ve 120.6 cm çapında argon kaynak
kullanılarak yapımı gerçekleĢtirilmiĢtir. BuharlaĢma tavasının yüzey alanı 1,14 m2 dir.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) kuralları gereği, buharlaĢma tavasında bulunacak suyun
seviyesi tavanın üst kesiminden 5 cm aĢağıda olması gerekmektedir. Tavada buharlaĢma nedeni
ile oluĢacak seviye düĢümlerinde su ilavesi yapılmalıdır. Bu amaçla sistemde buharlaĢma ölçüm
kabı üzerine konumlandırılmıĢ ilave su tankı bulunmaktadır. Sistemin su temininin zor olduğu
bölgelerde kurulması halinde ve ilave su tankının yeterli büyüklükte teçhiz edilmesi durumunda,
yağıĢlı dönemlerde yağıĢ suları ile doldurulmasının sağlanması amacı ile buharlaĢmanın çok
olacağı yaz aylarından önce (ilkbahar döneminde) oluĢacak yağıĢlardan toplanan ve ölçümü
gerçekleĢtirilen su örneklerinin basit bir su pompası yardımı ile ilave su tankına
aktarılabilecektir. Bu Ģekilde sistemden kayıplar sadece buharlaĢma ile olacağından ayrıca yıllık
birikimli buharlaĢma miktarı da tespit edilebilecek ve hidrolojik denge durumu
belirlenebilecektir. Ayrıca sistemin çalıĢması hiçbir Ģekilde insan müdahalesi gerekmeden devam
edebilecektir.
YağıĢın toplanması ve ölçülmesi amacı ile kabin üzerine yerleĢtirilmiĢ 16 cm çapında konik
Ģekilli bir kaptan yararlanılmıĢtır. Kap üzerine düĢen yağıĢ suları bir hortum yardımı ile yağıĢ
ölçüm kabına iletilmektedir. YağıĢ örnekleme kabının toplama alanı 200,9 cm2‘dir.
Sistemin en önemli bileĢenini buharlaĢma ve yağıĢ miktarını tespit eden ölçüm birimi
oluĢturmaktadır. Bu birimde kullanılan bileĢenler aĢağıda baĢlıklar halinde açıklanmıĢtır.
2.1.Ölçüm Kapları
Sistemde buharlaĢma ve yağıĢ ölçümlerinin gerçekleĢtirilmesi amacıyla metal veya sertleĢtirilmiĢ
plastik (delrin, kestamit, teflon vb.) gibi malzemelerden yapılabilecek üç adet ölçüm kabı
(yapılan prototipde delrin) kullanılmıĢtır. Üst ve altta bulunan buharlaĢma ve yağıĢ ölçüm
kaplarının hacimleri sistemin ölçüm hassasiyetini belirlediği için önemli olmaktadır. Kap
hacimlerinin büyük tutulması durumunda ölçüm hassasiyeti de buna bağlı olarak düĢmektedir.
Yapılan prototipde buharlaĢma ölçüm kabı 511 cm3 ve yağıĢ boĢaltım kabının hacmi de 304 cm3
olarak ayarlanmıĢtır.
Ġki ölçüm kabı (buharlaĢma ve yağıĢ) arasında bulunan seviye kontrol kabı buharlaĢma tavası ile
doğrudan bağlantılıdır. BuharlaĢma tavasında gerek buharlaĢmadan gerekse yağıĢtan oluĢacak
seviye değiĢimleri bu kapta bulunan sensor elektrotu (S1) ile tespit edilmekte, buharlaĢmadan
kaynaklanan seviye düĢümlerinde buharlaĢma ölçüm kabı kullanılarak su ilavesi, yağıĢtan
kaynaklanan seviye yükselmesinde ise yağıĢ ölçüm kabı kullanılarak su boĢaltımı yapılarak sabit
ölçüm seviyesinde tutulmaktadır.
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2.2.Seviye Elektrotları
Ölçüm biriminde, buharlaĢma ve seviye ölçüm kaplarında birer, yağıĢ ölçüm kabında ise 3 olmak
üzere toplam 5 adet seviye elektrotu bulunmaktadır. Seviye elektrotları 2 cm uzunluğunda bakır
telden yapılmaktadır. Elektrotlar kablo ile elektronik kontrol devresinde bulunan basit sensor
devresine bağlanmakta kapasitif değiĢim ile sıvı tespit edilerek mikro denetleyiciye sinyal
göndermektedir. Ölçüm kaplarında bulunan bu elektrotlar (S2, S3 ve S4) yardımı ile su seviyesi
elektrot seviyesine ulaĢtığında sıvı alımı anında kesilmekte bu sayede her defasında aynı
miktarda sıvı örneklemesi gerçekleĢtirilmektedir.
Seviye kontrol biriminde ise bir adet seviye elektrotu (S1) bulunmaktadır. S1 elektrotu
buharlaĢma tavası içindeki su seviyesinin bulunması gerekli olan seviyeye (tava tabanından 20
cm yükseklikte) göre ayarlanmıĢtır. BuharlaĢma nedeni ile tavada oluĢacak seviye düĢümü
sonucu S1 elektrotundan gelen sinyal kesilmekte ve mikro denetleyici buharlaĢma ölçüm kabını
kullanarak su ilavesini gerçekleĢtirmektedir.
YağıĢ ölçüm kabının alt kısmında bulunan son seviye elektrotu (S5) yağıĢın tespit edilmesi ve
yağıĢ ölçüm kabında yağıĢ bitiminde bakiye olarak kalan su örneğinin damla-damla ölçülmesi
olmak üzere iki amaç için kullanılmaktadır.
2.3.Aktüatörler
Sistemde su akıĢını kontrol etmek amacı ile elektrik kontrollü aktüatörlerin kullanılması
gerekmektedir. Bunun için gerçekleĢtirilen prototipte 2 adet üç yollu küresel vanadan (V-B ve VY) yararlanılmıĢtır. Vanaların hareketinin sağlanması amacı ile basit DC motorlar kullanılmıĢtır.
2.4.Elektronik Kontrol Devresi
Sistemde gerek sensor elektrotlarından gelen verilerin değerlendirilmesi ve vanaları su akım
yönlerine konumlandırılmasının kontrol edilmesi gerekse verilerin depolanması ve iletiminin
sağlanması amacıyla elektronik kontrol devresi bulunmaktadır. Kontrol devresinin en önemli
bileĢenini yukarıda verilen tüm iĢlemleri yapan mikro denetleyici oluĢturmaktadır (ġekil 2).
Elektronik kontrol devresinin diğer bileĢenlerini zamanın belirlenmesi için bir saat entegresi
(RTC), verilerin depolanması için bir EEPROM entegresi ve vana motorlarının sürülmesi amacı
ile kaynak sürücü entegresi oluĢturmaktadır.
Elektronik kontrol biriminin diğer önemli bileĢeni ise sensor elektrotlarının bağlı olduğu sensor
devresidir. Elektrotlardan su teması sağlandığında mikro denetleyiciye sinyal gönderilmekte,
mikro denetleyici bu veri ile programlanmıĢ iĢlemlerini yapabilmektedir. Elektronik kontrol
kartından veri transferi 3 yöntem ile olmaktadır.
Bunlardan ikisi cihaz yanında iken gerçekleĢtirilmektedir. Butonlar kullanılarak kayıtlı son
veriden baĢa doğru hafızadaki verilerin LCD ekran üzerinden doğrudan okunabilmektedir. Kart
üzerinde bulunan PC bağlantı noktası kullanılarak kart hafızasında bulunan tüm verilerin
taĢınabilir bir bilgisayarın hafızasına kısa bir sürede aktarılabilecektir. Cihaz yanında
bulunulamayacağı durumlarda veri transferi için GSM Modül kullanılmaktadır. GSM Modül
yardımı ile veriler kısa mesaj (SMS) veya e-posta yardımı ile alınmaktadır.
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3.ÖLÇÜM SÜRECĠ
Otomatik sistemde ölçüm, kayıt ve veri iletim iĢlemlerinin tamamının kontrolü mikro denetleyici
tarafından yapılmaktadır. Mikro denetleyiciye yüklenmiĢ programın iĢ-akıĢ Ģeması ġekil 3‘de
verilmiĢtir. Mikro denetleyici ana döngüsünde, seviye kontrol kabı içinde bulunan seviye kontrol
elektrotunu (S1) ve yağıĢ ölçüm kabı alt çıkıĢında bulunan yağıĢ sensor elektrotunu (S5) devamlı
olarak kontrol eder.
Mikro denetleyici seviye kontrol elektrotundan (S1) gelen sinyalin kesilmesi ile buharlaĢma
tavası içinde buharlaĢma nedeni ile su kaybı olduğunu tespit ederek tavaya su ilavesi için gerekli
iĢlemleri baĢlatır. Bu amaçla ilave su tankı ile buharlaĢma ölçüm kabı arasındaki su akımını
kontrol eden V-A vanasını bekleme konumu olan ―1‖ nolu pozisyonundan ―2‖ nolu pozisyona
(ġekil 1) çevirerek buharlaĢma ölçüm kabı içine su alımını baĢlatır.
Su seviyesi kap içinde bulunan sensor elektrot (S2) seviyesine ulaĢtığında, vana anında ―1‖
konumuna çevrilerek ilave su tankından su alımı kesilerek buharlaĢma ölçüm kabı içindeki su
buharlaĢma tavasına gönderilir. Böylece her defasında aynı miktarda su alımı geçekleĢtirilmiĢ
olur. Bu iĢleme seviye kontrol kabı içinde bulunan ve buharlaĢma tava seviyesini kontrol eden
S1 sensor elektrotundan sinyal gelinceye kadar devam edilir. S1 elektrotundan sinyalin gelmesi
ile tavaya su eklenmesi iĢlemi bitirilir ve ilave edilen su miktarı zaman bilgisi ile birlikte
elektronik kartta bulunan hafızaya (EEPROM) kaydedilir. Bu iĢlemler her buharlaĢma kaybı
nedeniyle oluĢan seviye düĢümlerinde anında gerçekleĢtirilerek gerçek zamanlı buharlaĢma
ölçümleri yapılmıĢ olur.
YağıĢ ölçümlerini gerçekleĢtiren V-Y vanasının normal konumu ―6‖ yönündedir. YağıĢın ilk
damlalarının S5 sensor elektrotuna teması ile mikro denetleyiciye yağıĢ baĢladığı bilgisi sinyal
ile iletilir. Mikro denetleyici yağıĢ sensor elektrotundan sinyal gelmesi ile yağıĢ vanasını anında
―4‖ konumuna çevirerek yağmur suyunu yağıĢ ölçüm kabına yönlendirir ve zaman sayacını
çalıĢtırır. YağıĢ ölçüm kabı içinde biri kap alt seviyesinde (S3), diğeri ise üst seviyede olmak
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üzere 2 adet sensor elektrotu bulunmaktadır. Mikro denetleyici ilk önce S3 elektrotunu kontrol
etmeye baĢlar. Bu elektrota yağıĢ örneğinin gelme süresine göre hangi elektrotu kullanacağına
karar verir. YağıĢ Ģiddeti az ise yani kabın dolma süresi uzun olduğunda 50 cm3 hacimli olan alt
sensoru kullanır. YağıĢ su örneği bu elektrota ulaĢtığında V-Y vanasını ―5‖ konumuna getirerek
suyun boĢaltılması gerçekleĢtirilir. YağıĢ Ģiddeti çok ise kabın üst seviyesinde bulunan 304
cm3‘lük hacimdeki S4 sensor elektrotundan yararlanılır. YağıĢ örneğinin S3 sensor elektrotuna
ulaĢma süresi belirlenen süreden kısa olduğunda mikro denetleyici üst sensor elektrotunu (S4)
kullanmaya karar verir ve yağıĢ örneğinin bu seviyeye kadar dolmasını bekler. Su seviyesi
buraya ulaĢtığında vana tekrar ―6‖ yönüne çevrilerek yağıĢ örneği boĢaltılır ve yağıĢ hızı ile
birlikte kayıt gerçekleĢtirilir. Belirli bir süre beklendiği (30 dakika) halde yağıĢ sensor
elektrotlarından (S3 ve S4) sinyalin gelmesi gerçekleĢmediğinde yağıĢın bittiğine karar verilir.
Elde edilen kap sayıları bağlı oldukları hacimler ile çarpılarak toplam yağıĢ miktarı tespit edilir.

ġekil 3. Mikro denetleyici programı iĢ-akıĢ Ģeması
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YağıĢ kesildiğinde yağıĢ ölçüm kabı içinde gerek S3 seviyesinin altında gerekse S3 ve S4
seviyesi arasında ölçülmemiĢ bakiye yağıĢ örneği kalacaktır. Bu durum yağıĢ örnekleme kabının
alanı 200 cm2 olduğundan oldukça önemli ölçüm hatalarını beraberinde getirecektir. Bunun
önlenmesi için bakiye su örneğinin de ölçülüp kayıt altına alınması gerekmektedir. YağıĢ
bitiminde mikro denetleyici V-Y vanasını ―4‖ konumundan adım adım ―5‖ konumuna doğru
çevirmeye baĢlar, aynı zamanda S5 sensor elektrotundaki sinyalleri kontrol eder. S5 elektrotuna
sinyalin gelmesi ile çevirme iĢlemine ara verir ve elektrot üzerine damlalar halinde düĢen yağıĢ
suyu örneklerini saymaya baĢlar. Damlaların S5 sensor elektrotu üzerine düĢmesi belirli bir süre
(2 saniye) geciktiğinde vananın çevrilmesine devam edilir. Bu iĢleme yağıĢ ölçüm kabı içindeki
bakiye su örneğinin tamamının bitmesine kadar devam edilir. Damla sayısı damla ağırlığı (0.07
gr) ile çarpılarak bakiye su örnek miktarı da tespit edilerek yukarıda elde edilen miktara ilave
edilir. Böylece yağıĢ miktarının ölçülmesi damla hassasiyetinde (0.07 gr) gerçekleĢtirilmiĢ olur.
YağıĢ esnasında toplama alanı yağıĢ örnekleme kabının alanından 50 kat daha büyük olan
buharlaĢma tavası üzerine de yağıĢ nedeni ile su örneği birikecektir. YağıĢ bitiminde buharlaĢma
ölçümlerine devam edilmesi amacıyla buharlaĢma tavası içine toplanan yağıĢ miktarının
boĢaltılması ve buharlaĢma ölçümlerine devam edilmesi için tava seviyesinin buharlaĢma seviye
elektrotu seviyesine (S1) indirilmesi gerekecektir. Bu amaçla mikro denetleyici buharlaĢma
ölçümlerini kontrol eden V-B vanasını ―3‖ konumuna getirerek tavadan yağıĢ ölçüm kabına su
tahliyesine baĢlar. BuharlaĢma tavasında çok miktarda su örneği birikeceği için mikro
denetleyici yağıĢ ölçüm kabı içindeki üst sensoru (S4) kullanarak boĢaltım iĢlemini
gerçekleĢtirir. Su seviyesi S4 sensor elektrotuna ulaĢtığında V-B buharlaĢma vanası ―1‖
konumuna çekilerek boĢaltıma ara verilir. YağıĢ ölçüm kabı içinde S4 seviyesinde bulunan su
örneği V-Y vanasının ―5‖ konumuna getirilmesi ile boĢaltılır. BoĢaltmadan sonra V-Y vanası
tekrar ―4‖ konumuna çekilir, V-B vanası ise ―3‖ akım konumunda getirilerek iĢleme buharlaĢma
tava seviyesi S1 konumuna gelene kadar devam edilir. YağıĢ sonunda buharlaĢma tavasından her
boĢaltım 304 cm3‘lük su miktarına eĢit olduğu için boĢaltım miktarının sayılıp kaydedilmesi ile
de yağıĢ miktarı belirlenmekte ve önceki yöntemle bulunan yağıĢ miktarı ile
karĢılaĢtırılmaktadır. Bu Ģekilde sistemde hiç veri kaybı olmadan tam bir denge durumu kontrol
edilmektedir. Böylece ölçüm sisteminden örnekleme kap alanları değiĢik iki adet yağıĢ verisine
sahip olunmaktadır.
4.ÖLÇÜM TEST SONUÇLARI
ÇalıĢma kapsamında geliĢtirilen otomatik buharlaĢma-yağıĢ miktarı ölçüm sisteminin
güvenirliliğinin, tekrarlanılabilirliğinin ve hassasiyetini test etmek amacı ile laboratuar ortamında
test çalıĢmaları yapılmıĢtır. Sistemde buharlaĢma ve yağıĢ ölçüm iĢlemleri iki farklı seviyede
bulunan ve değiĢik hacimdeki iki ölçüm kabı yardımı ile yapılmaktadır. Bu nedenle ölçüm
kaplarının performanslarının test edilmesi gerekmiĢtir.
4.1.YağıĢ Ölçüm Kabı Test Sonuçları
YağıĢ ölçüm kabının test edilmesi amacı ile yağıĢ olayını benzeĢtirmek için peristaltik pompa
kullanılarak bir test düzeneği kurulmuĢtur. YağıĢ ölçüm kabı alt seviyesinde bulunan sensor (S3)
yardımı ile test çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. Bu sensor elektrotu için 50 adet ölçüm yapılmıĢtır.
Her ölçüm sonucunda elde edilen su örneği bir kaba alınarak hassas terazide tartılmıĢtır. Elde
edilen sonuçlar ġekil 4‘deki grafikte gösterilmiĢtir. Grafikten de izlenebileceği gibi bu kaptaki
ölçüm aralığı 49,9 gr ile 51,2 gr arasında değiĢmektedir. 50 ölçüm sonucunun ortalaması 50,61
gr olarak bulunmuĢtur. En yüksek ölçüm sıklığı 18 olan 50,6 gr değerini, 10 ölçüm sıklığı ile
50,7 gr izlemektedir.
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ġekil 4. YağıĢ ölçüm kabı alt sensor elektrotu (S3) ölçüm test sonuçları
YağıĢ ölçüm kabı üst seviyesinde bulunan gerek Ģiddetli yağıĢ miktarını ölçmek gerekse yağıĢ
bitiminde buharlaĢma tavası içinde biriken yağıĢ örneklerinin tahliyesini gerçekleĢtirmek amacı
ile kullanılan üst sensor (S4) içinde aynı test çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. 50 test ölçüm
sonuçlarına göre bu seviyedeki ölçüm ortalaması 304,22 olarak bulunmuĢtur. Ölçüm
sonuçlarının 303,8 gr ile 304,6 gr arasında değiĢmektedir. 21 ölçüm sıklığı ile 304,2 gr ölçüm
sonucu en fazla olarak izlenmektedir (ġekil 5).
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ġekil 5. YağıĢ ölçüm kabı üst sensor elektrotu (S4) ölçüm test sonuçları
YağıĢ bitiminde ölçüm kabında bakiye olarak kalan yağıĢ örneğinin ölçülmesi için sistem mikro
denetleyicisi S5 sensor elektrotu üzerine yağmur suyunu damlalar halinde boĢaltmakta ve damla
sayısı ile kayıt altına almaktadır. Bu ölçümleri test etmek amacı ile 100 adet damlalar halinde 50
set olarak alınan örnekler tartılmıĢ ve damlaların ağırlığı bulunmuĢtur. Yapılan 50 set çalıĢmanın
43 tanesinde bir damla ağırlığı 0,07 gr, 7 setteki test sonuçlarına göre de 0,069 gr olarak tespit
edilmiĢtir.
4.2.BuharlaĢma Ölçüm Kabı Test Sonuçları
BuharlaĢma ölçüm kabından buharlaĢma ile oluĢan seviye düĢümleri buharlaĢma ölçüm kabı
kullanılarak tamamlanmaktadır. Bu kabın test çalıĢmaları da yukarıda açıklandığı gibi
gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar ġekil 6‘da gösterilmiĢtir. 50 test sonucuna göre bu kap
için bulunan ortalama sonuç 511,81 gr olarak hesaplanmıĢtır. Ölçüm aralığı 511,4-512,3 gr
arasında değiĢmektedir. 17 ölçüm sayısı ile en fazla ölçüm değeri 511,8 gr bulunmuĢtur.
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ġekil 6. BuharlaĢma ölçüm kabı (S2) test sonuçları

5.SONUÇLAR
Bu çalıĢmada iki basit ölçüm kabı, bakır tellerden oluĢan sensor elektrotları ve su akımlarını
kontrol eden 3 yollu iki adet DC motor kontrollü küresel vanadan oluĢan tamamen otomatik
buharlaĢma ve yağıĢ miktarının ölçümlerinin beraber gerçekleĢtirildiği düĢük maliyetli bir sistem
geliĢtirilmiĢtir. Ölçüm sisteminin bir prototipi tamamen el yapımı olarak araĢtırıcı tarafından
gerçekleĢtirilmiĢtir. Prototipin değiĢik fotoğrafları Resim 1, 2 ve 3‘de sunulmuĢtur.
Sistem hidrolojik çevrimin iki önemli parametresi olan buharlaĢma ve yağıĢ miktarının birlikte
ölçülmesi amacı ile tasarlanmıĢtır. Ancak sistem bu iki parametreyi ayrı ölçmek amacı ile de
kullanılabilecektir. Sadece yağıĢ miktarı ile ilgileniyor ise yağıĢ örnekleme kabı ve yağıĢ ölçüm
kabı sistemden ayrılarak yağıĢ miktarı ölçümleri gerçekleĢtirilebilecektir.
Otomatik ölçüm sistemlerinde karĢılaĢılan en büyük sorun elektrik enerji gereksinimidir.
Sistemin elektrik enerji ihtiyacını karĢılamak amacı ile 20 Watt‘lık güneĢ paneli
kullanılmaktadır. GüneĢ paneli 7 amper/saat‘lik bir adet kuru aküyü devamlı dolu durumda
tutmaya yeterli olmaktadır. Sistemin elektrik enerjisine en çok ihtiyaç duyduğu birimi su akımını
kontrol eden elektrik kontrollü küresel vanalardır. Küresel vanaların DC motorları 50 mili
amperlik oldukça düĢük akım ile çalıĢmakta ayrıca bir konumdan diğer konuma geçmek için
çalıĢma süreleri 5 saniyeyi geçmemektedir. Hem vanaların hem de DC motorun çalıĢma
performanslarının test edilmesi amacı dolu bir akü ile test çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Test
çalıĢmasında vanalara hiç ara verilmeden devamlı olarak 1000 konum değiĢikliği yaptırılmıĢtır.
Test çalıĢması sonucunda DC motorların hızlarında enerji kaybı nedeni ile bir değiĢiklik
gözlenmemiĢtir. Bu durum, uzun süreli güneĢ enerjisinden yararlanılamasa bile, 300 cm3 lük
yağıĢ ölçüm kabı ile 15 metre yüksekliğinde yağıĢ miktarının ölçülebileceğini göstermektedir.
ÇalıĢma kapsamında gerçekleĢtirilen otomatik buharlaĢma-yağıĢ miktarı ölçüm sisteminin
arazide kurulum ve test çalıĢmaları devam etmektedir.
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Resim 1. Ölçüm biriminin fotoğrafı

Resim 2. Elektronik kontrol kartının fotoğrafı
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Resim 3. Otomatik buharlaĢma-yağıĢ ölçüm sistemi arazide kurulum çalıĢmaları
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ÖZET
Bu çalıĢmada, Doğu Karadeniz Bölgesi sınırları içinde meydana gelen büyük taĢkınların sebep
olduğu can ve mal kayıpları özetlenmiĢ, taĢkınların genel bir meteorolojik ve hidrolojik analizi
yapılmıĢ ve taĢkın zararlarının zamana göre değiĢimi incelenmiĢtir. Bölgede 1955–2010 yılları
arasında meydana gelen toplam 80 taĢkın, 279 kiĢinin ölümüne ve 2011 yılı fiyatlarıyla yaklaĢık
1.376 milyar TL maddi zarara sebep olmuĢtur. TaĢkınların oluĢma tarihleri incelendiğinde,
toplam 80 taĢkının 66 tanesinin (toplamın %83‘ü) Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında
meydana geldiği, bu aylardaki ölü sayısının 246 (toplamın %88‘i) ve toplam zararın 1,194 milyar
TL (toplamın yaklaĢık %87‘si) olduğu belirlenmiĢtir. TaĢkın sayılarında zamana göre anlamlı bir
değiĢim eğilimi gözlenmezken, ölü sayısı ve hasar miktarında genel bir artıĢ eğilimi
belirlenmiĢtir. Bu artıĢın muhtemel sebepleri, doğal faktörler ve insan faktörleri Ģeklinde iki
grupta değerlendirilmiĢ; yağıĢ Ģiddetlerinde herhangi bir artıĢ eğilimi gözlenmediğinden, taĢkın
zararlarının asıl sebebinin insan faktörü olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bu kapsamda, hatalı arazi
kullanımı, ormansızlaĢtırma ve yanlıĢ yerleĢim ve ĢehirleĢme gibi faktörlerin önemli insani
faktörler olduğu, bunun yanında bazı teknik yanlıĢlıkların yapıldığı ve konu ile ilgili kurum ve
kuruluĢlar arasındaki koordinasyon eksikliğinin de önemli bir problem olduğu
değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonunda taĢkın konusunda yapılan iyileĢtirme çalıĢmaları
sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: TaĢkın, Doğu Karadeniz Bölgesi, doğal afet.
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FLOODS OF THE EASTERN BLACK SEA AND IMPROVEMENT STUDIES
ABSTRACT
In this study, damages and losses caused by big floods in the Eastern Black Sea Region are
summarized, general meteorological and hydrologic analysis is presented and temporal variation
of these floods is studied. In the studied area, totally 80 big floods have taken place between
1955 and 2010, causing 279 deaths and 1376 million Turk Lira (TL) damages. 66 out of 80
floods (83 percent) have been encountered in June, July and August, causing 246 deaths (88
percent) and 1194 million TL (87 percent) damages. There have been no considerable variation
trend the quantities of the floods; however an increasing trend is obvious in deaths and damages.
The causes of these increases are classified as natural factors and human factors. Since no
increase trend has been observed in the rainfall intensities, it has been concluded that the main
causes of the flood damages are related to human factors. Wrong land usage, deforestation and
wrong urbanization and settlement have been evaluated as the most important human factors. In
addition, some technical mistakes and insufficient coordination between related institutions have
been evaluated as the other factors. Some improvement studies for flood mitigation are also
presented in the study.
Keywords: Flood, Eastern Black Sea Region, natural disaster.
1.GĠRĠġ
Doğal afet olarak taĢkın, bir akarsuyun muhtelif nedenlerle yatağından taĢarak, çevresindeki
arazilere, yerleĢim yerlerine, altyapı tesislerine ve canlılara zarar vermek suretiyle, etki bölgesinde
normal sos yo-ekonomik faaliyeti kesintiye uğratacak ölçüde bir akıĢ büyüklüğü oluĢturması olayı,
Ģeklinde ifade edilmektedir. Dünyanın birçok bölgesinde aĢırı yöresel yağıĢlardan veya toplu kar
erimelerinden sonra yaĢanan akarsu taĢkınları oldukça yaygındır. TaĢkın, yaĢandığı bölgenin iklim
koĢullarına, jeoteknik ve topografik niteliklerine bağlı olarak geliĢen bir doğal oluĢumdur. Ancak
taĢkın zararları, tamamen insan aktivitelerinin bir sonucu olarak meydana gelmektedir. Risk altındaki
sahalarda önceden tedbir alınmaksızın süregelen kontrolsüz kentleĢme faaliyetleri dünyanın her
köĢesinde taĢkın afetinin en önemli sebebidir (UĢkay ve Aksu, 2002).
Doğal ya da insan müdahalesi sonucu oluĢan afetlerin en önemlilerinden biri olan taĢkınların
temel özelliği, insanlar için hiçbir zaman tümüyle bertaraf edilemeyen, sürekli bir problem
oluĢturmalarıdır. Toplumlar, yüzyıllardan beri taĢkın tehdidi ile karĢı karĢıya kaldıklarından, bu
ekstrem olayın kontrolü amacıyla araĢtırma ve mücadele faaliyetlerini sürdürmüĢlerdir. Ancak
günümüzde ulaĢılan bilgi birikimine rağmen sorun çözümlenmiĢ değildir. TaĢkınlar, ülkemiz de
dahil olmak üzere dünyanın pek çok yöresinde halen daha etkili olmakta, önemli ölçüde can ve
mal kaybına neden olmaktadırlar (OnuĢluel ve Harmancıoğlu, 2002).
Ülkemizde sel ya da bir diğer ifade ile taĢkın afetleri, depremlerden sonra en büyük ekonomik
kayıplara neden olan doğal afettir. Mevcut envanter verileri itibari ile taĢkınlardan kaynaklanan
ekonomik kayıp her yıl için ortalama 100.000.000 ABD dolarına ulaĢmaktadır. Buna karĢın
taĢkınların kontrolü ve zararlarının azaltılmasına yönelik olarak genelde yapısal önlemler
bağlamında sürdürülen projeli faaliyetler için ayrılan yatırım miktarı ise yılda ortalama 30 000
000 ABD doları civarındadır (Kılıçer ve Hamza, 2002).
Doğu Karadeniz Havzası hem aldığı yağıĢ miktarı hem de topoğrafik yapısı nedeniyle ülkemizde
taĢkınların sıklıkla görüldüğü bir havzadır. Son 1975–2005 yılları arasında havzada meydana gelen
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14 farklı taĢkın ve bu taĢkınlar sonucu oluĢan heyelanlar nedeniyle 212 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. Bu
zaman diliminde ülkemiz genelinde aynı sebeple oluĢan can kaybı 593‘tür. Bu rakamlar 1975–2010
yılları arasında ülkemizde yaĢanan, taĢkınlar sonucu oluĢan can kayıplarının % 47 ‘sinin Doğu
Karadeniz Havzasında yaĢandığını göstermektedir (Yüksek vd, 2008).
2.DOĞU KARADENĠZ HAVZASI’NIN ÖZELLĠKLERĠ
2.1.Genel Bilgiler
Türkiye‘de en fazla yağıĢ alan bölge olan Doğu Karadeniz Havzası‘nın ortalama yağıĢ
yüksekliği 1200 ile 1300 mm arasındadır. Havza güneyde doğu Karadeniz dağları kuzeyde ise
Karadeniz ile çevrilidir. Toplam alanı 24 077 km2 (ġekil 1) olan havza, yılda ortalama 14,9 km3
yüzeysel su potansiyeli ile Türkiye potansiyelinin % 7,9‘unu sağlamaktadır. Birim alandan
sağlanan debi değeri 19,6 lt/sn/km2 olup havza, Antalya Havzası‘ndan sonra 2. sırada yer
almaktadır.

ġekil 1. Doğu Karadeniz Havzası
Topoğrafik faktörlerin etkisiyle Trabzon‘un doğusundan itibaren yağıĢlar artmakta, doğuda Rize,
Arhavi ve Hopa‘da yağıĢlar en yüksek seviyeye eriĢmektedir. Bölgenin yağıĢ dağılımında hakim
rüzgar yönü ile yamaçların konumu ve yükseltisi en önemli etkenlerdir. Doğu Karadeniz Havzası
içinde yer alan illerin ortalama yıllık yağıĢ yüksekliği değerleri, Ordu 780 mm, Giresun 926 mm,
Trabzon 900 mm, Rize 1264 mm, Artvin 700 mm, GümüĢhane ise 465 mm‘dir. Havzanın en
doğusundaki, Arhavi Ġlçesi‘nin yağıĢ yüksekliği 2593 mm, Hopa Ġlçesi‘nin yağıĢ yüksekliği ise
2500 mm‘dir.
2.2.Doğu Karadeniz’deki Doğal Afetler
Sel veya taĢkın, suyun doğal ya da yapay yatağından taĢarak tehlikeye neden olan doğal bir
afettir. Bazı seller birkaç gün içerisinde meydana gelir. Fakat seylaplar (ani sel) birkaç dakika
içerisinde suların kabarmasına neden olurlar.
Sele en çok nehir yataklarından taĢmalar sonucu rastlanır. Ani ve kuvvetli yağıĢlar ve kar erimesi
sonucu taĢmalar oluĢmaktadır. Nehir yataklarına gelen suyun sele dönüĢmesine yatakların amacı
dıĢında kullanılması da çok etkili olmaktadır. Günümüzde çarpık kentleĢme sonucu dere
yataklarının gecekondulaĢma bölgesi haline gelmesi, ağaçlandırılması, doldurulması veya nehir
yataklarının değiĢtirilmesi sonucu her yıl ülkemizde büyük mal ve hatta can kayıplarına
rastlanmaktadır.
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Doğu Karadeniz Bölgesinde taĢkın olaylarının sık bir Ģekilde yaĢanmasında bölgenin sahip
olduğu iklim, toprak, bitki örtüsü ve jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri önemli etkiye sahiptir.
Özellikle en fazla yağıĢ alan bölge olması nedeniyle Karadeniz Bölgesi‘nde meydana gelen ve
topoğrafyaya bağlı olarak geliĢen taĢkınlar sıkça oluĢmakta, can ve mal kaybına neden
olmaktadır. Bölgede taĢkın olaylarının ilkbahar sonları ve yaz baĢları ile sonbahar dönemlerinde
meydana gelmesi bu olaylar üzerinde iklimin çok önemli etkileri olduğunu göstermektedir.
Çünkü ilkbahar sonları ve yaz baĢları sıcaklıkların artmasıyla kar erimelerinin hızlandığı ve kıĢ
aylarında bu sahalarda baĢlayan cephe hareketlerinin ve yağıĢlarının devam ettiği dönemdir.
Sonbahar mevsimi ise bu sahada yağıĢların en fazla düĢtüğü dönemdir.
AĢırı ve sürekli yağıĢların etkili olduğu zamanlarda dar olan dere yatakları fazla suyu içinde
barındıramamaktadır ve fazla su yataktan taĢmaktadır. Bu Ģekilde oluĢan taĢkın olaylarıyla
çevredeki alçak yerler ve yerleĢimler su baskınlarına maruz kalmakta ve zarar görmektedir.

ġekil 2. Sel zararı ve tehlike haritası
Ülkemize ait sel zararı ve tehlike haritasına bakıldığında; sel ve su baskını açısından Trabzon Ġli
ilk sırada yer almaktadır.
Doğu Karadeniz havzasında yer alan Trabzon Ġli‘ndeki su baskını olayları, Karadeniz‘e dökülen
derelerin oluĢturduğu vadiler üzerinde bulunan yerleĢim birimlerinde gözlenmektedir. 1920.06.1990, 17.11.2005 ve 10.07.2006 yıllarında aĢırı yağıĢlar sonucu meydana gelen su baskını
ve heyelan olayları Bölgesel olarak bir çok Merkez ve ilçelerde yerleĢim birimlerini etkilemiĢtir.
07.08.1998 yılında aĢırı yağıĢlara bağlı olarak meydana gelen su baskını ve heyelan olayları
sonucu birçok yerleĢim birimleri etkilenmiĢ ve 47 vatandaĢımız hayatını kaybetmiĢtir. 2005
yılının Ağustos ve Kasım aylarında aĢırı yağıĢlara bağlı olarak meydana gelen su baskını ve
heyelan olayları çok yoğun olarak yaĢanmıĢ ve birçok ilçe ve Merkeze bağlı yerleĢim birimleri
etkilenerek maddi ve manevi kayıplara neden olmuĢtur .
Doğu Karadeniz havzasında yer alan Rize Ġli‘ndeki su baskını olayları; ani yağıĢlara bağlı olarak
geliĢmekte olup; Merkez, Ġkizdere, Pazar, Çayeli ve ÇamlıhemĢin ilçelerinde gözlenmektedir.
29.09.1995, 11.08.1998, 15.01.2002 ve 21.07.2006 yıllarında aĢırı yağıĢlar sonucu meydana
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gelen su baskını ve heyelan olayları Bölgesel olarak birçok Merkez ve ilçelerde yerleĢim
birimlerini etkilemiĢtir.

ġekil 3. Rize, Gündoğdu Beldesi‘nde meydana gelen heyelan ve sel afeti
2.3.Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Jeolojisi
Bölgede, genellikle Liyas‘tan Eosen‘e kadar belli zaman aralıklarında gelişimini sürdüren
magmatik faaliyetlerin ürünleri olan magmatik kayaçlar ve magmatik faaliyetlerin durduğu
dönemlerde çökelen tortul istifler yaygındır (Şekil 1.6). Bölgede, Doğu Pontidler Kuzey ve
Güney Zon olmak üzere farklı litostratigrafik özellikler taşıyan iki ayrı zona ayrılmıştır.
Bölgesel olarak, Paleozoyik, metamorfik kayaçlarla temsil edilmektedir ve bunlar temel
kayaçları oluşturmaktadır. Birim genellikle, gnays, mikaşist, kuvars-klorit şist ve
metabazaltlardan oluşmaktadır (Ketin, 1951). Liyas yaşlı volkano-tortul seri tarafından açısal
uyumsuzlukla üstlenen temel kayaçların yaşı, bölgesel metamorfizmanın yaşı ve stratigrafik
konumu göz önünde bulundurularak Paleozoyik olarak kabul edilmiştir. Birim, Paleozoyik yaşlı
granitler tarafından kesilmiştir.
Çalışma alanı ve çevresinde Mesozoyik, Liyas, Geç Jura-Erken Kretase ve Geç Kretase yaşlı
birimler yüzeylenme vermektedir. Liyas’ın volkanik, Üst Jura-Alt Kretase’nin platform
karbonatlarıyla temsil edildiği bölgede Üst Kretase dönemi farklı ortam koşullarında gelişmiş
birimler ile karakteristiktir. Magmatik aktivitelerin yoğun olduğu Kuzey Zon’da kalın volkanik
ve volkano-tortul istifler gelişirken, Güney Zon’da karbonatlı kayaçlar ve fliş karakterli tortul
seriler çökelmiştir. Mesozoyik’in en alt seviyesinde her iki zonda da yüzeylenen volkano-tortul
seri (Ağar, 1977) genellikle, bazalt, andezit, dasit ve bunların proklastitlerinden oluşmuştur ve
birimin kalınlığı 500 metrenin üzerindedir. Geç Jura-Erken Kretase yaşlı kireçtaşları tarafından
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uyumlu olarak üstlenen birimin yaşı, stratigrafik konuma, bölgesel korelasyon sonuçlarına ve
fosil bulgulara dayandırılarak Liyas olarak kabul edilmiştir.
Bölgede, volkanik birimler arasında yer alan platform karbonatlarının kalınlığı 100-200 metre
arasında değiĢmektedir ve bu seri her iki zonda da yüzeylenmektedir. Birim Kuzey Zon‘da daha
masif yapılı killi, çörtlü ve kumlu kireçtaĢları ile temsil edilirken, Güney Zon‘da ise orta-kalın
tabakalı çökellerle karakteristiktir. Doğu Pontidler‘in Güney Zonu‘nda Geç Kretase yaĢlı fliĢlere
geçiĢ yapan kireçtaĢları, Kuzey Zon‘da yine Geç Kretase yaĢlı volkano-tortul bir istif tarafından
uyumlu olarak örtülmektedir. Birimin yaĢı, bölgesel korelasyona ve paleontolojik bulgulara
dayandırılarak Üst Jura-Senomaniyen olarak kabul edilmiĢtir.
Doğu Pontidler‘in Güney Zonu içinde yüzeylenen fliĢler kuzey Zon‘daki 5 formasyonun yanal
karĢılığı olarak kabul edilmektedir ve bu birimin kalınlığı 600-800 metre arasında değiĢmektedir.
Üst Kretase boyunca Doğu Pontidler‘de geliĢen volkanik aktivitenin etkisi dıĢında kalan ve derin
deniz ortamında çökelmiĢ olan birim, Eosen yaĢlı volkano-tortul seri tarafından açısal
uyumsuzlukla örtülmektedir.
Üst Kretase dönemi boyunca Doğu Pontid‘lerin Kuzey zonu‘nda geliĢen volkanizma sonucu
kalın bir volkanik istif geliĢmiĢtir. Bu istifin ilk evreleri bazik ve asidik bileĢimli volkanik
kayaçlardan oluĢmaktadır. Bazik karakterli genellikle kumtaĢı, silttaĢı, marn, Ģeyl ve kireçtaĢı
arakatkılı, bazalt, andezit ve piroklastitlerinden oluĢan yaklaĢık 900 metre kalınlığındaki serinin
yaĢı fosil tanımlamalarına göre Türoniyen-Kampaniyen-Santoniyen olarak kabul edilmiĢtir.
Asidik karakterli riyodasit, dasit ve proklastitlerden oluĢan birim ise yer yer tüf, aglomera ve
breĢ arakatkıları içermektedir. YaklaĢık 150-200 metre kalınlığında olan birim, TüroniyenKampaniyen-Santoniyen yaĢlı birincil evre bazik nitelikli seri üzerine uyumlu olarak geldiği için,
Santoniyen yaĢlı kabul edilmiĢtir. Ġkinci evreli bazik ve asidik volkanik kayaçlar bu birimlerden
sonra oluĢmuĢtur. KumtaĢı, marn ve kırmızı renkli kireçtaĢı ara katkılı, bazalt, andezit ve
piroklastitlerinden oluĢan ikincil evreli bazik kayaçlar yaklaĢık 800 metre kalınlığındadır.
Kırmızı renkli kireçtaĢları içinde bulunan fosillerden yararlanarak birimin yaĢı, KampaniyenMaastrihtiyen olarak kabul edilmiĢtir (Güven, 1993; Güven, 1998). Bazik karakterli volkanotortul seri üzerine uyumlu olarak gelen ikincil evreli asidik kayaçlar, riyodasit, dasit, trakiandezit
ve piroklastitlerinden oluĢmaktadır. 100-200 metre kalınlığında olan birimin yaĢı, stratigrafik
konumuna göre Maastrihtiyen olarak kabul edilmiĢtir.
Bunları uyumlu olarak üzerleyen seri ise tortul kayaçlardan oluĢmaktadır (Güven, 1993). Bu
birim genel olarak killi, kumlu kireçtaĢı, marn, Ģeyl ve kumtaĢı ardalanmasından oluĢmaktadır.
Kalınlığı 200-250 metre arasında olan birimin yaĢı, fosil bulgularından yararlanılarak,
Maastrihtiyen-Erken Paleosen olarak kabul edilmiĢtir.
Doğu Karadeniz Bölümü‘nün doğu kesimlerinde yer alan Kaçkar Dağları, Doğu Pontid Kuzey
Zonu içerisindeki granitoyidlerin en fazla yüzeylendiği bölgedir. Bu bölgede, genelikle Eosen
yaĢlı birimlerin içine sokulan intrüzif kayaçlar, Güven (1993) tarafından Kaçkar Granitoyidleri
olarak tanımlanmıĢtır. Üst Kretase boyunca geliĢimini sürdüren ve büyük ölçüde Paleosen
sonunda yerleĢimini tamamlayan granitoyidler ile Eosen yaĢlı birimler arasında bir aĢınma
düzlemi bulunmaktadır. Eosen döneminde yenilenen granitoyid intrüzyonları ise Eosen yaĢlı
kayaçlarda kontakt etkiler yapmıĢtır.
ÇalıĢma alanı ve çevresinde Senozoyik, genellikle kırıntılı çökellerle baĢlar ve üst bölümlere
doğru volkano-tortul seviyeye geçiĢ gösterir (Güven, 1993). Geç Kretase yaĢlı birimler üzerine
taban konglomerası ve açısal uyumsuzlukla gelen birimler, kumtaĢı, kumlu kireçtaĢı ve marn ara
katkılı andezit, bazalt ve bunların proklastitlerinin oluĢturduğu volkano-tortul bir seridir.
YaklaĢık 700 metre kalınlığındaki birim, kumlu ve killi seviyelerde taĢınmıĢ Miyosen yaĢlı fosil
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parçaları içeren ve Pliyosen yaĢlı olarak kabul edilen bir birim tarafından açısal uyumsuzlukla
üstlenmektedir (Güven, 1993). Tüm bu birimlerin üzerine Kuvaterner yaĢlı taraçalar ve
alüvyonlar gelmektedir.
3.DOĞU KARADENĠZ HAVZASI TAġKINLARI
Havzada 1955–2010 yılları arasında toplam 80 tane taĢkın meydana gelmiĢtir. Bu taĢkınlar
sonucunda 279 kiĢi hayatını kaybetmiĢ ve 1.376.689.632,81 TL (2011 fiyatları ile) maddi zarar
ortaya çıkmıĢtır. Havzada 1955–2010 yılları arasında oluĢan taĢkınlarla ilgili detaylı bilgi Tablo
1‘de verilmektedir.
Doğu Karadeniz Havzası‘nda 1955 yılından sonra yaĢanan en büyük taĢkın GümüĢhane, Trabzon
ve Giresun illerini kapsayan 20 Haziran 1990 taĢkınıdır. Bu taĢkın 10 farklı derenin taĢması
sonucu meydana gelmiĢ ve 74358 da‘lık bir alanı etkilemiĢtir. TaĢkın sonucunda 57 insan
hayatını kaybetmiĢ ve toplam 839.041.649,81 TL tutarında bir maddi zarar oluĢmuĢtur. 1955‘den
2010‘e kadar oluĢan taĢkın zararlarının yaklaĢık %61‘i bu olayda meydana gelmiĢtir.
1998 yılından sonra meydana gelen taĢkınlarda can ve mal kayıpları açısından önemli bir artıĢ
gözlenmektedir. OluĢan 36 farklı taĢkında 129 insan hayatını kaybetmiĢ 449.795.262,09 TL
tutarında bir zarar meydana gelmiĢtir. 20 Haziran 1990 tarihinde oluĢan hasar dıĢında, taĢkın
hasarlarının %80‘i son oniki yılda meydana geldiği gözükmektedir. Son senelerde yaĢanan
taĢkınlarda artan mal ve can kaybına dere yataklarında yapılan bilinçsiz yapılaĢmanın neden
olduğu aĢikârdır.
Tablo 1. Doğu Karadeniz Havzası TaĢkınları (1955–2010)
Sıra
No
1
2

Tarih

TaĢkın Ġli

3
4
5
6
7
8

02.09.1956
Ordu
19-20.05.1959 Trabzon,
Rize,
Giresun
25.08.1959
Ordu, Giresun
31.12.1962
Rize
02.01.1963
Trabzon
11.06.1963
GümüĢhane
21.09.1963
Trabzon
25.06.1965
Giresun, Trabzon

9
10
11
12
13
14
15
16
17

05.07.1966
17.07.1967
27.07.1967
06.08.1967
02.09.1967
09.04.1968
17.07.1971
22.06.1972
14.06.1973

Ordu, Giresun
Ordu
Trabzon
Trabzon
GümüĢhane
GümüĢhane
Ordu
Ordu
Ordu

18
19
20
21
22
23
24
25
26

07.07.1973
14.07.1973
01.06.1974
06.06.1974
28.07.1974
19.08.1974
12.06.1975
19.05.1977
30.07.1977

Rize
Rize, GümüĢhane
Rize
Ordu
Giresun
GümüĢhane
Ordu
Ordu
Rize, Trabzon

27

03.01.1979

Ordu

Can
kaybı
(kiĢi)
-

TaĢkın
sahası
(da)
-

13

-

Ünye, Fatsa, KeĢap
Pazarköy Mah.
Oksu köyü
GümüĢhane civarı
Akçaabat
Dereli, Camiyanı, Espiye, Aksu,
Gelevera, Yağlıdere, Vakfıkebir
Ordu, Fatsa, Bulancak,
Fatsa
Vakfıkebir
Araklı, Sürmene, Of
GümüĢhane köyleri
GümüĢhane civarı
Fatsa
ġehir içi,Akçatepe köyleri
Fatsa, KarakuĢ

3
2

-

2

-

6
-

1256
4384

-

3610

Kalkandere, Çayeli, Yanıkdağ
Kalkandere, Güneysu, Bayburt sığırcı köyü
Fındıklı
Fatsa
Eynesil
PelivantaĢ, Akpınar, Geçit, Kele K.
KayabaĢı, Dedeli, Akçaova, Ordu
Gölköy, Fındıklı
Fınd., ArdeĢen, Pazar, Çayeli, Rize,
Ġyid., Tonya
Aybastı

7
7
6
-

5293
70
2780
2125
1146

6

3470

-

24

TaĢkın Yeri
Tirebolu, Görele, Trabzon- Rize havalisi
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Maddi zarar
(2011 yılı)
TL
2.433.908,60
2.226.352,15
6.045.079,63
145.220,54
0,00
1.112.854,19
743.329,83
3.660.579,31
2.817.218,96
433.869,77
274.343,61
123.433,32
2.044.456,30
288.923,60
2.463.813,52
1.543.836,16
12.454.182,4
0
93.326,06
99.992,21
12.558,23
1.240.527,23
107.093,67
1.239.681,12
111.337,99
391.756,09
233.469,96
74.391,38

28
29
30
31
32
33
34

14.06.1981
04.09.1982
19.07.1983
21.07.1983
01.07.1988
21.07.1988
01.08.1988

Ordu
Ordu
Rize
Ordu
Ordu
Rize
Ordu

Ünye
Ünye
Pazar, Fındıklı
Fatsa
Fatsa ve civarı
ArdeĢen, Pazar, Çayeli
Ünye

35
36

02.08.1988
27.04.1990

37

20.06.1990

Ordu
Trabzon,
GümüĢhane, Artvin
Trabzon,
GümüĢhane,
Giresun

38
39
40
41
42
43
44

31.07.1992
27.06.1994
08.08.1994
06.07.1995
31.07.1995
31.08.1995
07-08.08.1998

45

11-12.11.2001 Rize

46

23-24.07.2002 Rize

Ordu civarı
Maçka, Trabzon, Çaykara, Araklı, Torul,
Yusufeli, Artvin, Ardanuç, ġavĢat
Trabzon, Maçka, Akçaabat, ÇarĢıbaĢı,
Vakfıkebir, Tonya, ġalpazarı, Doğankent,
Tirebolu, Yağlıdere, Espiye, KeĢap, Giresun,
GümüĢhane, Torul, Of, Balaban
Giresun
Yağlıdere
PerĢembe
Çaykara, Dernekpazarı, Of, Güneysu
Güneysu, ArdeĢen, Pazar, Çayeli
Çayeli
KöprübaĢı, Sürmene, Of, Hayrat, Dernek,
Çaykara, Kalkandere, Ġyidere, Ġkizdere
Çayeli,
Güneysu,
Pazar,
ArdeĢen,
ÇamlıhemĢin, Fındıklı
Merkez, Güneysu, Çayeli

47
48

10.06.2004
02.08.2005

Trabzon
Trabzon, Rize

Araklı, Arsin
Ġkizdere, Hayrat, Of, Çaykara

49

21.08.2005

Trabzon, Rize

Of, Güneysu, Çayeli, HemĢin, ArdeĢen

50
51
52
53
54
55
56
57
58

03.10.2005
02.08.2005
02.07.2006
02.07.2006
02.07.2006
02.07.2009
02.07.2009
02.07.2009
01.07.2006

Rize
Trabzon
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Trabzon
Trabzon, Giresun

Akçaabat, IĢıklar
Genel
Alucra Çamoluk, DoluntaĢ ve Köroğlu
Görele
Piraziz, Bozat
Yağlıdere
Akçaabat
Sürmene, Of, Yağlıdere, KeĢap, Espiye

59
60
61
62
63
64
65
66

01.07.2006
01.07.2007
01.07.2008
01.07.2008
01.07.2008
01.07.2008
01.07.2008
11.07.2008

Trabzon
Trabzon
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Trabzon

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
11.07.2008
01.12.2009
01.12.2009
21-22.07.2009

77
78
79
80

21.11.2009
16.08.2010
16.08.2010
26.08.2010

279

107.296

Giresun
Giresun
Ordu
Trabzon, Rize
Rize
Rize
Trabzon, Rize

27
3
-

200
80
2573
100
193
61
180

6.144.044,86
263.266,06
5.541.639,14
775.118,57
3.813.148,09
607.427,18
864.522,19

-

115

161.612,30

-

158

57

74358

4
5
2

1100
15
170
670
150

50

1365

3.512.300,84

839.041.649,
81
617.467,02
3.071.294,35
1.177.317,62
3.122.683,00
7.475.487,06
8.279.820,79
107.283.337,
54
20.131.039,5
3
27.408.191,4
7
3.884.225,56
52.116.185,5
9
74.408.945,2
2
362.668,14
337,59
81,17
8.175,88
1.171,38
992,33
1.314,36
418,64
1.049.625,00

10

-

27

-

-

-

10

-

4

-

7

-

2
3

1000
-

KöprübaĢı, BeĢköy
Of, Bölümlü
ġebinkarahisar, GökçetaĢ Köyü
Tirebolu, Ketençukur Köyü
Yağlıdere, Espiye Demirciler
Bulancak, KeĢap
Yağlıdere
Vakfıkebir, Kemaliye mah.

-

200
450
-

1.524,72
7.417,61
2.471,26
2.730,63
3.242,79
5.074,18
1.250,77
155,36

Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Giresun

KöprübaĢı, BeĢköy
Yomra, Oymalıtepe Beldesi
Arsin, Fındıklı
Of, Cumapazarı
Sürmene, AĢağıçavuĢlu Mah.
Arsin
Of
Merkez
Yalıncak, KaĢüstü
Bulancak, Piraziz

-

-

-

-

-

-

-

-

Giresun
Trabzon
Trabzon
Rize

Yağlıdere, Kanlıca Köyü
Hayrat, Dağönü
Of, Dernekpazarı, Çaykara
Gündoğdu

2
-

-

14

-

2.992,63
1.399,55
1.997,28
3.523,22
728,08
4.314,50
3.234,89
6.252,42
1.674,07
151.913.006,
30
178.905,00
284,68
10.734,01
10.995.674,7
4

1.376.689.632,81
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4.DOĞU KARADENĠZ’DE DOĞAL AFETLER VE ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI
Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya iliĢkin hizmetleri yürütmek üzere, 5902 Sayılı Kanunla
BaĢbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı, Ġllerde Valiliklere Bağlı Ġl Afet ve
Acil Durum Müdürlükleri kurulmuĢtur. Bu Kanunla; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya
iliĢkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için gerekli önlemlerin
alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında
yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleĢtirilecek iyileĢtirme çalıĢmalarını yürüten
kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların
üretilmesi ve uygulanması hususlarını temel amaç edinmiĢtir.
Ülkemizde taĢkın afetinin en yoğun ve en ağır yaĢandığı coğrafya olan Doğu Karadeniz Bölgesi
aĢırı yağıĢlardan sonra yaĢanan ve bölgenin iklim Ģartlarına, topoğrafik ve jeolojik niteliklerine
bağlı olarak geliĢen heyelan ve taĢkınlar, günlük, her türlü ekonomik ve ticari hayatı olumsuz
yönde etkilemektedir.
Su baskını olayları Doğu Karadeniz havzasında yer alan ilimizde, Karadeniz‘e dökülen derelerin
oluĢturduğu vadiler üzerinde bulunan yerleĢim birimlerinde gözlenmektedir. 19-20.06.1990,
17.11.2005 ve 10.07.2006 yıllarında aĢırı yağıĢlar sonucu meydana gelen su baskını ve heyelan
olayları Bölgesel olarak bir çok Merkez ve ilçelerde yerleĢim birimlerini etkilemiĢtir. 07.08.1998
yılında aĢırı yağıĢlara bağlı olarak meydana gelen su baskını ve heyelan olayları sonucu birçok
yerleĢim birimleri etkilenmiĢ ve 47 vatandaĢımız hayatını kaybetmiĢtir. 2005 yılının Ağustos ve
Kasım aylarında aĢırı yağıĢlara bağlı olarak meydana gelen su baskını ve heyelan olayları çok
yoğun olarak yaĢanmıĢ ve birçok ilçe ve Merkeze bağlı yerleĢim birimleri etkilenerek maddi ve
manevi kayıplara neden olmuĢtur.
Trabzon Ġli‘nde son 10 yılda meydana gelen 200 afet olayından 633 afetzede etkilenmiĢtir. Afet
olayları neticesinde meydana gelen alt yapı hasarları (yol, su, kanalizayon vb.), afetzedelerin
barınma, iaĢe ve diğer giderleri için Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı (Mülga) Afet ĠĢleri Genel
Müdürlüğü ve BaĢbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı‘ndan Trabzon Valiliği
emrine 47.503.550,00 TL aktarılmıĢtır.
Rize Ġli, Gündoğdu Beldesi‘nde 26.08.2010 tarihinde aĢırı yağıĢların neden olduğu heyelan ve
sel afeti 14 vatandaĢımızın hayatını kaybetmesine ve yüzün üzerinde yapının ağır hasar görerek
kullanılamaz hale gelmesine neden olmuĢtur. Bu afet olayı sonucu meydana gelen alt yapı
hasarları (yol, su, kanalizasyon vb.), afetzedelerin barınma, iaĢe ve diğer giderleri için
BaĢbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı‘ndan Rize Valiliği emrine 2.669.600 TL
aktarılmıĢtır.
Rize Ġli‘nde 2002-2010 yılları arasında Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı (Mülga) Afet ĠĢleri Genel
Müdürlüğü ve BaĢbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı yatırım programları ile
Ġlimizde yapılan afet önleyici (istinat duvarı ve drenaj) iĢlerine ait toplam 6.241.756,63 TL (2010
yılı fiyatlarına göre) gönderilmiĢtir.
Giresun Ġli‘nde son 10 yıl içerisinde afet olaylarına bağlı olarak toplam 1288 kiĢi haksahibi
olmuĢtur.
5.SONUÇLAR
Doğu Karadeniz Havzası hem aldığı yağıĢ miktarı hem de topografik yapısı nedeniyle taĢkınların
sıklıkla görüldüğü bir havzadır. Doğu Karadeniz Havzası‘nda 1955 yılından sonra yaĢanan en
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büyük taĢkın GümüĢhane, Trabzon ve Giresun illerini kapsayan 20 Haziran 1990 taĢkınıdır. 1998
yılından sonra meydana gelen taĢkınlarda can ve mal kayıpları açısından önemli bir artıĢ
gözlenmektedir. Son senelerde yaĢanan taĢkınlarda artan mal ve can kaybına dere yataklarında
yapılan bilinçsiz yapılaĢmanın neden olduğu aĢikârdır. Toplam 80 taĢkının 37‘si yaz mevsiminde
meydana gelmiĢtir. TaĢkın açısından en kritik aylar Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır.
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melikesezer@dsi.gov.tr
ÖZET
Bayburt, doğal güzellikleri açısından özellikle su kaynakları yönünden oldukça zengin olmakla
birlikte bu kaynakları etkin ve doğru bir Ģekilde kullanılamamaktadır. ġehir Ģebekesini besleyen
su kaynakları olan Kop deresi Bayburt Kaynaklar bölgesi memba dilenci boğazı, Çoruh çayı su
kuyuları memba suyu, Kocapınar deresi bağlı olduğu DSĠ 22. Bölge müdürlüğü tarafından belirli
periyotlarla su kalite değerleri izlenmektedir. Ayrıca suyun alındığı kaynakların yanı sıra Ģebeke
çıkıĢı olan musluklardan alınan örneklemelerde, ASKĠ Genel Müdürlüğü Kalite Kontrol
Laboratuarlarında analizlere tabii tutulmuĢtur. Elde edilen sonuçlar, aslında suların genel olarak
içilemeyecek nitelikte olmadığını göstermektedir. Ne var ki özellikle halkın bu suyu kullanımı
esnasında en çok rahatsızlık duyduğu problemlerin baĢında, suyun musluk ve filtrelerde aĢırı
derecede tortu bıraktığı ve sudan gelen kumla çok sık tıkandığı, ayrıca suyun yüzeylerde yoğun
iz bıraktığı ve kireç lekeleri oluĢturduğu, özellikle yaz aylarında ishal vaka‘larının çok artığı için
oldukça rahatsızlık verdiği belirtilmektedir. Analiz sonuçları da bunu desteklemektedir. Burada
yapılacak en önemli çözüm, yöreye suyun toplandığı bir noktaya Fiziksel (Mekanik ) arıtmayı
sağlayacak ve dinlendirme-durultma ünitelerini içeren, son aĢamasında dezenfeksiyon ünitesi de
eklenerek, ileri arıtma teknolojilerine gerek kalmadan ve iĢletme masrafını fazla oluĢturmayacak
bir Ġçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi yapılmasıdır. Böylece suyun kalitesi A sınıfı olup
oldukça yüksek kaliteli su elde edilebilir ve sadece kullanma amaçlı olan bu suyun içme amaçlı
da kullanılması sağlanabilir.
Anahtar Kelimler: Bayburt su kaynakları, içme suyu, kimyasal ve mikobiyolojik analizler,
arıtma sistemeleri.

INVESTIGATION OF QUALITY VALUES AND PROBLEMS OF BAYBURT
PROVINCE’S WATER RESOURCES AND PROPOSALS FOR THEIR SOLUTION
ABSTRACT
Bayburt is a rich region in terms of natural resources especially water resources but these
resources are not being used in a right way and efficiently . The city‘s water networking is
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supported by kop stream Dilenci Boğazı, Çoruh River sprıng water wells and Kocapınar Creek.
These resources are being periodically tested in terms of water quality valves by 22 nd region
of state water Works (DSI 22nd Region Directorship.) In addition to water resources , water
samples are taken from tab waters and subjected to quality tests by quality control loboratory
of ASKĠ.
The results obtained shows that waters from the resources named above are not totally
ignorable with respect drinking. However, regiarul community chiefly complains that running
water carries particles which block the filters of tabs and contaminate kitchen otersils and
summer diarrheas very spread due to water used in the region. Test results also support the case
mentioned above. The urgent measure to be taken is the construction of treatment plant
composed of mechanical treatment, purification and maturation, settling and disinfection units.
This arrangement vill be cost-effective method. In this way, class of water will be drinking
water.
Keywords: Bayburt‘s water recouces, drinking water, chamical and microbiological analysis,
purification systems

1.BAYBURT
1.1.Ġlin Tarihçesi Ve Coğrafi Konumu
Bayburt, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu arasında Kop dağlarını Zigana geçidine bağlayan
Ģirin bir il olmaktadır. Mevcut kaynaklara göre Bayburt ġehrinin tarihi M.Ö. 3000‘ li yıllara
kadar uzanmaktadır. Xenophan, Anabasis adlı eserinde Bayburt‘tan büyük, kalabalık ve zengin
bir Ģehir olarak bahsetmektedir. O zamanki adı Gymnias olan Bayburt bir Ġskit Ģehridir. Ġskitler
bizim saka olarak tanımladığımız Türklerdir. Bayburt yaklaĢık olarak 5000 yıllık bir Ģehirdir.
Bayburt ili 40 derece 37 dakika Kuzey Enlemi ile 40 derece 45 dakika Doğu boylamı, 39 derece
52 dakika Güney enlemi ile 39 derece 37 dakika batı boylamları arasında yer alır. Doğusunda
Erzurum, batısında GümüĢhane, kuzeyinde Trabzon ve Rize, güneyinde Erzincan illeri ile çevrili
Anadolu‘ nun kuzey doğusunda Çoruh Nehri kenarında ve denizden 1550 m. Yükseklikte
kurulmuĢ 3739 km² yüzölçümlü bir ildir. [7]
1.2.Ġlin Su Kaynakları
Akarsuları: Ġlin ve ülkemizin en önemli su kaynaklarından biri olan Çoruh Nehri kaynağını
Mescit dağlarından 3239 m. Alarak il sınırlarına güney doğudan girmektedir. Nehrin oluĢması
esnasında Masat vadisinden gelen ana kaynak ile Kop dağlarının eteklerinden gelen kop suyu
maden bucağında birleĢirler, alt kısımlarındaki diğer küçük Derelerin sularını da toplayan Çoruh
nehri, Ģehre ulaĢır. Düzeker ovasında diğer önemli yan kolu olan Değirmencik Suyunu alır.
Değirmencik suyu Otlukbeli ve Pulur dağlarından kaynağını alan BeĢpınar deresi ile Pulur
(Gökcedere) deresinin MormuĢ ovasında birleĢen suyu ile AkĢar ve Sorkunlu derelerinin
sularından oluĢur. Çoruh nehri Değirmencik suyunu aldıktan sonra dirsek yaparak doğuya
yönelir. Daha sonra Çoruh vadisine girer ve batı doğu doğrultusunda akıĢına devam ederek ili
terk eder.
1.1.1.Gölleri
Ġlin gölleri genelde krater gölleri olup, Soğanlı Dağları üzerinde yer almaktadır. Bunlardan
bazıları Haldizen (Balıklı Göl), Göloba (Atlı Göl) v.s. [7]
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2.BAYBURT ĠLĠ SUKAYNAKLARI ĠġLETĠMĠ VE DSĠ TRABZON 22. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
Bayburt ili su kaynakları iĢletimi açısından DSĠ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğüne bağlı olup,
Bayburt‘daki su kaynakları bölge müdürlüğünün oluĢturduğu su kalite izleme istasyonları
tarafından rutin aralıklarla numuneler alınarak Trabzon Kalite Kontrol ve Laboratuar ġube
Müdürlüğü tarafından incelenip, analizler yapılmaktadır.
Tablo 2. 1 Ġldeki ĠĢletmede Gölet Ve Sulamalar[8]
YERALTI
SULAMALARI
1 Kooperatif
18 Kuyu

Yer
Bayburt

Brüt
alan (ha)
750

Net
Alan(ha)
625

Açıldığı
yıl
1981

Tablo 2. 2 ĠnĢa Halindeki Sulama Barajı
Bayburt-Demirözü Barajı

Barajın Yeri

Demirözü ilçesinin
4 km güneyinde

Akarsuyu
Amacı
ĠnĢaatın (baĢlamabitiĢ) yılı

Lori
Sulama
1996 – 2010

Normal su kotunda
göl hacmi
Normal su kotunda
göl alanı
Sulama alanı

58 hm3
7,5 km2
102,35 ha

3.BAYBURT ĠLĠ SU KAYNAKLARI KALĠTE ANALĠZ SONUÇLARI
Bayburt Ģehir Ģebekesini besleyen su kaynakları olan Kop deresi Bayburt Kaynaklar bölgesi
memba dilenci boğazı, Çoruh çayı su kuyuları memba suyu, Kocapınar deresi bağlı olduğu DSĠ
22. Bölge müdürlüğü tarafından belirli periyotlarla su kalite değerleri izlenmektedir. Ayrıca
suyun alındığı kaynakların yanı sıra Ģebeke çıkıĢı olan musluklardan alınan örneklemelerde,
ASKĠ Genel Müdürlüğü Kalite Kontrol Laboratuarlarında analizlere tabii tutulmuĢtur. Elde
edilen sonuçlar, aslında suların genel olarak içilemeyecek nitelikte olmadığını, fakat özellikle
halkın bu suyu kullanımı esnasında en çok rahatsızlık duyduğu problemlerin baĢında, suyun aĢırı
derecede tortu bıraktığı, muslukların ve banyo süzgeçlerinin, fitlerlerin, sudan gelen kumla çok
sık tıkandığı belirtilmektedir. Bu nedenle su tazyikinin düĢtüğü ve kombilerinin çalıĢmadığı için
sıcak su elde edilemediği, suyun yüzeylerde yoğun iz bıraktığı ve kireç lekeleri oluĢturduğu için
oldukça rahatsızlık vermektedir. Analiz değerleri sonuçları da bunu desteklemektedir.
3.1.Materyal ve Metot
Barburt ili Ģehir Ģebekesine Kop Deresi Bayburt Kaynaklar Bölgesi Memba Dilenci Boğazı Ve
Çoruh Çayı Su Kuyuları Memba bölgelerinden su beslenmektedir. Bu iki bölgenin yanı sıra
Kocapınar Deresi de değerlendirilmiĢtir.
Yukarıda verilen parametreler ―Ġçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel
Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değiĢik 75/440/AB)‖ ile değerlendirilmiĢtir.
Yönetmeliğe göre, içme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yüzeysel
sular; bu Yönetmeliğin Ek-I inde yer alan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri
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belirlenmiĢ 46 parametre için verilen zorunlu ve kılavuz sınır değerlere göre üç farklı kategoriye
ayrılmıĢtır. Yönetmelikte her kategori için arıtma tipleri belirlenmiĢtir. [5]
Kategori A1: Basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları,
Kategori A2: Fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları,
Kategori A3: Yoğun fiziksel ve kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları
ifade eder.
Suların sınıfını belirlemek için Yönetmeliğin Ek- I inin (Z) sütunlarında verilen 20 parametreden
11 tanesi kullanılmıĢtır. Yapılan değerlendirme sonucunda her üç bölgenin de A1 sınıfında
olduğu bulunmuĢtur. Bu durumda suların fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir olduğu
görülmüĢtür. Ancak aynı yönetmelikte, ―Ġçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya
kullanılması planlanan yüzeysel suların; kategorilere göre verilmiĢ olan arıtma proseslerinden
geçirildikten sonra nihai olarak 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan
Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiĢ olan içme ve kullanma suyu
standartlarını sağlaması esastır.‖ ġartı bulunmaktadır. Yapılan deneyler sonucu elde edilen
datalar TS 266, WHO ve Ġnsani Tüketim Amaçlı sular hakkındaki Yönetmeliğe göre
değerlendirilmiĢtir. [6]
3.2.Elde Edilen Analiz sonuçları
Tablo 3. 1. Kop Deresi Bayburt Kaynaklar Bölgesi Memba Dilenci Boğazı
2010 yılı

*

2011 yılı

TS 266 (2005)

mg/L
Mart

pH (25 º C)
(1)
(Otomatik Cihaz
Düzeltmesi)
Elektriksel Ġletkenlik (2)
mS/m (25 º C)
(Otomatik Cihaz
Düzeltmesi)

Haziran

Eylül

Kasım

Mart

SINIF 1
SINIF 2
(TĠP1)

WHO
(1998)

Yönetmelik

SINIF 2
(TĠP 2)

8.19

8.36

7.11

7.09

7.14

6.5 - 9.5

6.5 - 9.5

-

6.5 - 9.5

38.93

39.86

76.70

78.20

70.93

65

250

-

250

Sodyum

(3)

6.44

6.44

6.90

6.67

6.30

100

200

200

200

Potasyum

(3)

1.17

1.17

1.17

1.17

1.40

-

-

-

-

Toplam Sertlik.
(CaCO3).

(4)

170.00

125.00

410.00

390.00

362.00

-

-

(a)

-

Kalsiyum

(5)

50.10

30.06

126.25

124.25

126.23

-

-

-

-

Mağnezyum

(4)

10.94

12.16

23.10

19.46

11.49

-

-

-

-

Klorür

(6)

5.68

14.20

7.10

10.65

2.11

30

250

250

250

Sülfat

(7)

22.08

15.50

10.30

11.20

13.89

25

250

250

250

Amonyum

(8)

-

0.06

0.04

0.03

0.03

0.05

0.50

1.5

0.50

Nitrit

(9)

0.02

0.02

0.04

0.04

0.01

0.10

0.50

0.2

0.50

Nitrat

(10)

0.56

0.51

2.62

2.37

0.51

25

50

50

50

Bulanıklık. NTU

(11) 148.00

270.00

8.19

2.24

4.15

5

5

5
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Anomali
olmamalı

Tablo 3.2. Kob Deresi Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları
DENEY ADI

2010

TS 266
(2005)

2011

Mart

Haziran

Eylül

Kasım

WHO
1998

Yönetmelik

Sınıf 1 ve
Sınıf
2
(Tip 1)

Mart

Koliform
kob/100ml

TSEN
ISO 9308-1

1500/100

1000/100

7000/100

2000/100

400/100

0/100

0/100

0/100

E.Coli
kob/100mL

TSEN
ISO 9308-1

1000/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/250

-

0/100

Enterokok
kob/100mL

TSEN
ISO 7899-2

300/100

200/100

800/100

0/100

100/100

0/250

-

0/100

Tablo 3.3. Çoruh Çayı Su Kuyuları Memba Suyu
mg/L

2010 yılı

*

2011 yılı

Mart

Haziran

Eylül

Kasım

pH (25 º C)
(1)
(Otomatik Cihaz
Düzeltmesi)

8.24

8.23

7.85

8.25

Elektriksel
(2)
Ġletkenlik.
mS/m (25 º C)
(Otomatik Cihaz
Sodyum
(3)
Düzeltmesi)
Potasyum
(3)

38.53

42.20

41.90

8.05

6.44

1.95

ToplamSertlik.
(CaCO3)

(4)

Kalsiyum

Mart

TS 266
(2005)

WHO
(1998)

Yönetmelik

8.26

SINIF 1
SINIF 2
(TĠP1)
6.5 - 9.5

SINIF 2
(TĠP 2)
6.5 - 9.5

-

6.5 - 9.5

41.60

42.10

65

250

-

250

9.43

8.97

9.08

100

200

200

200

1.17

1.56

1.56

1.94

-

-

-

-

190.00

210.00

175.00

220.00

190.00

-

-

(a)

-

(5)

60.12

50.10

52.10

44.09

58.25

-

-

-

-

Mağnezyum

(4)

9.73

20.67

10.94

26.75

10.79

-

-

-

-

Klorür

(6)

9.94

3.55

17.75

10.65

2.61

30

250

250

250

Sülfat

(7)

55.68

16.70

22.30

12.00

30.11

25

250

250

250

Amonyum

(8)

-

0.06

0.05

0.04

0.03

0.05

0.50

1.5

0.50

Nitrit

(9)

0.05

0.02

0.06

0.05

0.02

0.10

0.50

0.2

0.50

Nitrat

(10) 0.70

0.43

1.77

1.32

0.27

25

50

50

50

Bulanıklık. NTU

(11) 246.00

159.80

52.60

7.90

5.82

5

5

5

Anomali
olmamalı

Tablo 3.4.Çoruh Çayı Su Kuyuları Memba Suyu Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları
DENEY ADI

2010

2011

Mart

Haziran

Eylül

Kasım

Koliform
kob/100ml

TS EN ISO
9308-1

1000/100

4000/100

3600/100

3000/100

E.Coli
kob/100ml
Enterokok
kob/100ml

TS EN ISO
9308-1
TS
EN
ISO
7899-2

100/100

0/100

0/100

0/100

100/100

5000/100

300/100

200/100
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TS 266 (2005)

Yönetmelik

Sınıf 1 ve
Sınıf2
0/100

Sınıf 2
(Tip 2)
0/100

0/100

0/100

0/250

0/100

0/100

500/100

0/250

0/100

0/100

Mart
120/100

* KULLANILAN METODLAR : (1) TS – 3263 ISO 10523, (2) TS - 9748 EN 27888, (3) TS – 8108, (4) TS 4530, (5) TS 4474 ISO 6059,
(6) TS 8196, (7) TS 3790 EN ISO 9963
(8) TS 4164 ISO 9297, (9) TS 5095, (10) KĠT, (11) KĠT, (12) KĠT, (13) TS 7886, (14) TS 5677 EN 25814, (15) STMD 2005, (16) TS 6288
EN ISO 8467, (17) TS 5091 EN 7027, (18) KĠT (19) KĠT, (20) STMD 2005
NOT: 1 mS/m=10 µS/cm
SINIF 1 - KAYNAK (MEMBA) SULARI
SINIF 2 - TĠP 1. ĠġLEM GÖRMÜġ KAYNAK (MEMBA ) SULARI
TĠP 2. ĠÇME VE KULLANMA SULARI

Tablo 3.5. Kocapınar deresi-GümüĢhane Bayburt yolu
DENEY
ADI

2010

WHO
1998
-

Yönet
melik

0/100

0/100

0/100

2011

TS 266 (2005)
Sınıf 2
(Tip 2)

Mart

Haziran

Eylül

Kasım

Mart

Koliform
kob/100ml

TS EN
ISO 9308-1

100/100

45000/100

4500/100

2000/100

700/100

Sınıf 1 ve
Sınıf 2
(Tip 1)
0/100

E. Coli
kob/100ml
Enterokok
kob/100ml

TS EN
ISO 9308-1
TS EN
ISO 7899-2

0/100

0/100

0/100

0/100

60/100

0/250

0/100

-

0/100

0/100

2500/100

800/100

2500/100

800/100

0/250

0/100

-

0/100

Tablo 3.6.Bayburt Ġli Su Kaynakları Ağır Metal Ġçeriklerinin KarĢılaĢtırılması
Kop deresi
2010

Çoruh çayı
2010

Kocapınar deresi
2010

TS 266
(2005)

WHO
1998

Yönetm
elik

Haziran

Eylül

Haziran

Eylül

Haziran

Eylül

SINIF 1
ve
SINIF 2

SINIF 2
(TĠP 2)

-

-

TOPLAM KURġUN

1,20

n.d.

0,92

0,79

n.d.

0,66

10

10

10

10

TOPLAM KROM

120,50

10,66

12,59

5,43

4,75

n.d.

50

50

50

50

TOPLAM DEMĠR

2859,00

523,20

664,20

762,10

n.d.

292,10

50

200

300

200

TOPLAM BAKIR

8,68

5,14

5,86

8,51

n.d.

7,46

100

2000

2000

2000

TOPLAM
KADMĠYUM
TOPLAM CIVA

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5,0

5,0

3,0

5,0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1,0

1,0

1,0

1,0

TOPLAM ARSENĠK

1,18

1,99

7,08

10,26

0,37

1,25

10

10

10

10

(g/L)

ġekil 3.1. Kop deresi, Çoruh çayı ve Kocapınar deresinin Toplam Demir Ġçerikleri ve Standart
değerlerle karĢılaĢtırılması
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Dünya Sağlık TeĢkilatı (WHO) tarafından sular sertliklerine göre CaCO3 olarak Ģöyle
sınıflandırılmıĢtır.
Yumusak sular
Orta sert sular
Sert sular
Çok sert sular

0 – 75 mg/lt
75 – 150 mg/lt
150 – 300 mg/lt
300 mg/lt ve üstü

Tablo 3.1 ve 3.3 incelendiğinde Kop deresi, Çoruh çayı ve Kocapınar deresinin pH, Elektriksel
iletkenlik, Sodyum, Klor, Sülfat, Amonyum, Nitrit ve Nitrat değerlerinin TS 266, WHO (1998)
ve Ġnsani Tüketim Amaçlı sular hakkındaki Yönetmeliğin sınır değerlerine uyduğu
gözlenmektedir.
Kop deresi, Çoruh çayı ve Kocapınar deresinin sertlik değerleri ġekil 3.2.de sunulmuĢtur. Her üç
derenin suyunun da Dünya Sağlık TeĢkilatı (WHO) sınıflandırmasına göre sert su sınıfına
girdiği gözlenmektedir.

ġekil 3.1. Kop Deresi, Çoruh Çayı Ve Kocapınar Deresinin Sertlik Değerleri

ġekil 3.2. Kop deresi, Çoruh çayı ve Kocapınar deresinin bulanıklık değerleri
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Kop deresi, Çoruh çayı ve Kocapınar deresinin mikrobiyolojik analiz sonuçları sırasıyla ġekil
3,4 ve 5‘de sunulmuĢtur.

ġekil 3.3. Kop Deresi Mikrobiyolojik analiz sonuçları

ġekil 3.4. Çoruh Çayı Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları

ġekil 3.5. Kocapınar Deresi Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları
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4.SONUÇ VE ÖNERĠLER
ġekil 3.2 incelendiğinde her üç derenin suyunun da Dünya Sağlık TeĢkilatı (WHO)
sınıflandırmasına göre sert su sınıfına girdiği gözlenmektedir. Özellikle Kop deresini son üç
ölçüm sonucu suyun çok sert su olduğuna iĢaret etmektedir. Sert suların kullanımı; fazla sabun
tüketimi, deride tahriĢ, sıcak su borularında, ısıtıcılarda, kazanlarda kireç birikimi ve taĢlaĢma,
porselenlerde renk giderimi, sebzelerin katılaĢması ve renksizleĢmesi, kumaĢların ömrünün
azalması gibi birçok probleme neden olur. Bu tip problemlerin önüne geçilebilmesi için arıtma
sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Üç derenin bulanıklık değerleri ġekil 3.3‘de verilmiĢtir. ġekil incelendiğinde suların bulanıklık
değerlerinde yaz aylarından kıĢ aylarına geçerken azalma olduğu görülmektedir. Ancak WHO
(1998) ve TS 266 standardına göre suların bulanıklık değeri en fazla 5 NTU olmalıdır. Birkaç
ölçüm için bu Ģart sağlansa da geneli için bakıldığında her üç derenin suyunun bulanık olduğu
sonucuna varılabilir. Suyun bu Ģekilde kullanılması mümkün değildir. Dolaysısı ile mutlaka filtre
edilmesi gerekmektedir.
TS 266 ve Yönetmeliğe göre suyun içilebilir olması için Koliform, E.coli ve Enterekok
değerlerinin 0 (KOB/100 mL) olması gereklidir. WHO için ise koliform değeri 0 (KOB/100
mL)olmalıdır. ġekil 3.4, 3.5 ve 3.6 incelendiğinde her üç bölge için de Koliform, E.coli ve
Enterekok değerlerinin yüksek olduğu gözlenmektedir.
Herhangi bir örnekte E. coli 'ye ve/veya koliform bakterilere rastlanması oraya doğrudan ya da
dolaylı olarak dıĢkı bulaĢtığının göstergesidir. Salmonella, dizanteri, kolera ve hepatit A gibi
birçok hastalığa neden olan bu bakterilerin çoğu en az bir dakika kaynatma sonucunda yok olur.
Ayrıca Klorlama, distile etme, UV ile dezenfeksiyon veya reverseosmoz gibi uygulamalar
bakterileri, virüsleri veya sudaki diğer mikroorganizmaları yok etmek için kullanılabilir.
Tablo 3.6 ve ġekil 3.1‘de Ağır metal analiz sonuçları incelendiğinde Kop deresi için Haziran
2010‘da krom değeri oldukça yüksek bulunmuĢtur. Ancak Eylül ayında belirgin bir düĢme
gözlenmiĢ ve sınır değerin altına inmiĢtir ancak kontrol edilmesi gerekir. Demir değeri ise her üç
dere için sorun teĢkil edecek kadar yüksektir. Demirin yüksek konsantrasyonlarda olması, su
iletim hatlarında demir bakterilerinin çoğalmasına neden olur. Bu bakteri kütleleri suya kırmızıkahverengimsi renk verirler. Demir bakterilerinin çoğaltılmasıyla borularda kesit daralması,
boru, vana, su saatleri gibi aksamların tıkanması problemleri ortaya çıkar. Ayrıca borularda
biriken bakteriler zamanla tutunduğu ortamdan koparak suyun kirlenmesine sebep olur. Bu
nedenlerden dolayı sudan demirin uzaklaĢtırılması için arıtma iĢlemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Genellikle filtrasyon ile demir giderimi sağlanabilmektedir.
Yine Tablo 3.6‘da görüleceği üzere, Çoruh çayının arsenik değerinin de yüksek olduğu
gözlenmiĢtir. Yapılan bir çalıĢmaya göre çocuklar, 10–11Ig/litre ve yetiĢkinler 30 Ig/litre arsenik
içeren suları, içme suyu olarak kullandıkları zaman IQ zarar görmektedir. Yapılan araĢtırmalar
sonucunda Ģehirde 10.000‘i aĢkın (çoğunluğunu zihinsel özürlülerin oluĢturduğu) engellilerin
bulunduğu ve bu sayının il ve ilçeler bazında daha da artabileceği bildirilmiĢtir. Herne kadar bu
etkenin suda bulunan arsenik veya diğer ağır metal içeriklerinden kaynaklandığı bilimsel bir veri
olarak ortaya konmasa da, mutlaka araĢtırılması gerektiği gözlenmektedir. Ayrıca 50Ig/litre
arsenik içeren sular içme suyu olarak kullanıldığında deri keratozu görülmektedir. Arsenik
konsantrasyonu 20–91,5 Ig/litre olan sular içme suyu olarak kullanıldığı zaman atardamar,
alteriyol ve kılcal damar hastalığına neden oldugu tespit edilmiĢtir. Arsenik içeren suların uzun
süre içme suyu olarak kullanılması, hiperkeratoz ve pigment mutasyonlar yanında deri, akciğer,
mesane ve böbrek kanserinde artan riskler görülmektedir.
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Tüm bu verilerin ıĢığında üç derenin de fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon kalite değerlerinin
yükseltilebileceği yani içilebilir olacağı sonucuna varılabilir. Ancak Kop deresi, Çoruh çayı ve
Kocapınar deresi için demir ve bulanıklık değerlerinin yüksek olması Çoruh çayında arsenik
değerinin sınır değere yakın olması ve her üç suyunda sert su sınıfına girmesi nedeni ile mutlaka
arıtmaya tabi tutularak içme ve kullanma suyu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Arıtma
sisteminde en azından filtrasyon ve sertlik giderimi için PıhtılaĢtırma/yumaklaĢtırma/çökeltim
süreçleri olmalıdır. Sular mikrobiyolojik açıdan incelendiğinde ise klorlamaya ihtiyaç duyulduğu
sonucuna varılmıĢtır. Mevcut su kaynakları, bu Ģartları sağlayacak Ģekilde kurulacak bir Ġçme ve
Kullanma Suyu Arıtma Tesisinden arıtılarak verildiği takdirde, A1 sınıfı Kalite değerine sahip
Ġçme suyu elde edilmiĢ olacaktır.
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ÖZET
Gerek Türkiye gerekse tüm dünya ülkelerinin ortak bir sorunu olan su kaynaklarının
miktarlarının azalması, kalitesinin düĢmesi ya da tamamen yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıya
kalması gibi sorunlarla birlikte, gelecek 20-30 yıl zaman için su senaryolarının sonuçlarının
olumsuz yönde olduğu da etraflıca düĢünüldüğünde konunun ehemmiyeti ön plana çıkmaktadır.
Türkiye‘nin sahip olduğu su potansiyeli belli bir olasılık ve güven düzeyinde yaklaĢık olarak 95
milyar m3‗tür. Bu miktarın yaklaĢık olarak 27.55 milyar m3‘ünden (% 29) yararlanılabilmektedir.
Öngörülen değerlere göre, Türkiye su zengini bir ülke değildir, aksine su fakiri olan bir ülkedir.
Ayrıca, kaynakları da günden güne kirlenen bir ülke konumundadır. Türkiye gibi su azlığı çeken
ülkelerin konu ile ilgili tedbir ve sorumlulukların alınmasına yönelik daha çok görev üstlenmesi
gerektiği de bir gerçektir. Bu etkenlere bağlı olarak bu çalıĢmada, Türkiye‘deki hidrolojik
bölgelerin kirlilik durumları, su potansiyelleri ve yeni geliĢmelere yer verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye‘nin su potansiyeli, Türkiye‘nin havzaları, su kaynakları, su
kirliliği.
TURKEY’S SURFACE WATERS CASE AND ITS QUALITY
ABSTRACT
Amount of water resources reducing and the their qualities getting low or being faced with
danger of completely destroying is that a common problem in both Turkey and the other
countries of the world and addition to these problems, when it is thought that water scenarios for
the next 20-30 years of in terms of the undesirable results, the issue should be globally
considered in detail. It is clear that this is very important issue for human being and countries.
Water potential of Turkey is with the certain probability and confidence level approximately 95
billion m3. Approximately 29% (27.55 billion m3) of that amount can be usable. According to the
estimated values, Turkey is not a rich country in terms of water resources, unlike Turkey is a
poor country. In addition, Turkey‘s resources have polluted day by day. It is a fact that countries
such as Turkey scarcity for water is also responsible for taking relevant measures more tasks
than other countries. In this study, the pollution status of the hydrological regions, water
potentials and new developments were given for Turkey.
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Keywords: Turkey‘s water potential, basins of Turkey, water resources, water pollution.
1.GĠRĠġ
Su, evrenin baĢlangıcından günümüze kadar var olan tüm canlılar için en önemli hayati
kaynaklar arasındadır. Dolayısıyla, suyun değerini bilmek, gelecek nesillere sağlıklı ve temiz
suya sahip bir dünya bırakabilmek için suyun kontrolü, takibi ve korunması öncelikli konulardan
birisidir. Bunun için en baĢta su tasarrufunun yapılmasının yanında; sanayi ve evsel atıkların
zararlarının en aza indirilmesi, tarımsal ilaç ve gübrelerin kontrollü kullanılması, arıtma
tesislerinin yapımı, suyun geçtiği bölgelerde kalite gözlem istasyonlarının kurulması ve suyun ilk
çıktığı kaynak noktasından baĢlanarak izlediği yolun son noktasına kadar olan tüm bölge
boyunca suya olumlu ya da olumsuz ne gibi etkilerin olduğu dikkatlice gözden geçirilmesi, ilgili
tedbirlerin alınması ve toplanan verilerin ileriki dönemlere kaynaklık etmesi açısından veri
tabanının oluĢturulması gerekir. Türkiye gibi su azlığı çeken ülkelerin bu gibi tedbir ve
sorumlulukların alınması konusunda daha çok görevler üstlenmesi gerektiği bir gerçektir. Bu
çalıĢmada, birinci bölümde Türkiye‘deki yüzey sularının durumu ve Dünya Su Konseyi ile ilgili
bilgiler, ikinci bölümde Türkiye‘nin bölgesel anlamda yüzey sularının kalitesi ve son bölümde
ise sonuç ve önerilere yer verilmiĢtir.
2.TÜRKĠYE’DEKĠ YÜZEY SULARININ DURUMU VE DÜNYA SU KONSEYĠ
Türkiye bilindiğinin aksine su zengini bir ülke değildir. Dünyada kiĢi baĢına düĢen yıllık
ortalama tatlı su miktarı 7300 m3 iken Türkiye‘de 1645 m3‘tür. Devlet Ġstatistik Enstitüsü (DĠE)
2025 yılına kadar ülkemiz nüfusunun 80 milyona varacağını tahmin etmektedir. Bu durumda kiĢi
baĢına düĢecek kullanılabilir su miktarımız 1300 m3‘e düĢecektir. Yenilenebilir su kaynakları
10000 m3‘ten fazla olanlar zengin, 1000 m3‘ten az olanlar ise fakir ülke olarak kabul
edilmektedir. Türkiye‘de kiĢi baĢına düĢen yenilenebilir su miktarı 345 m3/kiĢi‘dir. Bu değerler
de gösteriyor ki; Türkiye su kaynakları açısından zengin ülkeler arasında değildir [DSĠ, 2004].
Bu durum göstermektedir ki su kaynaklarının kontrol mekanizmasını sağlamak, kirlilik
etkenlerine karĢı ilgili tedbirleri almak, Türkiye gibi hızlı nüfus artıĢı olan ülkelerde suyun geri
kullanımı için arıtma tesisleri geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak ve en az sudan en fazla fayda
sağlamak için su zayiatını en aza indirmek ve bununla ilgili birçok önlem almak gelecek için
yapılabilecek en doğru adımlardır.
Dünyada metre kareye düĢen yıllık ortalama yağıĢ yüksekliği belli bir olasılık ve güven
düzeyinde ortalama 1000 mm iken Türkiye‘de ortalama 643 mm/m2‘dir. Bir örnek vermek
gerekirse, Devlet Meteoroloji ĠĢleri‘nin (DMĠ) 2009 ve 2010 yıllarına ait Türkiye‘deki yıllık
toplam yağıĢ yüksekliği sırasıyla 803.60 ve 721.60 mm/m2 olarak ölçülmüĢtür. Bu değerler ile
Türkiye‘nin son iki yılda ortalama yağıĢtan daha fazla yağıĢ aldığı söylenebilir. Türkiye‘nin
ġekil 2.1‘deki yağıĢ yükseklikleri haritasında gerek yer Ģekilleri gerekse de mevsimsel
değiĢiklikleri göz önüne alındığında hem kendi içinde hem de diğer bölgelere göre yağıĢ
rejiminde farklılıklar göstermektedir.
Genel bir tabir ile Türkiye‘nin belli bir olasılık ve güven düzeyinde ortalama yıllık yağıĢ
yüksekliği 643 mm olup, bu yağıĢ ortalama 501 milyar m3 suya karĢılık gelmektedir. YağıĢın
274 milyar m3‘ü çay, nehir, göl ve denizler ile bitkilerden buharlaĢma yoluyla atmosfere geri
döner. YağıĢla toprağa düĢen suyun 158 milyar m3‘ü irili ufaklı pek çok akarsuyla denizlere ya
da göllere taĢınmaktadır. Geriye kalan 69 milyar m3‘ü yeraltı suyunu oluĢturur. OluĢan yeraltı
suyunun 28 milyar m3‘ü kaynak suyu halinde yüzey sularına tekrar katılmaktadır. Ayrıca Meriç
ve Asi gibi nehirlerle komĢu ülkelerden Türkiye‘ye yılda ortalama 7 milyar m 3 su gelmektedir.
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YağıĢla oluĢan 158 milyar m3‘lük yüzey suları ve yeraltı sularından kaynak suyu Ģeklinde tekrar
yüzeye ulaĢan 28 milyar m3‘lük su ile komĢu ülkelerden akarsularla gelen 7 milyar m3‘lük sular
Türkiye‘nin brüt su potansiyelini (158+28+7=193) oluĢturur. Yeraltına inerek yeraltı suyuna
katılan 41 milyar m3‘lük (69–28=41) su da ilave edildiğinde, Türkiye‘nin yenilenebilir brüt su
potansiyeli 234 milyar m3‘e (193+41) ulaĢır [Burak vd., 1997; ÖziĢ vd., 1997].

ġekil 2.1. Türkiye‘deki yağıĢ yükseklikleri haritası
Bugünkü koĢullarda Türkiye 95 milyar m3 yüzey suyu potansiyelinin ancak 27.55 milyar
m3‘ünden (% 29) yararlanılabilmektedir. Yararlanılan su potansiyelinin 20.9 milyar m 3‘ü (% 76)
sulamada, 3.85 milyar m3‘ü (% 14) belediyeler tarafından içme suyu olarak ve 2.75 milyar m3‘ü
(% 10) de sanayide kullanılmakta [Burak vd., 1997] olup bu veriler nüfusun artıĢına göre
değiĢiklik göstermektedir (ġekil 2.2).

ġekil 2.2. Türkiye‘nin kullanılabilir yüzey suyu miktarlarının dağılımları
2009 Dünya Su GeliĢme Raporunda ―ayak izi‖ tabiri kullanılmaya baĢlanmıĢ ve bu kavram
özetle suyun kullanım alanları ile ilgili bilgi vermektedir. Bir ülkenin su ayak izi: ülkede
419

yaĢayanlarca ürün ve hizmet üretiminde kullanılan tüm suyu ifade etmektedir. Tüketim ve su
kullanımı arasindaki iliĢkiyi ―Su Ayak Ġzi‖ kavramın ilk olarak geliĢtiren Profesör Arjen Y.
Hoekstra Ģöyle belirtmektedir: ―Su Ayak Ġzi kavramı, insanoğlunun temiz su kaynaklarına olan
etkisinin eninde sonunda insanların tüketimi ile iliĢkili olduğunun kabul edilmesi ve de su
sıkıntısı ve kirliliği gibi konularının, üretim ve tedarik zincirinin bir bütün olarak ele alınması ile
daha iyi anlaĢılacağının kabulü ile birlikte güçlenecek ve de yerleĢik olarak kabul edilecektir. Su
problemleri genel olarak küresel ekonominin yapısı ile yakından bağlantılıdır. Birçok ülke su
ayak izlerini, baĢka bölgelerden su yoğunluğu fazla olan malları ve ürünleri ithal ederek büyük
ölçüde dıĢa bağımlı hale getirmiĢtir. Bu da deneyimli su yönetimi ve korunumu mekanizmaların
büyük ölçüde eksik olduğu ihraç ülkelerindeki su kaynakları üzerinde bir baskı oluĢturmaktadır.
Su kaynaklarının daha iyi yönetilmesinde sadece hükümetler değil tüketiciler, iĢ kolları ve sivil
toplum da rol oynayabilir.‖ diye açıklamıĢtır.
Bazı değerler ve bilgiler:
1. Bir kilo sığır etinin üretimi için 16 bin litre su gereklidir.
2. Bir fincan kahvenin üretilmesi için 140 litre suya ihtiyacımız vardır.
3. Çin‘in su ayak izi yaklaĢık kiĢi baĢına yılda 700 m3‘tür. Çin‘in su ayak izinin sadece yaklaĢık
% 7‘si Çin‘in dıĢından sağlanmaktadır.
4. Japonya‘nın su ayak izi yaklaĢık kiĢi baĢına yılda 1150 m3‗tür. Japonya‘nın su ayak izinin
yaklaĢık % 65‘i Japonya‘nın dıĢından sağlanmaktadır.
5. ABD‘nin su ayak izi yaklaĢık kiĢi baĢına yılda 2500 m3‘tür.
1.)

Su kullanımı birim zamanda harcanan (buharlaĢma dâhil) ve/veya kirletilen su miktarı ile
ölçülmektedir. Su ayak izi iyi tanımlanmıĢ tüketiciler (birey, aile, köy, Ģehir, ülke veya millet) ve
üreticiler (kamu ve özel sektör) için hesaplanabilen bir kavramdır. Su ayak izi sadece suyun
kullanım veya kirlenme miktarını belirtmez ayrıca suyun kullanım bölgelerini/coğrafi tanımlarını
da belirtir.








Bir bireyin su ayak izi: Bir birey tarafından tüketilen hizmet mal ve ürünlerin üretimi için
kullanılan toplam temiz su kaynağı miktarıdır. Bu miktar hizmet mal ve ürünlerin ―sanal su
içeriklerini‖ tüketim miktarları ile çarpılmasından tahmin edilebilir.
Bir ulusun su ayak izi: Bir ulus tarafından tüketilen hizmet mal ve ürünlerin üretimi için
kullanılan toplam temiz su kaynağı miktarıdır. Ulusal su ayak izi iki Ģekilde
değerlendirilebilir. AĢağıdan yukarı doğru olan yaklaĢımda tüketilen tüm hizmet ve malların
miktarları, bu mal ve hizmetlerin ―sanal su içeriklerinin‖ çarpımıyla bulunur. AĢağıdan
yukarı doğru olan yaklaĢımda ise bir ulusun su ayak izi, tüketilen tüm yerel su kaynakları
miktarı ile sanal su ithalatının toplamından, sanal su ihracatının çıkarılmasıyla hesaplanır.
İç ve dış su ayak izi: Bir ulusun toplam su ayak izi iki bölümden oluĢmaktadır: bir kısım
ülke içerisindeki kullanılan su miktarı (yerel su kaynakları), diğer bir kısım ise yurtdıĢındaki
su kaynaklarının (ilgili sanal su içerikleri) ülke içerisinde kullanılmasından oluĢur.
Bir ürünün su ayak izi: Bir ürünün su ayak izi (eĢya, mal veya hizmet) o ürünün üretildiği
asıl yerdeki ürünü oluĢturmak için kullanılan toplam temiz su miktarıdır. Üretimin tüm
aĢamalarındaki toplam kullanılan su miktarını belirtmektedir. Bir ürünün su ayak izi o
ürünün ―sanal su içeriği‖ ile aynıdır.
Toplam su ayak izinin mavi, yeşil ve gri bileşenleri: Su ayak izi kavramı üç ana bileĢenden
oluĢmaktadır: mavi, yeĢil ve gri. Mavi su ayak izi global su kaynaklarından
(yüzey
suyu ve yer altı suyu) tüketilen bir ürünün üretimi sırasında buharlaĢan su miktarını
göstermektedir. YeĢil su ayak izi global yeĢil su kaynaklarından (toprakta tutulan
yağmursuyu) buharlaĢan su miktarını belirtmektedir. Gri su ayak izi de tüketilen ürünün
üretimi sırasında kirletilen su miktarını belirtmektedir.
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Bir iş kolunun su ayak izi: Bir iĢ kolunun yürütülmesi ve oluĢturulması için kullanılan
toplam temiz su miktarını belirtmektedir.

Su yeterliği ve bağımlılığı kavramından da bahsetmek gerekirse, bir ulusun ―kendi kendine su
yeterliği‖ iç su ayak izinin toplam ayak izine oranıyla bulunur. Bu kavram yerel ihtiyaç duyulan
hizmet ve servislerin üretimi için gerekli olan su ihtiyacının ülke tarafından kendi baĢına
karĢılanıp karĢılanamadığını belirtir. Su yeterliliği % 100 ise, ülke içerisinde tüketilen tüm mal
ve hizmetler için kullanılan su miktarı ülke yerel su kaynaklarından karĢılanabiliyor demektir.
Bu değerin sıfıra yaklaĢması ise o ülkenin hizmetleri ve malları genelde sanal su ithalatı ile
karĢılaması demektir.
Türkiye‘nin hesaplanan su ayak izi miktarı kiĢi baĢına yılda 1615 m3‘tür. Yani Türkiye‘de yıllık
kiĢi baĢına tüketilen mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan temiz su kaynağı miktarı 1615
m3‘tür. Ayrıca Türkiye‘nin yurtdıĢına düĢen su ayak izi oranı % 15‘tir. Yani, Türkiye‘nin su
ayak izi miktarının % 15‘i yurtdıĢından sağlanmaktadır.
Türkiye topoğrafik yapıya bağlı olarak ġekil 2.3‘te görüldüğü gibi 26 hidrolojik su havzasına
ayrılmıĢtır. Bu havzaların toplam yıllık ortalama akıĢları belli bir olasılık ve güven düzeyinde
186.05 milyar m3‘tür (Tablo 2.1).Yenilenebilir su miktarı da 234 milyar m3‘tür. Hidrolojik su
havzalarının her birinde yıllık yağıĢ miktarı aynı olmadığından, verimleri ve su potansiyelleri de
farklıdır. Fırat Havzası 31.61 milyar m3 ile en fazla su verimine sahiptir. Dicle Havzası ise 21.33
milyar m3 ile ikinci sırayı almaktadır. Fırat ve Dicle havzaları toplam ülke su potansiyelinin
yaklaĢık % 28.5‘ini oluĢturur. Akarçay (Afyon) Havzası 0.49 milyar m3 ve Burdur Gölü Havzası
0.50 milyar m3 ile su potansiyeli en düĢük havzalardır. Türkiye‘nin jeolojik yaĢ olarak oldukça
genç ve arazinin fazla eğimli olmasına bağlı olarak oluĢan topografyası sonucu akarsuların
rejimleri genellikle düzensiz ve vahĢi dere (akıĢ) karakterindedir [Burak vd., 1997]. Bunun için
gerekli düzenleme ve önlemler alınmadan doğrudan su kullanımı çoğu zaman mümkün
olamamaktadır. Türkiye‘de su fazla gibi gözükse de havzalara farklı miktarlarda yağıĢ düĢmesi
ve yılın farklı zamanlarında yağıĢ alması nedenleriyle her zaman ihtiyaç karĢılanamaz.

ġekil 2.3. Türkiye‘nin 26 hidrolojik havzası (DSĠ).
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Tablo 2.1. Türkiye‘deki 26 havzanın su potansiyelleri
Havza numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Su potansiyeli (milyar m3)

Havza adı
Meriç-Ergene
Marmara
Susurluk
Kuzey Ege
Gediz
Küçük Menderes
Büyük Menderes
Batı Akdeniz
Antalya (Orta Akdeniz)
Burdur Gölü
Akarçay (Afyon)
Sakarya
Batı Karadeniz
YeĢilırmak
Kızılırmak
Konya (Orta Anadolu)
Doğu Akdeniz
Seyhan
Asi (Hatay)
Ceyhan
Fırat
Doğu Karadeniz
Çoruh
Aras
Van
Dicle

1.33
8.33
5.43
2.09
1.95
1.19
3.03
8.93
11.06
0.50
0.49
6.40
9.93
5.80
6.48
4.52
11.07
8.01
1.17
7.18
31.61
14.90
6.30
4.63
2.39
21.33

Toplam su miktarı

186.05

Yer küre üzerinde, hidrolojik çevrim içinde yer alan yüzey sularının sınırı aĢan akarsular
boyunca farklı coğrafyalardan geçmesi suya uluslararası bir bakıĢ getirmesi bakımından ayrı bir
öneme sahiptir. Türkiye‘nin sınır aĢan suları Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Hazar denizleri ile
Basra körfezine akan sulardır. Bu kapsamda sınır aĢan nehirlerimizin en önemlileri Dicle ve
Fırat‘tır. Bu iki nehir Türkiye su potansiyelinin % 30‘unu oluĢturmakta olup, yaklaĢık Nil Nehri
kadar suya sahiptir.
Suya günümüzde güçlü bir etken olarak bakılmasının yanı sıra gelecek yıllarda birçok ülkenin
susuzluk tehlikesi altına gireceği de konunun önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bu noktada,
diğer bölgelere göre su zengini sayılabilecek ya da su açısından önemli kaynaklara sahip olan
ülkelere önemli görevler düĢmektedir. Örneğin, herhangi bir atığın suya nasıl bir etki yaptığının
belirlenmesi için, gerekli çalıĢmaların yapılması ve atıkların zararlı etkilerini çeĢitli teknikler ile
en aza indirilmesi gerekir. Bu kapsamda 1996 yılında su kaynakları konusunda vizyon
belirleyicisi olmak, yerel, bölgesel ve küresel öneme sahip olan su için farkındalık oluĢturmak ve
uluslararası boyutta ortak bir stratejik vizyon geliĢtirmek üzere Dünya Su Konseyi (World Water
Council, WWC) kurulmuĢtur. Konsey‘de Türkiye 41 üye ile Japonya ve Fransa‘dan sonra en çok
üyesi olan üçüncü ülke konumundadır. Konseyin çalıĢmalarıyla her 3 yılda bir yapılan ve
Türkiye‘de beĢincisi düzenlenen 5. Dünya Su Formu uluslararası katılımcılar ile birlikte 16-22
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Mart 2009 tarihinde Ġstanbul‘da gerçekleĢtirilmiĢtir. Forumun sonuç bildirgesinde, su
kaynaklarının korunması, iklim değiĢikliğinin etkileri, su kaynaklarının giderek azaldığı ve
varolan kaynakların da kirlenmeye baĢladığı ve sınır aĢan suların kontrolü için ülkeler arasında
daha koordineli bir mutabakatın sürdürülmesinin gerekliliği konuları vurgulanmıĢtır. Sıradaki
diğer forumun ise, bir sonraki tarih olan 2012 yılının mart ayında 6. Dünya Su Forumu’nun
Marsilya/Fransa‘da gerçekleĢtirileceği kararlaĢtırılmıĢtır.
3.TÜRKĠYE’DEKĠ YÜZEY SULARININ KALĠTESĠ
Hayati bir kaynak olarak su, varlığının yanı sıra yeterli derecede kullanım kalitesine de sahip
olması gerekir. Bu tanım, suların amacına uygun ve güvenilir bir Ģekilde kullanılabilmesi için su
kalitesinin belirlenmesi ile açıklanabilir. Klasik olarak su kalitesinin belirlenmesi suyun,
kullanım alanına göre fizikokimyasal veya biyolojik faktörler dikkate alınarak ulusal veya
uluslararası standartlar çerçevesinde [EPA, 1994; SAFE, 1995; WEP, 1996; SKKY, 2004]
sınıflandırılmasına dayanır [Ay, 2010]. Örneğin, sulama amacıyla kullanılacak suyun, toplam tuz
konsantrasyonu, sodyum adsorbsiyon oranı (SAO), klor yüzdesi, sıcaklık gibi fizikokimyasal
parametrelere göre sınıflandırılması suyun bitki ve toprak üzerindeki olası zararlı/zararsız
etkilerini ortaya koyar. Ġçme sularının ise temiz, renksiz, berrak olması, hastalık yapıcı
organizmaları ve zararlı kimyasal maddeleri içermemesi gerekir. Üstelik suyun birçok
özelliklerinin yanında bünyesinde bulundurduğu mineraller, tuzlar ve sülfatlar yönünden de
değerlendirilmesi çok önemlidir. Diğer bir deyiĢle, Bunların belirli miktarlarda bulunması
[Curtis, 1986; Murray vd., 1996; Çukurçayır, 1997] yaĢam için gerekli olurken az ya da çok
olması yaĢamı olumsuz yönde etkilemektedir.
Türkiye‘de hızlı nüfus artıĢı ile birlikte kiĢi baĢına düĢen alanın azalması, sanayinin
yaygınlaĢması, tarımın makineleĢmesi, çevrenin dolayısıyla suların kirlenmesinde önde gelen
etkenlerdir. Bunların hepsinden önemlisi; insanların genelde çevre koĢullarının yaĢam için
taĢıdığı önemi yeterince algılayamamalarından da kaynaklanmaktadır. Türkiye‘de birçok
nedenden dolayı kontrol altında tutulamayan evsel, endüstriyel ve tarımsal etkinliklerin
sonucunda, pek çok su havzasında kirliliğin önemli boyutlara ulaĢtığı bilinmektedir
[Mansuroğlu, 2004; Nas vd., 2004]. Öte yandan nüfusun az olduğu, sanayileĢmenin olmadığı
veya az olduğu yörelerde ise tehlikeli boyutlarda su kirlenmesi görülmemektedir. Özellikle
endüstriyel atık sularının kontrolsüz, bilinçsiz bir Ģekilde bırakılmalarından dolayı Porsuk,
Simav, Nilüfer, Ankara Çayları ile Ġznik, Eber, Karamuk, Büyükçekmece ve Burdur Gölleri en
çok kirlenmiĢ yüzey sularıdır. Büyük Menderes, Kızılırmak, Gediz nehirleri ile Tuz Gölü,
Sapanca, Mogan gibi göllere atık ve artık su boĢaltılmalarına bağlı olarak su kalitelerinde ciddi
sorunlar yaĢanmaktadır. Türkiye‘de arıtma tesisi olan sanayi kuruluĢlarının oranının az oluĢu
veya sanayi kuruluĢlarının çoğunun arıtma tesislerinin olmaması ya da varolan arıtma tesislerinin
etkin olarak iĢletilememesi gibi sebeplerle de yüzey sularında kirlenmenin derecesi artmaktadır
[Burak vd., 1997; Yıldırım vd., 2004; Akman vd., 2004]. Hızla artan çarpık yapılaĢmanın sonucu
olarak kanalizasyon sistemlerinden ve çöp depolama sahalarından kaynaklanan kirli sızıntı suları
da yeraltı suyu kirliliğinde önemli bir faktör olarak göze çarpmaktadır [Yüksel vd., 1997;
Mansuroğlu, 2004].
Su kaynaklarının özelliklerinin zaman içerisinde nasıl değiĢtiğini, bölgelerin kirlilik seviyelerinin
durumlarını vb. olayların takibi ve kontrolü, ülkemizde Devlet Su ĠĢleri (DSĠ) ve Elektrik ĠĢleri
Etüt Ġdaresi (EĠEĠ)‘nin çalıĢmaları içindedir. DSĠ tarafından 1979 yılında 65 istasyon ile baĢlayan
su kalitesi gözlem çalıĢmaları 2006 sonu değerlerine göre 1767 istasyonda devam ettirilmektedir.
GerçekleĢtirilen gözlem çalıĢmalarını, genel su kalitesi, içme suyu kalitesi ve proje bazlı su
kalitesi çalıĢmaları olmak üzere dört sınıfa ayırmak mümkündür. Bu kapsamda örneğin sulama
suyu amaçlı kullanılacak bir su için EĠEĠ tarafından ölçülen değiĢkenler pH, elektriksel
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iletkenlik, sodyum adsorbsiyon oranı (SAR), sıcaklık,
katyonlar (sodyum, potasyum,
kalsiyum+magnezyum), anyonlar (karbonat, bikorbonat, sülfat, klorür), tuz konsantrasyonu, bor
konsantrasyonu gibi değiĢkenlerin ölçümü yapılmaktadır. Ölçümler genel olarak aylık
yapılmaktadır.
Son düzenlemeler ile 2004 yılında güncellenen Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‘ne göre Tablo
3.1‘de görüldüğü gibi kıtaiçi yüzey suları kalitesine göre 4 kalite sınıfına ayrılmıĢtır.
Tablo 3.1. Yüzey suları kalite sınıfları ve tanımları (SKKY, 2004)
Su Kalite Sınıfı
I. Sınıf
II. Sınıf
III. Sınıf
IV. Sınıf

Tanımı
Yüksek kaliteli su
Az kirlenmiĢ su
Kirli su
Çok kirlenmiĢ su

Genel olarak, Türkiye‘nin havzalarındaki sanayileĢmenin ve nüfus yoğunluğunun azlığı ile
tarımsal gübre ve ilaç kullanımlarının fazla olmaması gibi etkenlerin varlığında, o havza ile ilgili
ciddi kirlenme sorunlarının olmadığına dair yorumlar yapılabilir. Örneğin, Türkiye‘nin 7
coğrafik bölgesinden biri olan Akdeniz bölgesindeki, Batı Akdeniz, Antalya (Orta Akdeniz) ve
Doğu Akdeniz havzaları ciddi kirlenme problemleriyle karĢı karĢıya olmamasına rağmen Burdur
Gölü Havzası sanayi, insan ve tarımsal aktiviteler sonucu ciddi kirlenme sorunlarıyla karĢı
karĢıyadır. Seyhan, Ceyhan ve Asi Nehri havzalarının özellikle aĢağı bölgelerinde sanayi, insan
ve tarımsal aktivitelerden kaynaklanan aĢırı kirlenmeler sebebiyle kirliliğin III. ve IV. sınıf
düzeylerine ulaĢmasına neden olmuĢtur [Burak vd., 1997; KeleĢ ve Hamamcı, 1998].
Nüfus ve sanayileĢme açısından diğer bölgelere nazaran yoğunluğu yüksek olan Marmara
Bölgesi‘ndeki durum ise, tarım sektöründe yaygın olarak gübre ve kimyasal ilaç kullanımının
artması sonucu yüzey sularının hemen hemen tümünün NO2-N parametresi açısından III. ya da
IV. sınıf düzeyinde kirlilik düzeydedir. Ancak, gerek organik madde ve gerekse çözünmüĢ
oksijen (ÇO) deriĢimleri açısından Büyük Çekmece, Ġznik Gölü gibi göllerin kirlilik düzeyleri
yüksek olmasına rağmen bölgedeki diğer göller I. veya II. sınıf su durumundadır.
Marmara Havzası‘nda yer alan Büyük Çekmece ve Ġznik göllerinde bilhassa organik madde
kirliliği vardır. Ayrıca yüksek krom yüklü su, havzayı tehdit etmektedir. Aynı Ģekilde, bu
havzada bulunan Ömerli Barajı‘nda çinko yükü fazladır. Alibeyköy, Elmalı, Küçükçekmece ve
Terkos göllerinde endüstriyel atık, evsel artık ve tarımsal aktiviteler sonucu azot (N) ve fosfor
(P) yükleri artmakta ve yüzey sularının kirlenmesine yol açmaktadır.
Marmara Bölgesi‘nde yer alan Meriç-Ergene havzası ve Susurluk Havzası kirlenme arıtma
tesislerinin yetersizliği ile tarım alanlarında kimyasal ve tabi gübre kullanımlarından
kaynaklanan azot ve fosfor yükleri fazladır. Sanayi atıkları, evsel ve tarımsal artıklar Meriç ve
Ergene nehirlerine ulaĢarak kirlenmeye neden olmaktadır [Burak vd., 1997; KeleĢ ve Hamamcı,
1998].
Ege Bölgesi‘nin Kuzey Ege Havzasında bulunan Bakır Çayı, Soma linyitleri ve zeytinyağı
üretim tesislerinin faaliyetleri sonucunda kirlenmeyle karĢı karĢıyadır. Ayrıca, Ege bölgesi Gediz
Havzası‘nda yer alan Gediz Nehri evsel artık, sanayi atıkları ve tarımsal faaliyetlerden
kaynaklanan azot, organik madde ve ağır metaller yönleriyle IV. sınıf su kalitesine sahiptir.
Büyük ve Küçük Menderes nehirleri ise III. ve IV. sınıf kirlilik düzeyindedir [Burak vd., 1997;
KeleĢ ve Hamamcı, 1998].
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Tamamı Ġç Anadolu Bölgesi‘nde yer alan Konya Kapalı Havzası‘nda özellikle yöredeki sanayi
kuruluĢlarının etkisiyle çay ve derelere karıĢan atık sular, evsel ve tarımsal artıklar Tuz Gölü‘ne
ulaĢarak III. hatta bazen IV. sınıf derecesinde kirlenmeye yol açmaktadır. Ġç Anadolu‘nun
Akarçay (Afyon) Havzası‘nda yer alan Eber Gölü aĢırı kirlenmeyle karĢı karĢıyadır [Burak vd.,
1997; KeleĢ ve Hamamcı, 1998]. Bir kısmı Ġç Anadolu Bölgesi‘nde yer alan Sakarya
Havzası‘ndaki Sakarya Nehri‘nin kolları olan Ankara, Karasu, Göksu, Mudurnu, Seydisu,
Kızılırmak çaylarında NO2, O2 miktarı, Pb ve Cr gibi kirletici parametreleri yönlerinden III. ve
IV. sınıf kirlilik gözlenmektedir. [Burak vd., 1997; Kaya vd., 2002]. Orta ve yukarı kesimleri Ġç
Anadolu Bölgesi‘nde yer alan Kızılırmak Havzası‘ndaki Kızılırmak Nehri‘nde, sanayi
tesislerinin yer aldığı (Kırıkkale ili gibi) yörelerde III. ve IV. dereceden kirlenme gözlenirken,
Kızılırmak‘a karıĢan kollarda henüz aĢırı bir kirlenme görülmemektedir.
Orta Karadeniz Bölgesi‘nde bulunan YeĢilırmak Havzası‘nda gıda sanayinin atık suları ve evsel
artıklar nedeniyle yer yer IV. sınıfa girebilecek kirlilik durumlarıyla karĢılaĢılır. Öte yandan
Tokat ve Amasya yörelerinde ağır metal kirliliği de söz konusudur [Burak vd., 1997].
Fırat ve Dicle havzalarında yer alan Fırat ve Dicle nehirlerinde henüz nüfus yoğunluğunun düĢük
olması, sanayileĢmenin yaygınlaĢmaması ve yoğun tarım yapılmaması nedeniyle herhangi bir su
kirlenmesi sorunu yoktur. Ancak, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin gerçekleĢmesiyle birlikte
ortaya çıkabilecek sorunlar açısından, bu akarsularda su kalitesi gözlemlerinin yoğunlaĢtırılması
büyük önem taĢımaktadır.
Türkiye‘deki su potansiyeli düĢünüldüğünde her ne kadar Türkiye‘nin üç tarafı denizlerle çevrili
olsa da gerekli tedbirler ile bu suyun kullanıma uygun hale getirilmesi gerekir.
Konu ile
ilgili
Türkiye‘de
son
zamanlarda
havza
planlarının
çıkarılması
(http://www.mam.gov.tr/ce/index.html) konusunda havzadaki yüzey ve yeraltı sularının
özelliklerini ve kirlilik durumunu tespit edilmesi, havzadaki kentsel, endüstriyel, tarımsal,
ekonomik vb. faaliyetlere bağlı olarak oluĢan baskı ve etkilerin mevcut kirlilik durumunun tespit
edilmesi, havza bazında tespit edilen kirlilik kaynaklarının ve yüklerinin ayrıntılı olarak
incelenmesi, çevresel altyapı durumunun tespit edilmesi, meydana gelen kirliliğin önlenmesi,
havzanın korunması ve iyileĢtirilmesi için havzadaki tüm paydaĢların katılımı ile kısa, orta ve
uzun vadede tedbirlere yönelik çalıĢmaların ve planlamaların yapılması maksadı ile 11 Havzada
Havza Koruma Eylem Planı hazırlanmaktadır. Son zamanlarda, bu kapsamdaki paydaĢ olan
kurumların toplantılarında saha çalıĢmalarında tespit edilmiĢ olan, alıcı ortama deĢarj edilen
evsel, endüstriyel atıksular, düzensiz depolama alanlarından kaynaklanan kirleticiler; tarımsal
faaliyetler, hayvancılık faaliyetleri baĢta olmak üzere havzadaki baskı ve etkiler gözden
geçirilmiĢtir. Havza bazında hesaplanmıĢ evsel kirlilik yükleri ile mevcut duruma göre
sanayiden, yayılı kaynaklardan ve katı atık depolama alanlarından kaynaklanan noktasal ve
yayılı kirlilik yükleri anlatılmıĢtır. Havzalarda ekonomik ve topoğrafik olarak uygun olacak
Ģekilde belirlenen evsel atık sularını ortak arıtabilecek belediyeler; planlanan tesislerin fayda ve
maliyet analizleri ve bunlarla ilgili fizibilite çalıĢmaları anlatılmıĢtır. Yapılması öngörülen
kentsel atıksu arıtma tesisleri proses tipleri alternatifli olarak belirlenmiĢ, iĢletme Ģartları
düĢünülerek uygun olan proses ve teknoloji önerilmiĢtir. Havza ile ilgili katılımcıların görüĢleri
dikkate alınarak, ortak değerlendirmelere gidilmiĢtir. Planlanan atıksu arıtma tesislerinin yer
seçimleri toplantılar sonucu kesinleĢtirilmiĢtir. Yer seçimlerinde yapılacak değiĢikliklere göre
planlamalar ve fizibilite çalıĢmalarında gerekli yeni düzenlemeler yapılmaktadır.
4.SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
1. Çevre kirliliğinden dolayı su kaynaklarının kirlenmesi sonucunda ekosistem içerisindeki tüm
canlı hayat tehlike altına girmekte ve bu tür olumsuz etkiler sonucunda çevrede meydana gelen
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bu olumsuz durumu düzeltmek oldukça güç olmaktadır. Bu yüzden gerekli önlemlerin önceden
alınması gerekmekte ve bunun için de varolan akım gözlem istasyonlarının sayısının arttırılması
suyun kontrol mekanizmasını daha çok takip edilebilir duruma getirecektir. Bu kontrol
mekanizmasının geliĢtirilmesi ve sağlıklı bir Ģekilde çalıĢabilmesi için hem ülke içinde gerekli
ortamın oluĢturulması hem de diğer dünya ülkeleriyle birlikte ortak bir mutabakatın sağlanması
gerekmektedir. Sağlanan ortak bir mutabakatın sonucunda herhangi bir bölgede ortaya çıkan
kirlilik etkeni daha fazla kirliliğe neden olmadan belli bir bölgede etkisi azaltılabilecek veya yok
edilebilecektir.
2. 12 Ağustos 2009 tarihinde ‗11 havzada havza koruma eylem planı’ ile TÜBĠTAK‘ın ve Çevre
ve Orman Bakanlığı‘nın katkılarıyla Türkiye‘de ciddi atılımlar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Eylem
planı kapsamında projenin amacı olarak, havza koruma eylem planının hazırlanması sırasında;
havzadaki yüzey ve yeraltı sularının özelliklerini ve kirlilik durumunun tespit edilmesi,
havzadaki kentsel, endüstriyel, tarımsal, ekonomik vb. faaliyetlere bağlı olarak oluĢan baskı ve
etkilerin, mevcut kirlilik durumunun tespit edilmesi, havza bazında tespit edilen kirlilik
kaynaklarının ve yüklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi, çevresel altyapı durumunun tespit
edilmesi, meydana gelen kirliliğin önlenmesi, havzanın korunması ve iyileĢtirilmesi için
havzadaki tüm paydaĢların katılımı ile kısa, orta ve uzun vadede tedbirlere yönelik çalıĢmaların
ve planlamaların hazırlanması olarak açıklanmaktadır. Hazırlanan planlar ile havzanın durumu,
havzadaki kirlilik bölgeleri, havzanın sahip olduğu fiziksel ve kimyasal ortamı, hava, su gibi
hayati faaliyetlerin döngüsü ve kirlilik etkenlerinin sebepleri ve sonuçları daha rahat tespit
edilebilecektir. Üstelik oluĢturulan bilgi tabanı yardımıyla çeĢitli teknikler ile model oluĢturmak
konusunda ilgili birçok metot uygulanabilecektir.
3. Nüfusun ve sanayileĢmenin hızla artması, tarımsal gübre ve ilaçların kullanımının giderek
yaygınlaĢması gibi nedenlerle su azlığı çeken ülke konumunda olan Türkiye‘nin, 20-30 yıl sonra
önemli derecede su sorunlarıyla karĢı karĢıya kalacağı bir gerçektir. Bu noktada, hem stratejik
öneme sahip hem de hayati bir kaynak olan su kaynaklarının kirletilmemesi için ülke insanlarının
konu ile ilgili bilinçlendirilmesi gerekir. Gelecek nesillerin sağlıklı ve temiz bir yaĢama sahip
olmalarının günümüz insanlarının elinde olduğunun bilincinde hareket ederek yeni nesiller için
her amaca uygun kullanılabilir nitelikte su ve yaĢanabilir bir çevre bırakmak her bireyin temel
hedefi olmalıdır.
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ÖZET
Akarsu morfolojisinin anlaĢılmasında, barajların projelendirilmesinde, içme ve kullanma suyu
temin problemlerinde, havza yönetimi çalıĢmalarında, akarsudaki kirlilik seviyelerinin
belirlenmesinde askıda katı madde yükünün doğru tahmini oldukça büyük önem taĢır.
Akarsulardaki askıda katı madde miktarı, sediment gözlem istasyonlarında yapılan doğrudan
ölçümler, sediment anahtar eğrisi, regresyon, yapay zeka yöntemleri ve deneysel çalıĢmalara
dayanan ampirik yaklaĢımlar gibi farklı yöntemlerle belirlenebilmektedir.
Bu çalıĢmada, literatürde kabul görmüĢ dört adet ampirik bağıntı incelenmiĢ, ampirik model
girdileri için gerekli olan laboratuar çalıĢması anlatılmıĢtır. Ampirik bağıntıların arasından
en uygun olanı genetik algoritma ile kalibre edilmiĢtir. Uygulama Küçük Menderes Havzası‘nda
EĠE tarafından iĢletilen 601 nolu Küçük Menderes Nehri-Selçuk Ġstasyonu‘nda
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Askıda katı madde, Küçük Menderes Nehri, ampirik bağıntılar.

ABSTRACT
It is essential to predict suspended sediment load for understanding river morphology, water
supply problems, management of reservoirs, and determination of pollution levels in rivers. The
suspended sediment load can be determined by means of several methods such as direct
measurements at the sediment gauging stations, sediment rating curve, regression, soft modeling
methods, and empirical methods which are based on experimental works.
In this study four different empirical approaches are investigated and laboratory studies which
are needed for empirical approaches are explained. First of all the best empirical method for
Kucuk Menderes River is determined than the so-determined method is improved by genetic
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algorithm. The methods are performed at Kucuk Menderes River 601-Selcuk Station which is
run by Electrical Works Authorithy (EIE).
Keywords: Suspended sediment load, Kucuk Menderes River, empirical approaches.
1.GĠRĠġ
Akarsular üzerinde kurulacak depolama tesisleri ve diğer su kontrol yapılarının
projelendirilmesinde, akarsuyun taĢıdığı katı madde miktarının bilinmesine ihtiyaç vardır.
Akarsulardaki katı madde ise, akım debisine ve danelerin boyutuna bağlı olarak askıda ya da
tabanda sürüntü malzemesi olarak taĢınır. Akarsularda taĢınan askıda katı madde miktarı, toplam
katı maddenin %75-95‘ini oluĢturur [Yang, 1996]. Askıda katı madde yükünün doğru tahmininin
baraj haznelerinin tasarımında, içme ve kullanma suyu temin problemlerinde, havza yönetimi
çalıĢmalarında, akarsudaki kirlilik seviyelerinin belirlenmesinde önemi büyüktür. Özellikle
taĢkın zamanlarında, akarsularda çok kısa zaman aralıklarında çok büyük miktarlarda askıda katı
madde taĢındığından, taĢınan madde miktarını daha yüksek hassasiyette belirlemek oldukça
önem kazanır [Sivakumar, 2006]. Kirlilik konusu ise çevresel olarak son yıllarda oldukça önem
kazanmıĢtır. Endüstriyel ve tarım artıklarının akarsulara boĢaltılması, özellikle tabandaki katı
maddelerin toksitlerle kirlenmesine neden olmaktadır. Bu da özellikle sulama ve su alma
yapılarında su kalitesi sorununu gündeme getirmektedir [Nagy ve diğ., 2002]. Erozyonla
yakından ilgili olan askıda katı madde büyük oranda inorganik bileĢenler içerdiğinden, akarsu
ortamındaki özellikle ağır metaller gibi inorganik kirletici parametrelerin taĢınımında oldukça
önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan çalıĢmalar, askıdaki sediment parçacıklarının büyük
miktarda kirletici ve bio hücreyi absorbe ettiğini ve bunları mansap bölgelere taĢıdığını
göstermiĢtir [Blaskova ve diğ., 1996; Gray ve Fisk, 1992; Horowitz, 1997; Loughran ve Elliott,
1996].
Akarsulardaki askıda katı madde miktarı değiĢik Ģekillerde belirlenebilir. Askıda katı madde
yükünün tahmininde en sık kullanılan, regresyon tabanlı bir yöntem olan sediment anahtar
eğrisidir ve ülkemizde Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdare (EĠE) tarafından akarsularımızdaki askıda katı
madde miktarını belirlemekte kullanılmaktadır [EĠE, 2006]. Ancak, akarsu debisinin fazla
olduğu durumlarda, yöntemin askıda katı madde miktarını tahmin etmekte çok baĢarılı olmadığı
bilinmektedir [Walling ve Webb, 1988; Ülke ve diğ., 2009]. Askıda katı madde miktarının
tahmininde kullanılan diğer bir yöntemse esnek modelleme yöntemleridir. Yazarlar tarafından,
Gediz Nehri‘ndeki memba ve mansap istasyonlarının verileri ile uygulanan esnek modelleme
yöntemleri ile oldukça baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir [Ülke ve diğ., 2009]. Olayın girdi ve
çıktısı arasında herhangi bir fiziksel bağıntı veremeyen esnek modeller, baĢarılı olmasına karĢın,
kapalı kutu modelleridir, yani olayı yorumlama imkânını kısıtlamaktadır. Askıda katı madde
tahminde kullanılan ampirik bağıntılarsa olayın fiziksel değiĢkenleri üzerine kuruludur. Ampirik
bağıntılar, akım hızı, nehir taban eğimi, pürüzlülük, dane çapı vs. gibi olayda etkin biçimde yer
alan tüm fiziksel parametrelerin askıda katı madde yüküne etkilerini araĢtırmaya çalıĢır ve
böylelikle olayı yorumlama imkanı tanır. Literatürde yer etmiĢ dört adet ampirik bağıntı söz
konusudur: 1) Lane ve Kalinske yaklaĢımı (1941), 2) Einstein yaklaĢımı (1950), 3) Brooks
yaklaĢımı (1963) ve 4) Chang, Simons ve Richardson yaklaĢımı (1965) [Yang, 1996; Graf, 1984;
Simons ve ġentürk, 1992; Julien, 2002]. Bu bağıntılar laboratuvarlarda gerçekleĢtirilen deneylere
dayanmaktadır ve dolayısı ile deneyin yapıldığı koĢullara göre değiĢiklik göstermektedir. Arazi
koĢulları için bu deneysel bağıntıların kalibre edilmesi gerekmektedir. Örneğin, Yang ve diğ.
(1996) bu iĢlemi akarsu birim güç (unit stream power) bağıntısı için gerçekleĢtirerek, bağıntıyı
Çin‘de bulunan Sarı Nehir (Yellow River)‘de uygulanabilir hale getirmiĢlerdir [Yang ve diğ.,
1996].
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Bu çalıĢmada amaçlanan Küçük Menderes Nehri‘nde taĢınan askıda katı madde yükünü çeĢitli
ampirik bağıntılar ile tahmin etmektir. En iyi ampirik bağıntının Küçük Menderes Nehri‘ne
uygun hale getirilmesi sırasında, bağıntıya ait düzeltme katsayısının en uygun değeri genetik
algoritma yardımıyla hesaplanmıĢtır.
2.KÜÇÜK MENDERES HAVZASI VE 601-SELÇUK ĠSTASYONU
ÖdemiĢ ilçesinin arkasında Bozdağlar‘dan doğan Küçük Menderes Nehri, birleĢen kollarla
büyüyerek güneye doğru iner, Beydağ ilçesi yakınlarında, Boz ve Aydın Dağları‘nın arasındaki
geniĢ havzasında batıya doğru akar. Nehrin en önemli kolları Çamlı, KeleĢ çayları, Koca Havran,
Eğri, Uzun, Gelinbay, Rahmanlar, AktaĢ, Kılma, Kürkdere ve Hamidiye dereleridir.
Torbalı yakınlarında güneye doğru dönerek Selçuk ilçesi önünden Ege Denizi‘ne delta yaparak
dökülür. Ortalama uzunluğu 175 km olan nehir kıĢ aylarında sağanak yağıĢlarda yatağından
taĢarak, geçici bataklıklar oluĢturur. Yaz aylarında ise suları çok azdır, kendisini besleyen dereler
tamamen kurur. Havzadaki arazilerin % 33‘ü tarım arazisi, % 9‘u otlak mera, % 47‘si orman ve
fundalık, % 13‘ü ise diğer alanları içermektedir. Havza ülkemizin en verimli topraklarından bir
bölümüne sahip olup baĢlıca tarım ürünleri zeytin, pamuk, buğday, patates, tütündür.
Hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır.
Küçük Menderes Nehri‘nin Beydağ, ÖdemiĢ, Tire, Bayındır, Selçuk ilçelerinden geçerek geçtiği
yerleĢim alanlarının, evsel ve sanayi atıklarını, tarımsal ilaçlar ve kimyasal gübrelerden
kaynaklanan kirliliği Ege Denizi‘ne taĢımaktadır [Ülke, 2010].

SELÇUK

ġekil 1. Küçük Menderes Havzası, Küçük Menderes Nehri ve 601-Selçuk Akım Gözlem
Ġstasyonu ile Selçuk Meteoroloji Ölçüm Ġstasyonları
Küçük Menderes Akarsuyu üzerinde yer alan EĠE‘ye ait 601 no‘lu Selçuk akım gözlem
istasyonu 27o 22‘45‘‘ D ile 37o58‘45‘‘ K koordinatları arasında, Selçuk-Ġzmir karayolunun 3.km
sindeki Devlet Demiryolları köprüsünün 80 metre mansabındadır (ġekil 1). ġekil 1‘de yağıĢ
verilerinin temin edildiği, DMĠ‘ ye ait Selçuk (17854) Meteoroloji istasyonu da gösterilmektedir.
EĠE 601-Selçuk Ġstasyonun yağıĢ alanı 3255,2 km2 ve istasyonun yaklaĢık kotu 4 metre‘dir.
1972 yılından bu yana istasyonda askıda katı maddenin ölçümü de yapılmaktadır. Ġstasyondaki
ortalama akım 10,2 m3/sn, ve ortalama sediment dağılımı % 62,2 kum, % 37,8‘de kil ve silt
Ģeklindedir. Bu istasyonda ölçülen ortalama yıllık sediment miktarı 196.935 ton ve km2 baĢına
yılda taĢınan sediment miktarı da 60 ton‘dur (EĠE, 2006).
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3.YÖNTEM; ASKIDA KATI MADDE TAHMĠNĠNDE AMPĠRĠK BAĞINTILAR
Burada daha önce de bahsettiğimiz gibi dört bağıntı incelenmiĢtir.
3.1.Lane Ve Kalinske YaklaĢımı (1941)
Bu yaklaĢımda birim geniĢlikteki askıda katı madde yükü:
q sw  qCa PL exp(

15a

(1)

)

U*D

(1) numaralı bağıntı ile hesaplanmaktadır [Yang, 1996]. Bağıntıda; qsw birim geniĢlikte askıda
katı madde yükünü, q birim geniĢlik debisini, Ca yatak yükü tabaka kalınlığının üzerindeki
konsantrasyonu, U* kayma gerilmesi hızını, ω çökelme hızını, a yatak yükünün %50‘sinin sahip
olduğu dane çapının 2 katını ( a  2d b50 ), D su derinliğini, PL, C / C a oranını ve C ise y
derinliğindeki ortalama konsantrasyonu temsil etmektedir. PL ile ω/U* arasındaki iliĢki ġekil
2‘de verilmektedir. Grafikteki η Manning pürüzlülük katsayısını göstermektedir.
3.2.Einstein YaklaĢımı (1950)
1950 yılında H. Albert Einstein tarafından geliĢtirilen denklem Ģu Ģekildedir [Yang, 1996]:



q SW  11.6.U *C a a  2.303 log


 I1  I 2 
 


30.2 D 

(2)

ġekil 2. Kesit pürüzlülüğüne bağlı olarak PL ile ω/U* arasındaki iliĢki [Yang, 1996]
Burada; a = 2*db65 (yatak yükünün %65‘inin sahip olduğu dane çapının iki katını), Δ=

d b65
oranını
X

temsil etmektedir. X ise ġekil 3‘den Ks  U * d b 65 bağıntı değerine bağlı olarak okunan katsayıdır. 


11.6

suyun kinematik viskozitesi,  viskoz alt tabaka kalınlığı, Ks pürüzlülük yüksekliği ve I1 ile I2 de
sırasıyla ġekil 4 ve 5‘den A=2db65/D değerinin çeĢitli z ( z   / kU* ) değerleri için okunan
katsayılardır.
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ġekil 3. X‘in Ks /  değerine göre alacağı değer
(logaritmik hız dağılımındaki düzeltme faktörü)[Yang, 1996]

ġekil 4. I1‘in Z‘nin değiĢik değerlerinde A=2db65/D ye bağlı alacağı değerler [Yang, 1996]
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3.3.Brook’s YaklaĢımı (1963)
Bu bağıntıda kesit ortasındaki (y=D/2) referans konsantrasyonu (Cmd):
z
D y a  1


Ca
 y Da

Cmd

(3)

z1  z / 

(4)

(3) no.lu bağıntı ile hesaplanmaktadır [Yang, 1996]. Daha sonra, ġekil 6‘dan kV / u* ve z1
değerlerine bağlı olarak q /( qCmd ) oranı, buradan da qsw değeri belirlenmektedir. Burada, V
SW

akımın hızını göstermektedir.

ġekil 5. Z‘nin değiĢik değerlerinde 2db65/D ye bağlı I2‘nin alacağı değerler [Yang, 1996]
3.4.Chang, Simons Ve Richards’ın YaklaĢımı
Bu yaklaĢıma göre askıda katı madde yükü aĢağıdaki bağıntı ile hesaplanmaktadır [Yang, 1996]:


2U*



k

q SW  DC a  VI1 



I 2 

(5)
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Bağıntıdaki I1 ve I2 değiĢkenleri sırasıyla ġekil 7 ve 8‘den yatak malzemesinin kalınlığını temsil
eden  a  a / D ve z2 ( z  2 / k.u* ) değerlerine bağlı olarak bulunur.

ġekil 6. z1‘in ve k

q
V
‘nin değiĢik değerlerinde , SW ‘ nin aldığı değerler [Yang, 1996]
qC md
u*

ġekil 7. Farklı ξa ve z2 değerlerinde elde edilen I1 değerleri [Yang, 1996]

ġekil 8. Farklı ξa ve z2 değerlerinde elde edilen I2 değerleri [Yang, 1996]
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4.UYGULAMA
4.1.Ampirik Bağıntılarda Kullanılacak Parametrelerin Belirlenmesi
Ampirik bağıntıların uygulanabilmesi için, bazı parametrelerin belirlenmesine ihtiyaç vardır.
ġöyle ki, yatak yükü tabaka kalınlığının üzerindeki konsantrasyon (Ca), çökelme hızı (ω) ve
kayma hızı (U*) değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Yatak yükü tabaka kalınlığının üzerindeki
konsantrasyon (Ca) Denklem 6‘dan hesaplanırken, yatak yükü (qBW ) Meyer-Peter‘in 1934
yılında sediment taĢınımı üzerine yaptığı birtakım laboratuar çalıĢmalarına dayanarak taban
malzemesi için metrik birimlerde geliĢtirdiği Denklem 7 ile hesap edilmiĢtir [Yang, 1996].
Denklem 7‘deki S akarsu yatağının boyuna eğimidir.
Ca 

i BW q BW

(6)

11.6aU *

Burada, iBW. qBW yatak yükünün oransal ağırlığını temsil etmektedir.
2/3
2/3
S
BW  q
 17
d
d
b
b

0.4q

(7)

Su içerisine bırakılan bir danenin hızı gittikçe artar ve sabit bir değere ulaĢır, bu sabit değere danenin
çökelme hızı (ω) denir. Askı maddesi hareketinin incelenmesinde önemli bir parametre olan çökelme
hızı, bazı karakteristiklere göre değiĢiklik gösterir. Örneğin akarsuda askıda giden katı danelerin,
dane çapı, biçim faktörü ve su sıcaklığı gibi [ġentürk, 1969; Bayazıt, 1971]. Bu çalıĢmada, sediment
danelerinin çökelme hızı () 10 oC sıcaklıkta temiz sudaki dane çökelme hızının belirlenmesinde
kullanılan (8) nolu bağıntı ile hesaplanmıĢtır [Julien, 2002].

 γ /γ  1g 1/2 
3
s

d 
 1
1 
2
d 
72υ



8

(8)

Burada d askıda taĢınan malzemenin dane çapını, g yerçekimi ivmesini,  suyun özgül ağırlığını,  s
sedimentin özgül ağırlığını göstermektedir.
Ampirik bağıntılarda yer alan diğer bir parametre olan kayma gerilmesi hızı (U*) ise danenin
harekete baĢladığı andaki hızdır, Denklem 9‘a göre hesap edilmiĢtir [Yang, 1996].
1/ 2
U*  ( g .R.S )

(9)

Burada R hidrolik yarıçapı göstermektedir.
Yukarıda verilen bütün ampirik bağıntıların detayları literatürden bulunabilir [Yang, 1996; Graf,
1984; Simons ve ġentürk, 1992; Julien, 2002; ġentürk, 1969; Bayazıt, 1971].
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4.2.Arazi Ve Laboratuar ÇalıĢması
Ampirik bağıntılarda akım ve askıda katı madde verilerinin yanı sıra askıda katı maddenin
ölçüldüğü tarihlere ait akarsu enkesit bilgileri, havzaya ait boyuna eğim değerleri, Manning
pürüzlülük katsayısı (n) değerleri [Chaudhry, 1993] ile taĢınan askıda katı madde dane çapı ile
yatak yükü dane çapı değerlerine ihtiyaç duyulmuĢtur. Enkesit bilgileri EĠE‘nin Aydın
Ģubesinden alınmıĢ, havzalara ait boyuna eğim değerleri EĠE‘de olmadığından sayısal
haritalardan elde edilen yükselti modelinden bulunmuĢtur. Diğer veriler için arazi ve laboratuar
çalıĢması yapılmıĢtır.
06.02.2009‘da Küçük Menderes Havzası 601-Selçuk istasyonuna gidilmiĢ, askıda katı madde ile
yatak yükü malzeme numunesinin standart prosedürde alımları yapılmıĢtır. Bu arazi çalıĢmasının
amacı katı madde danelerinin birim hacim ağırlıklarını ve askıda taĢınan katı madde ile yatak
yüküne ait dane çaplarının belirlenmesidir. Araziden alınan örneklere DEÜ ĠnĢaat Mühendisliği
Bölümü Zemin Mekaniği Laboratuar‘ında öncelikle ASTM-D422 standardına göre elek analizi
yapılmıĢtır, 601 no‘lu istasyonda örneklerin % 26,75‘i No:200 eleğin altına geçtiğinden 200
no‘lu eleğin atına geçen ince kısma da hidrometri deneyi yapılmıĢtır. 601-Selçuk istasyonunun
havzanın mansabında ve denize yakın olması nedeniyle, ince daneli malzemenin fazla oluĢu
makul görünmektedir.
Elek Analizi + Hidrometre
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Elek analizi
Hidrometre

ġekil 9. Küçük Menderes 601-Selçuk Ġstasyonu‘na ait dane çapı dağılım grafiği
Örneklere ASTM-D854 standardına göre özgül ağırlık deneyi ve ASTM-D4318 standardına göre
kıvam limitleri deneyleri yapılmıĢtır. Askıda katı madde dane çapı ise DEÜ Çevre Mühendisliği
Bölümü‘nde Malvern dane çapı analizi ile bulunmuĢtur. Tüm bunlar Tablo 1 ve 2‘de
özetlenmektedir [Ülke, 2010].
Tablo 1. Küçük Menderes Nehri‘ne ait akım karakteristiğini belirleyen parametreler
Parametreler
Boyuna Eğim (S)
Manning pürüzlülük katsayısı (n)
Kinematik viskozite (  ) 20o C
Yerçekimi ivmesi ( g ) (m/s2)
Suyun özgül ağırlığı (  ) (t/m3)

601-Selçuk
% 0,06
0,025
1,10-6
9,81
1,0
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Tablo 2. Küçük Menderes Nehri‘nde taĢınan sedimentin karakteristiğini belirleyen parametreler
Parametreler
Yatak yükü dane çapları
Askıda giden katı maddenin dane
çapları
Zemin Sınıfı
Çökelme Hızı
Sediment danesinin özgül ağırlığı
(  s ) (t/m3)

d10
(mm)
0,0065

601-Selçuk
d50
d65
(mm)
(mm)
0,18
0,26

d90
(mm)
4,2

0,0078

0,0535

0,1723

-

SM(kumlu silt)
0,0226
2,735

Küçük Menderes Nehri, 601-Selçuk istasyonu için enkesit bilgileri EĠE‘den temin edilmiĢ,
bunlardan ölçülmüĢ 60 adet askıda katı madde verisine ampirik yaklaĢımlar uygulanabilmiĢtir.
Uygulanan tüm ampirik bağıntıların performansları, ortalama mutlak hata (MAE), ortalama
göreceli mutlak hata (MARE), eklenik hata (CME) ve determinasyon katsayısı (R 2) ölçütlerine
göre değerlendirilmiĢtir. Bu ölçütlere ait bağıntılara ait detaylar Ülke ve diğ., 2011‘de
bulunabilir.
601-Selçuk istasyonuna ait enkesit bilgilerinin bulunduğu 60 adet askıda katı madde gözlemine
3. Bölümde anlatılan ampirik bağıntılar sırasıyla uygulanmıĢtır. Buna göre elde edilen sonuçlar
Tablo 3‘de verilmiĢtir. Tablo 3 incelendiğinde tüm modellerin aĢırı tahminde bulunduğu
görülmektedir. Eklenik yük, determinasyon katsayısı ve toplam yük gibi performans ölçütleri
dikkate alındığında söz konusu dört ampirik yaklaĢımdan en iyi sonuçları veren bağıntının
Brooks metodu olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Küçük Menderes 601-Selçuk Ġstasyonu‘nda uygulanan ampirik bağıntıların sonuçları
Modeller

Σ yük

Σ gerçek
yük

R2

23.420

-7.524 752.5945

98.704

0,78

15.088

2.385

-917 1.003.775

98.704

0,73

2.942

837

-24

122.272

98.704

0,76

2.987

911

-128

225.004

98.704

0,77

MAE MARE % CME %

Lane&Kalinske 123.787
Einstein
Brooks
Chang, Simons
& Richardson

Daha önce de belirtildiği üzere bu ampirik formüller genelde laboratuar ortamında
gerçekleĢtirilen deneylerin sonuçlarına dayanarak ortaya çıkmıĢtır. Gerek doğada, gerekse
laboratuar ortamında olaya etkiyen fiziksel mekanizma aynı olmakla birlikte, doğal ortamdaki
diğer etkenler sonuçları etkileyebilmektedir. Bu nedenle, bağıntıların doğal akarsularda
kullanılabilmesi için düzeltilmesi gerekmektedir. Hatta bu etkenler havzadan havzaya
değiĢebileceğinden, bu düzeltme iĢleminin her bir akarsuya özgü olarak yapılması gerekebilir.
Bu bağlamda, (10) nolu denklem uygulanarak, ampirik yöntemler arasında en iyi sonuçların elde
edildiği Brooks yönteminin Küçük Menderes Nehri‘ni temsil etmesi için gerekli düzeltme
katsayısı belirlenmiĢtir.
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qSW GA  Fc * q SWBrooks

(10)

Denklemdeki, Fc düzeltme katsayısının en uygun değerini belirlemek üzere genetik algoritma
kullanılmıĢtır. qSW Brooks Brooks metodunun verdiği sonuçları, qSWGA ise genetik algoritma ile
düzeltilen sonuçları göstermektedir. Burada, gözlenmiĢ değerler ile Brooks metodu sonuçları
arasındaki fark en aza indirgenmeye çalıĢılmıĢtır. Tablo 4‘de bu istasyona ait Brooks metodunun
kalibrasyonunda kullanılan kalibrasyon ve test veri sayıları ile kalibrasyon katsayısı
görülmektedir.

Tablo 4. Küçük Menderes 601-Selçuk Ġstasyonu‘na ait kalibrasyon ve test veri sayıları ile
Genetik Algoritma düzeltme katsayısı
Ġstasyon
601-Selçuk
Ġstasyonu

Veri
sayısı

Kalibrasyon
veri sayısı

Test veri
sayısı

Kalibrasyon
katsayısı (Fc)

60

41

19

0,5431

Genetik algoritma ile iyileĢtirilmiĢ Brooks sonuçları (Tablo 5) ile Brooks sonuçlarını (Tablo 4)
incelediğimizde, GA-Brooks metodunun MAE, MARE ve CME değerlerinde büyük düĢüĢler
olduğu ayrıca model sonuçlarının toplam yüke daha çok yaklaĢtığı ortadadır.
Tablo 5. Küçük Menderes 601-Selçuk Ġstasyonu‘nda test setinde GA-Brooks Metodunun
sonuçları
Model
GA-Brooks

MAE MARE %
786
103

CME
% Σ yük
14 18.681

Σ gercek yük
21.755

R2
0,69

5.SONUÇLAR
Bu çalıĢmada, Küçük Menderes Nehri‘nde taĢınan askıda katı madde yükü ampirik formüller ile
tahmin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun için öncelikle arazi ve laboratuar çalıĢmaları yapılmıĢ,
havzaya ve akarsuya ait parametreler belirlenmiĢtir. Ardından literatürde yer alan dört askıda katı
madde ampirik bağıntısı uygulanmıĢ, bölgeye en uygun ampirik bağıntının Brooks metodu
olduğu belirlenmiĢtir. Ġkinci aĢamada ise, belirlenen ampirik formülün Küçük Menderes Nehrini
temsil etmesini sağlamak için gerekli düzeltme yapılmıĢ; bağıntıdaki düzeltme katsayısının en
uygun değeri genetik algoritma ile hesaplanmıĢtır. Söz konusu tez çalıĢmasında GA-Brooks
metodu yapay zeka modelleri ile kıyaslanmıĢ ve oldukça baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir [Ülke,
2010]. Yine aynı çalıĢmada, bölgenin diğer akarsuları Gediz Nehri ve Büyük Menderes
Nehri‘nde yapılan ampirik çalıĢmalarda da en iyi model Brooks Metodu çıkmıĢ, böylelikle
Brooks metodunun Ege Bölgesi akarsuları için iyi tahminler verdiği sonucuna varılmıĢtır [Ülke,
2010; Ülke ve diğ., 2011].
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KURU DERE YATAKLARINDA KATI MADDE HAREKETĠNĠN
TAġKINA ETKĠSĠ VE ELAZIĞ GÜZELYALI TAġKINI ÖRNEĞĠ
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ÖZET
TaĢkın, yağıĢlara bağlı olarak bir akarsu yatağındaki sarfiyatın süratle artarak yatak kapasitesini
geçmesi Ģeklinde tarif edilmektedir. TaĢkın sadece su hareketi olmayıp, su ile birlikte çamur,
kum, çakıl, taĢ ve ağaç gibi maddelerin beraber akıĢa geçmesidir.
Bu çalıĢmanın amacı taĢkın ile sediment arasındaki iliĢki incelemek ve sedimantasyon
zararlarının önlenmesi için alınacak tedbirler açıklamaktır. Ayrıca örnek bir uygulama olarak
Elazığ Güzelyalı taĢkın koruma çalıĢması incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: TaĢkın, erozyon, sedimantasyon.

THE EFFECT CAUSED BY THE MOVEMENT OF SOLID MATERIAL IN
INTERMITTENT STREAM ON THE FLOOD AND THE FLOOD EXAMPLE OF
GUZELYALI
ABSTRACT
The flood is that the wastage in a river bed increases swiftly according as rainfalls and exceeds
its capacity. The flood is not only the movement of water but also mud, sands, pebbles, stones
and trees start to move with the water.
The goal of this work is to examine the relation between the flood and the sediment and to
explain the precautions to be taken in order to prevent the detriments of the sedimentation. In
addition to this work, The flood control of Elazığ Güzelyalı is going to be examined as a sample
application.
Keywords: The flood, erosion, sedimentation.
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1.GĠRĠġ
Ülkemizde son yıllarda artan sel felaketleri sebebiyle taĢkın koruma çalıĢmalarının önemi artmıĢ
bulunmaktadır. ġehirleĢmenin artması, dere yataklarının kullanılması, ağaçların bilinçsizce
kesilmesi ve özellikle yağıĢ rejimlerinin değiĢmesi gibi nedenlerle taĢkın zararları kat kat fazla
olmaktadır.
Elazığ Ġli Güzelyalı Köyü içerisinden geçen Boğazderesi‘nin 28.05.2008 ve 21.09.2009
tarihlerinde meydana getirdiği taĢkınlarda çok sayıda ev ve arazi zarar görmüĢ, hayvanlar telef
olmuĢtur. (Resim 1)
Yapılan çalıĢma ile Güzelyalı Köyünün taĢkın ve sediment zararlarının giderilmesi
amaçlanmıĢtır.
2.TAġKIN NEDĠR
TaĢkın, yağıĢlara bağlı olarak bir akarsu yatağındaki sarfiyatın süratle artarak yatak kapasitesini
geçmesi nedeniyle civardaki yapılara, insan ve hayvanlara zarar verecek hala geçmesidir.
3.SEDĠMENTĠN TAġKINA ETKĠSĠ
TaĢkın olayı sadece su hareketinden meydana gelmemektedir. Suyla birlikte katı maddeler de
(kum, çakıl, çamur, taĢ, bitki, ağaç, dal vb.) taĢınmaktadır. TaĢkın anında taĢınan sediment (katı
madde) miktarı ne kadar fazla ise taĢkının etkisi de o oranda fazla olmaktadır. Çünkü taĢkın
anında sedimentin etkisiyle debi artmakta, bazı kesimlerde tuzaklanıp birikmeler meydana
getirerek dere yatağı kesitini azaltmakta, birikmelerden dolayı akımın yönünü değiĢtirmekte ve
yatak dıĢına çıkarak daha büyük zararlara sebep olabilmektedir.
3.1.Sürüntü Maddelerin Meydana GeliĢi
Atmosfer, yağıĢ suları, tektonik olaylar, bitki ve canlıların etkisiyle yeryüzünde ufalanmalar
meydana gelmekte ve ufalanmıĢ malzemeler yağıĢlar ile akarsulara taĢınmaktadır. Akarsular da
sürükleme gücü ile ufalanmıĢ malzemeleri beraberinde taĢırlar. UfalanmıĢ malzemelerin yağıĢlar
ile akarsulara iletilmesine erozyon ismi verilir. Kara parçalarının senelik ortalama erozyon
yüksekliğinin 2,7 cm olduğu tahmin edilmektedir.
Özellikle yağıĢların belirli mevsimlerde olması bitki örtüsünün tahrip olmasına neden olduğu
için, bu gibi bölgelerde yağıĢlar ile birlikte büyük erozyonlar meydana gelmektedir.
3.2. TaĢınan Malzemelerin Sınıflandırılması
Akarsuların taĢıdığı malzemeler çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılabilir:
Malzemenin kaynağına göre
Akarsu yatak malzemesi
Erozyona uğramıĢ malzeme
Akarsudaki taĢınma Ģekline göre
Askı maddesi
Sürüntü maddesi
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Askı maddesi suyun içinde askı halinde hareket eden madde olarak tanımlanabilir. Sürüntü
maddesi ise akarsu yatağında veya yatağa yakın kısımda kayarak, yuvarlanarak veya sıçrayarak
hareket eden maddelerdir.
Askı maddesi daha ince çaplı olmakla birlikte askı ile sürüntü maddesi çapını ayıran kesin bir
dane çapı mevcut değildir. Türbülansa bağlı olarak akarsuyun bir kesiminde askı halinde taĢınan
daneler diğer bir kesiminde sürüntü maddesi olarak taĢınabilir.
3.3.Sürüntü Madde Hareketi
Akarsu içerisindeki sürüntü maddesi ya akarsuyun memba tarafındaki bölgelerinde meydana
gelen erozyon dolayısıyla veya akarsu tabanındaki maddelerin sürüklenmesiyle oluĢur.
Tabandaki katı madde hareketi dengede olan bir akarsu yatağında feyezan debileri hariç ihmal
edilecek derecede az olması nedeniyle sürüntü madde hareketi mevcut değildir. Belirli bir
çaptaki sürüntü maddesinin harekete baĢladığı gerilmeye, kritik sürükleme gerilmesi adı verilir.
Bu nedenle belirli çaptaki bir danenin hareketi için akarsu yatağındaki sürükleme gerilmesinin
ilgili çapa tekabül eden kritik sürükleme gerilmesinden büyük olması gerekir.
VahĢi dere yataklarında feyezan sonunda iri malzeme hareketsiz hale geçerek taban üzerinde bir
kaplama tabakası meydana getirerek alt tabakalardaki malzemelerin hareket etmesine engel olur.
Müteakip feyezanlarda debinin belli bir değere ulaĢması ile kaplama tabakası sökülür ve çok
miktardaki sürüntü madde tekrar harekete baĢlar.
3.4.Sütrüntü Madde Miktarına Tesir Eden Faktörler
Akarsuyun taĢıyabileceği sürüntü madde miktarı, akarsuyun taban Ģekline, sürükleme ve kritik
kayma gerilmesine, hakim dane çapına bağlı olarak değiĢir.
Akarsuyun tabanı, sürüntü madde hareketinin yapısını yansıttığı için ölçmede kullanılan teknik
taban Ģekline uygun olmalıdır. Ayrıca taban pürüzlülüğü, debi ve su derinliğine etki ettiğinden,
sürüntü madde miktarına da etki yapar.
Yine akarsu yataklarının eğimi de sürüntü madde miktarında etkilidir. Akarsu yatakları bu
açıdan incelendiğinde, boy profil olarak üç kısımdan meydana gelirler. Bu kısımlar, memba
kısmı, orta kısım ve mansap kısmıdır.
Memba kısmı akarsuyun kaynak kesimidir. Bu kısımda eğim büyük, akıĢ hızı yüksek olup derin
ve dar kıvrımlar bulunur. Dolayısıyla taĢınan ve sürüklenen malzeme çapı büyüktür. Akarsuyun
tabanı iri taĢ ve çakıldan oluĢur. Taban erozyonu oldukça etkilidir.
Orta kısımda ise eğim memba kısmına göre daha az ve vadi daha geniĢtir. Taban malzemesi
incedir. Erozyon ve birikme birbirini dengelemiĢtir. Sürükleme gerilmesi ile taban ve kıyı
dirençleri arasında denge mevcuttur.
Mansap kısmında ise eğim azdır. Bu sebeple büyük miktarda birikmeler meydana gelir.
Birikmelerden dolayı büyük kıvrımlar oluĢur ve akarsu sürekli yatağını değiĢtirir. Bu kısımda
kıyı erozyonu hâkimdir.
3.5.Sedimantasyon Zararları
Sediment, taĢkınların boyutunu, etki alanını, zarar miktarını etkileyen en önemli etkenlerden
biridir. Toprağı koruyan bitki örtüsünün yeterli olmadığı, özellikle eğimim yüksek olduğu
bölgelerde, erozyon sonucu oluĢan ve akarsularla taĢınan sediment ciddi, boyutlara ulaĢır.
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Akarsu yataklarının eğiminin az olduğu mansap kısımlarında sediment tuzaklanarak akarsu
yatağı kesitini daraltmakta ve kapasite yetersizliğine sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak
taĢkının etki alanı artmakta ve dolayısıyla taĢkın zararı da artmaktadır.
Ayrıca kapasite yetersizliği dolayısıyla yatak dıĢına taĢmakta ve etrafında bulunan tarım
arazilerinin üzerini örterek kullanılamaz hale getirmektedir. Tarım arazileri taĢkın boyutuna
bağlı olarak yıl içerisinde veya tamamen, tarım dıĢı kalabilmektedir. (Resim 1)
Sedimantasyon sonucu mal kayıplarının yanında büyük can kayıpları da meydana
gelebilmektedir.
En büyük zararlarından biride hidroelektrik, sulama, içme suyu ve taĢkın kontrolü amaçlı inĢa
edilen baraj, gölet gibi su yapılarının rezervuarlarında birikmek suretiyle hacim kayıplarına
sebep olmasıdır. Bu durum söz konusu yapıların ekonomik ömürlerini kısaltmaktadır.
4.SEDĠMENT KONTROLÜ
Toprak bitki ve su arasındaki tabii dengenin mevcut olduğu bölgelerdeki yan derelerde aĢınma
(erozyon), taĢınma (transportasyon) ve çökelme (sedimantasyon) olayları normal ölçüler
içerisinde olup genellikle bir problem oluĢturmazlar. Bitki örtüsünün tahribi ve yanlıĢ arazi
kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkan aktif sel derelerinde yapılacak ıslahın esası, anormal
sediment hareketinin durdurulmasına veya sınırlandırılmasına dayanmaktadır.
Sediment kontrolünde asıl önemli olan çalıĢma, sorunu kaynağından çözmeye yönelik erozyon
kontrolü çalıĢmalarıdır. Ancak kayalık alanlarda fiziki ayrıĢmadan kaynaklanan sedimentin
erozyon kontrolü çalıĢmalarının farklı nedenlerle yapılamadığı bölgelerde, yerleĢim yerlerine,
tarım arazilerine ve tesislere zarar vermeden depolanması ve periyodik olarak temizlenmesi
zorunluluğu da dikkate alınmalıdır. Bu amaçla sediment kontrolünde, erozyon kontrolü dıĢında
diğer bir çalıĢma ise, oluĢan sedimentin taĢınmasını ve daha fazla zarar vermesini önlemek üzere
yapılan çalıĢmalardır. Bu çalıĢmalar;
4.1.Tersip Betleri
Yukarı havzada sediment oluĢumu çeĢitli sebeplerle önlenemezse, bu durumda oluĢan
sedimentin mansaba taĢınmadan depolanması düĢünülür. Sedimenti depolamak amacıyla inĢa
edilen enine yapılar olan tersip bentlerinin esas olarak koruyucu fonksiyonları vardır. Ancak,
arkalarında biriktirdikleri sedimentle eğimi kırmak ve su yükünü azaltmak suretiyle suyun
aĢındırma gücünü düĢürdüklerinden, belirli bir yatak uzunluğunca oyulmaları da önledikleri için
dolaylı olarak ıslah edici fonksiyonları da olabilir. (Resim 4)
Ekonomik olabilmeleri ve fazla miktarda sediment depolayabilmeleri için depolama alanları
geniĢ olmalı, dar kesitli ve düĢük eğimli mecra bölümleri seçilmelidir.
4.2.Islah ġekileri
Mecra ıslahında kullanılan enine yapılardan en etkili olanı ıslah sekileridir. Islah sekilerinin esas
fonksiyonları, inĢa edildikleri yerde ve membaya doğru belirli bir mesafe içinde dere taban ve
kıyı oyulmalarını erozyona karĢı korumak, bu oyulmalar sonucu oluĢan yamaç göçmesi ve
heyelanları kontrol altına almaktır. Ayrıca daha membada yapılmıĢ ve yapılacak olan diğer
tesislere dayanak teĢkil ederler, mecra içinde birikmiĢ olan sedimenti olduğu yerde tutarlar ve
daha membadan gelen sedimentin bir kısmını depo ederler.
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4.3.Taban KuĢakları
GeniĢ tabanlı tabii yataklar içinde önceki yıllarda birikmiĢ sedimentin oyularak membaya
taĢınmasını önlemek ve sedimenti yerinde tutmak amacıyla inĢa edilen enine yapılardır. Bu
kesimde kıyı oyulmaları mevcutsa tabii olarak bu oyulmaları da önlerler ve geniĢ yatakta düzgün
bir akım sağlarlar. Fazla yüksek yapılmayan ve ıslah sekileri gibi projelendirilen bu enine
yapılar, yöredeki malzeme durumuna göre kagir veya beton olarak inĢa edilirler. (Resim 5)
4.4.Britler
Sediment akımı problem oluĢturacak seviyede olmayan, ancak oyulma problemleri olan tabii
veya suni mecralarda suyun enerji hattı eğimini düĢürmek amacıyla inĢa edilen alçak enine
yapılardır.
5.GÜZELYALI TAġKINI
Güzelyalı yerleĢim merkezinde son yıllarda üç defa taĢkın yaĢanmıĢ olup, toplamda 150 dönüm
tarım arazisi tamamen sediment altında kalmıĢ, 12 konutta taĢkın zararı meydana gelmiĢtir.
Sediment altında kalan tarım arazisinin büyük bir bölümünde bağcılık, diğer kısımlarda ise
meyve yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Ancak yaĢanan taĢkınlar sonucunda yetiĢmiĢ bağ ve meyve
bahçeleri tamamen bozulmuĢ ve tarım dıĢı kalmıĢtır. (Resim 1)

Resim 1. Güzelyalı taĢkınında zarar gören tarım arazileri
Güzelyalı merkezinden geçen Boğaz Deresinin memba kısmı, eğimi yüksek, çok sayıda yan
dereciklerden meydana gelmektedir. Memba kısmı havzası tamamen kayalık olup bitki örtüsü
bulunmamaktadır. Kayalık olması dolayısıyla ağaçlandırma çalıĢmaları da yapılamamaktadır.
Yüzeysel ayrıĢma oldukça fazladır. Erozyon malzemesi yüzeysel akıĢ sırasında yan derecikler
vasıtasıyla ana dereye taĢınmaktadır. (Resim 2)
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Resim 2. Güzelyalı Boğaz deresi yukarı havzası ve taĢıdığı sediment.
Dere yatağı incelendiğinde Q500 değerinin 3,25 m3/s olduğu görülmüĢtür. Derenin boyutlarına
göre küçük sayılabilecek bu debi (Qkesit= 62,76 m3/s) akarsu eğiminin yüksek olması (%10-15)
ve dere yatağındaki malzemenin ince daneli olmasından dolayı çok miktarda sediment taĢımıĢ,
ev ve araziler zarar görmüĢtür.
Dere yatağının orta kesiminde ise eğim daha az olup etrafında tarım arazileri mevcuttur. Eğim
daha az olduğu için feyezan sonrası tabanda çok miktarda dane çapı küçük sediment malzemesi
birikmiĢtir. Dere yatağının her iki kıyısına DSĠ tarafından daha önceki yıllarda taĢkın koruma
seddesi inĢa edilmiĢ. Ancak vatandaĢlar tarafından bu kesimde dere yatağı iĢgalleri yapılmıĢ,
yatak geniĢliği daraltılmıĢ, dolayısıyla kesit dar ve derin olmuĢtur. TaĢkın anında bu kesitte akıĢ
hızı ve sürükleme gücü artmakta, yukarı havzadan gelen sedimente ilave olarak oluĢan taban ve
kıyı oyulmaları ile taĢkının etkisi artmaktadır. Feyezan anında harekete geçen sediment, mansap
kesiminde tuzaklanmakta ve mevcut yatak kesitini daraltarak, hatta tamamen kapatarak akıĢın
yatak dıĢına çıkmasına ve taĢkın zararının artmasına sebep olmaktadır.
Dere yatağının mansap kısmı yerleĢim yeri içerisinde kalmaktadır. Etrafında konut ve bahçeler
bulunmaktadır. Bu kesimde önceki yıllarda koruma amaçlı taĢkın kanalı yapılmıĢtır. Ancak
projelendirilirken sediment göz ardı edildiği için taĢkın anında kanal tamamen sedimentle
dolarak iĢlevini tümüyle kaybetmiĢtir. (Resim 3) Üst havzadan yüksek miktarda sediment
taĢınması sebebiyle bu kesimde konut ve tarım alanları sediment altında kalmakta ve büyük
zararlar görmektedir.

Resim 3. Feyezan anında iĢlevini yitiren eski taĢkın kanalı.
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Boğaz Deresi hemen mansabında bulunan Keban Baraj Gölüne dökülmektedir. Keban Baraj
Gölü Etrafında bulunan Boğaz Deresi ve benzeri birçok yan derenin en büyük zararlarından
biride taĢıdıkları sedimenti baraj gölüne taĢıması ve barajın ekonomik ömrünü azaltmasıdır.
5.1.Güzelyalı TaĢkın Zararlarını Önleme ÇalıĢmaları
YaĢanan taĢkınların hemen sonrasında DSĠ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından taĢkın koruma
çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bu kapsamda öncelikle asıl problemin sediment olduğu tespit
edilmiĢtir. Sedimenti önlemek için, yukarı havza eğiminin yüksek olması, zeminin kayalık
olması sebebiyle kültürel önlemler uygulanamamıĢ ve çözüm olarak yapısal önlemler
düĢünülmüĢtür.
Bu amaçla Boğaz Deresinin membasında bulunan iki yan derenin mansap kısımlarına kesitin de
uygun olması sebebiyle birer adet tersip bendi yapılmıĢtır. (Resim 4) Böylece sedimentin asıl
kaynağı olan yan dereciklerden gelen sedimentin bu iki tersip bendi arkasında depolanarak
mansaba taĢınması önlenmiĢtir.

Resim 4. Güzelyalı Boğaz Deresi üzerinde inĢa edilen tersip bentleri.
Tersip bentlerinden itibaren yerleĢim yerine kadar toplam 33 adet taban kuĢağı yapılmıĢ ve dere
yatağının her iki kıyısına sedde inĢa edilmiĢtir. (Resim 5) Dere yatağının orta kesimini oluĢturan
kısmın tabanında çok miktarda dane çapı küçük malzeme bulunmaktadır. Taban kuĢaklarının
inĢa edilmesiyle mevcut taban malzemesi yerinde tutulmuĢ olacak ve seddelerde meydana
gelebilecek oyulmalar da önlenmiĢ olacaktır.

Resim 5 Güzelyalı Boğaz Deresi üzerinde inĢa edilen taban kuĢakları.
YerleĢim yeri içerisinde ise mevcut taĢkın kanalının kesiti artırılmıĢ ve Keban Baraj Gölüne
kadar boyu uzatılmıĢtır. Memba tarafında yapılan tersip bentleri ve taban kuĢaklarıyla sediment
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akıĢı engellenmiĢ ve kanala sadece yüzeysel akıĢ sularının gelmesi sağlanmıĢtır. Böylece taĢkın
riski giderilmiĢ ve ayrıca baraj gölüne sediment akıĢı da engellenmiĢtir.(Resim 6)

Resim 6. Güzelyalı Boğaz Deresi üzerinde inĢa edilen taĢkın kanalı ve taban kuĢakları.
6.SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalıĢmada mevsimsel akıĢ gösteren dere yatakları ve yan derelerdeki sediment hareketinin
taĢkınlar üzerindeki etkileri, sebepleri ve çözüm yolları belirtilerek, Elazığ Güzelyalı taĢkını
örneği incelenmiĢtir.
Sonuç olarak ıslah çalıĢmalarının havza bazında ele alınması ve yapılacak koruyucu çalıĢmaların
tümünün birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Akarsu yatağında yapılacak ıslah çalıĢmaları
iki kısma ayrılarak yakarı havza ve mansap önlemleri Ģeklinde değerlendirilmelidir.
6.1.Yukarı Havza Önlemleri
Akarsu havzası eğer bitki örtüsü ile kaplı değilse ve yüzey erozyonu fazla ise, erozyonunu
önlemek amacıyla üst havzada ağaçlandırma ve teraslama çalıĢması yapılmalıdır.
Üst havzada uygun kesit ve depolama hacmi olması durumunda gelen sedimenti biriktirmek ve
mansaba taĢınmasını önlemek amacıyla tersip bentleri yapılmalıdır.
Dere tabanına biriken malzemelerin feyezan anında harekete geçmesi söz konusu ise veya dere
tabanında oyulma var ise, biriken malzemenin feyezan anında harekete geçmesini ve taban
oyulmasını önlemek amacıyla taban kuĢakları tesis edilmelidir.
Eğimi fazla olan dere yataklarında suyun hızını ve buna bağlı olarak sürükleme gücünü azaltıp
taban ve kıyı oyulmasını önlemek için ıslah sekileri inĢa edilmelidir.
6.2.Mansap Önlemleri
1. Dere yatağı kesitinin yetersiz olduğu yerlerde yatak kesiti arttırılmalıdır. Bu amaçla dere
yatağı etrafına seddeleme, yerleĢim yerlerinde dik veya trapez kanal yapılmalıdır.
2. Dere yatağı veya taĢkın tesisleri üzerine yapılacak sanat yapıları kesiti daraltmayacak ve akıĢı
engellemeyecek nitelikte olmalıdır.
3. Dere yatağı veya taĢkın tesisleri içerisine vatandaĢlar ve kurumlar tarafından çöp, moloz ve
benzeri atıkların atılması önlenmelidir.
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4. Dere yataklarına vatandaĢlar ve kurumlar tarafından yapılan iĢgal ve müdahaleler özellikle
feyezan dönemlerinden önce tespit edilerek kaldırılmalıdır. Ancak uygulanabilirliği pek olmayan
bu durumun uygulanabilir hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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