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T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIGI 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

HİDROMETRİK ÖLÇÜM YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM: Giriş 

Madde 1 – Amaç  

(1) Bu Yönergenin amacı; yüzeysel suların potansiyelini belirlemek amacıyla yapılan 

hidrometrik çalışmalarında izlenecek usul ve esasları belirleyerek çalışmalarda 

standardizasyonu sağlamaktır. 

Madde 2 – Kapsam 

(1) Bu Yönerge, hidrometri çalışmalarında kullanılmak üzere, hidrometrik ölçümlerin 

yapılacağı alanların/kesitlerin seçimi, periyodu, metodolojisi ve kullanım ekipmanlarının 

belirlenmesi, ölçülerin değerlendirilmesi ve analizine ilişkin hususları kapsar. 

Madde 3 – Dayanak  

(1) Bu Yönerge, 10/07/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu ve 421 inci maddeleri ile 11/2/2014 tarihli ve 

28910 sayılı Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesinin onuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Madde 4 – Tanımlar 

(1) Bu Yönergede geçen; 

Hidroloji: Yerkürede suyun oluşumunu, dağılımını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

inceleyen bilim dalıdır. 

Hidrometri: Yağış miktarı, yeraltı sularının özellikleri, yüzey suları akışı ve genelde su 

niteliği gibi hidrolojik çevrim içindeki değişkenleri inceleyen bilim dalıdır. 

Akım (Akarsu) Gözlem İstasyonu (AGİ): Akarsu üzerinde belirli noktalarda inşa edilen, 

sabit bir röpere göre su yüzeyi seviyesinin günlük veya sürekli olarak kaydedildiği, akış hızının 

ve debisinin periyodik olarak ölçüldüğü tesislerdir. 



 

Hidrometrik Ölçüm Yönergesi 
 2 

Göl Gözlem İstasyonu (GGİ): Baraj ve doğal göllerde, belirli bir zaman süreci içinde, eşel 

ve elektronik seviye kaydedici aletler ile ulusal kota bağlı olarak su seviye değişimlerinin 

izlenmesini sağlayan tesisleredir. 

Kar Gözlem İstasyonu (KGİ): Bulunduğu alanı kar örtüsü açısından temsil eden, kar 

derinliği ve kar su eşdeğeri ile diğer gerekli meteorolojik parametrelerin manuel veya otomatik 

olarak ölçüldüğü sabit gözlem ve ölçüm yerleridir. 

Debi (m³/sn): Akarsularda belirli bir en kesitten birim zamanda geçen suyun miktarıdır. 

Debi Ölçümü: Akarsularda belirli bir en kesitten birim zamanda geçen su miktarının anlık 

ölçüm ile belirleme çalışmasıdır. 

Debi Ölçüm Notları Formu: Debi ölçümü çalışmasında ölçüm ekibi tarafından ölçüm 

parametreleri ve su ile ilgili ilave bilgileri kapsayan, sonuç bilgilerinin yazıldığı standart 

formdur. 

Ayaklı Kren: Debi ölçümlerinin ölçüm köprüsü üzerinden askıdan yapıldığı durumda 

kullanılan yardımcı ekipmandır. 

Oto Kren: Debi ölçümlerinin karayolu köprüsü üzerinden yapıldığı durumda kullanılan ve 

arazi araçları üzerine monte edilen yardımcı ekipmandır. 

Açı Ölçer: askı noktasına bağlanarak, askı noktasından tabana dik ve askı noktasından, 

ağırlığın mansaba sürüklendiği noktaya olan açı değerini gösteren alettir. 

İki cins açıölçer aleti vardır. 

1) Sıvılı açıölçerler: Teker şeklinde metalden veya sarıdan döküm olarak imal edilmiş, 

üzerinde açı değerleri beşer derece ara ile yazılmış, plastik hortum içine sıvı 

doldurularak kenarındaki oyuğa yerleştirilmiştir. Açıölçer ortasındaki delikten askı 

noktasına takılır. Bir kenarındaki kol, askı teline dayanır. Askı teli düşeyde dik dururken 

açı sıfırdır. Tel açı yaptıkça açıölçer hareket ederek açı değerini gösterir. Sağa sola her 

iki tarafa da çalışır. En fazla askıdan krenlerde kullanılır. 

2) T açıölçerler: Demir veya sarıdan döküm olarak imal edilmiştir. T şeklindedir, kolları 

üzerinde beşer derece açı değerleri yazılıdır. Ters T şeklinde ucundaki delikten askı 

noktasına bağlanır. Ağırlık askı noktasından tabana kadar dik duruşlarında askı teli T 

ölçerin ortasında durur. Açı sıfırdır, askı teli açı yaptığında, T ölçerde de açı derecesi 

izlenir. Sağa sola her iki tarafa da çalışır. En fazla teleferiklerde kullanılır.  
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Anahtar Eğrisi: Akarsular üzerinde inşa edilen akım gözlem istasyonda bir akarsuyun su 

seviyesi ile debisi arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir. 

Memba: Akarsuyun geldiği taraf (geliş yönü) veya köprülerin, barajların, bentlerin ve diğer 

tüm su yapılarının suyun gidiş yönündeki yüzüdür. 

Mansap: Akarsuyu gittiği taraf (gidiş yönü) veya köprülerin, barajların, bentlerin ve diğer tüm 

su yapılarının suyun gidiş yönündeki yüzü, memba yönünün zıddıdır. 

Sağ Sahil: Akarsuyun geliş yönüne sırtınızı döndüğünüzde akarsu yatağının sağ tarafıdır. 

Sol Sahil: Akarsuyun geliş yönüne sırtınızı döndüğünüzde akarsu yatağının sol tarafıdır. 

Buz Burgusu: Debi ölçümünde akarsu en kesitinin buzla kaplı olması durumunda buzu 

kırmaya ve delikler açmaya yarayan kesici alettir. 

Eşel Seviyesi (m): Akarsu ve göllerde, inşa edilmiş eşelde okunan o anki su seviyesinin 

değeridir. 

Eşel: Belli bir referans noktasına göre tesis edilmiş, akarsu ve göllerde su seviyesinin 

ölçülmesini (gözlemlenmesini) sağlayan, üzerinde metrik taksimatlar bulunan emaye 

cetveldir. 

Kar Terazisi: Kar numune tüpünü ve içine alınmış olan kar numunesini tartmak üzere 

kullanılan, skalası, kar-su eşdeğerini cm ve inç olarak gösterecek şekilde ölçeklendirilmiş tartı 

cihazıdır. 

Terazi numune borularına göre taksimatlandırılmıştır. Terazi hem inç (1 inç = 2.54 cm) hem 

de cm olarak alınan kar numunesinin su eşdeğerini vermektedir (cm ölçeğini kullanmaktayız).  

Kar numune alma tüpünün kesici ucunun çapı 37.7 mm’dir. Kar numune alma tüpü 

((3.77÷2)2)*3.14 =11.16 cm2’lik alandan kar numunesi almaktadır. Kar numune alma tüpünün 

kesici ucunun çapı öyle ayarlanmıştır ki karotun her 11.16 gramı 10 mm’lik suya veya her ons 

1 inç’lik yani 25.4 mm’lik kar-su eşdeğerine karşılık gelmektedir.  

Ayrıca son yıllarda elektronik teraziler de kullanılmaktadır. Elektronik teraziler ons (1 ons = 

28.4 gr) veya gram olarak ölçmektedir. Kurumumuzda gram olarak ölçen elektronik teraziler 

kullanılmaktadır. Gram cinsinden ölçülen değerler, 11.16 ile bölünerek cm birimine çevrilir. 
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Kar Numune Alma Tüpü: Üzerinde, kar derinliğini cm veya inç cinsinden okunacak şekilde 

işaretlenmiş 0.75 m’lik alüminyum alaşımlı borulardan yapılmış, 4 m ~ 5 m boyunda 

kullanılabilecek şekilde hazırlanmış, iç çapları (kesici ucun) 37.7 mm olan cihazdır.  

(Bunun ekli bulunduğu borular 76 cm’lik parçalardan oluşmaktadır. Karın derinliğine göre bu 

borular birbirine ilave edilerek ölçüm yapılır. Borular 1 inç’lik ve 2 cm’lik dilimlerle 

taksimatlandırılmıştır. Boruların yanındaki yarıklardan karotun durumu kolaylıkla görülebilir. 

Boruların çapı ise 43 mm’dir. Kesici uçtan kolayca giren karot borunun içerisine kolayca 

sığmaktadır.) 

Askı Çubuğu: Numune alma tüplerinin tartılması için üzerine konduğu bir koldur.  

Tutma Kolu: Numune alma tüpü üzerine takılarak tüpün karot alınması işleminde kullanılır. 

Her iki elle tutulacak şekilde yapılmıştır.  

Sıkıştırma Anahtarı: Tüpler birbirlerine takılırken veya sökülürken kullanılmak üzere 

hazırlanmış özel anahtardır.  

Kesici Uç: Numune alma tüpünün ucunda, tüpün kar içerisinde ilerlemesini sağlayan kesici, 

sivri kenarlı ve dişli şekilde olan parçadır.  

Temizleme Kolu: L şeklinde ince metalden yapılmıştır. Kesici uç üzerinde toplanan çamurları 

veya tüp içerisinde sıkışan karı temizlemek için tüp üzerindeki yarıklardan sokularak 

kullanılan parçadır.  

Temizleme Kremi: Karotun tüp içerisinde sürtünmeden ilerlemesini temin etmek, erimekte 

olan karın tüp içerisindeki yüzeylere yapışıp kalmasından dolayı hatalı ölçülere neden 

olmamak için ucuna yumuşak bir parça sarılmış bir çubukla tüp içine sürülerek cihaz ile 

numune arasında bir tabaka oluşturan vazelin kıvamında bir kremdir. Krem, ölçüden önce 

(veya ölçü sırasında) ve ölçüden sonra sürülür. Bu amaçla gres veya diğer motor yağları 

kesinlikle kullanılmamalıdır.  

Yardımcı Ekipmanlar: Kar motosikleti ( snow-cat ), kayak takımları, hedik, kar ve hava 

termometresi, kar çubuğu, pusula, GPS ve altimetre, şerit metre, temizleme fırçası (harbi), 

ilkyardım çantası, kar koruyucu giyim malzemeleridir.  

Beher: Sıvıları muhafaza etmek, hacimlerini ölçmek amacıyla kullanılan cam, porselen veya 

plastikten yapılan silindir şeklindeki kaplardır. (Isıya dayanıklı camdan yapılan tercih edilir.) 

Muline: Belirlenmiş bir akarsu kesitinde, belirlenen mesafe ve derinliklerde suyun hızını 

ölçmeye yarayan cihazdır. 
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Ölçüm Metraj Teli: Bir akarsu kesitinde, ölçüm alınacak mesafeleri belirlemede kullanılan 

üzerinde mesafe skalası bulunan çelik ince halattır. 

Akustik Doppler Akım Profilleyicisi (ADAP): Akustik Doppler Akım Profili çıkarma cihazı 

farklı derinliklerde su akış hızını ölçen ve kaydeden bir çeşit sonardır. ADAP’lar ses dalgaları 

yayarlar ve suyun içindeki parçacıklara çarparak geri dönen bu ses dalgalarını tekrar 

algılayarak çalışırlar. 

Kar Yastığı: Oldukça ince, su gibi akıcı sıvıları bir yastık gibi saran, ya dairesel ya da çokgen, 

bazı hallerde dikdörtgen olan, talaş veya kum ile düzeltilmiş ve su biriktirmeyecek bir 

geçirgenliğe sahip düz alanlara yerleştirilmiş içi antifriz dolu yastıklar kar ağırlığını ölçerek 

kar örtüsünün su eşdeğerini ölçmeye yarayan aletlere “kar yastıkları” denir. Geçirimli kum, 

çakıl yerine beton yatak dahi kullanılmaktadır. Kar yastıkları kalın lastik, neofran, metal 

tabakalar veya cam yünü gibi maddelerden yapılabilir. Bu yastık üzerine toplanan kar 

örtüsünün yastığı basınca kapalı bir yere yerleştirilen ölçüm aletlerine yansıtılıp orada kar su 

eşdeğerine çevrilir. 

Limnigraf: Su seviyesini sürekli olarak ölçen ve kullanıcı tarafından belirlenen zaman 

aralıklarında verileri kayıt eden cihazdır. 

 J: Kanalın su yüzü eğimi  

R: Kanalın şekline ve su derinliğine bağlı olan hidrolik yarıçap (ıslak alanın ıslak 

çevreye oranı) 

n: Manning pürüzlülük katsayısıdır (yatağın şekli, bitki örtüsü, eğimi, toprak 

yapısı, rusubat yükü, şev yapısı ile ilgilidir) 

Islak Alan (A): Akarsu genişliği b < (1 / 20 )*B olacak şekilde kesitlere ayrılıp her dilimden 

hızlar alınmaktadır. Ayrılan her parçanın genişliğini ve derinliğini kullanarak ıslak alanlarını 

hesaplamak ve tüm parçacıkların alanlarını toplayarak toplam ıslak alanı bulmak gerekir. Islak 

alanın birimi m²’dir.   

Genişlik Ölçümü (b): Ölçü kesitinde şaküller arasındaki ara mesafeler veya şaküllerin 

başlangıca mesafeleri metre, metraj teli, teleferik tellerinin ve köprü korkuluklarının önceden 

metrajlanması ile ölçülmektedir. Mesafe ölçümlerinde hata % ± 0.5 mertebesini geçmemelidir. 

Derinlik Ölçümleri (d): Derinlik ölçümleri, metrajlı muline saplarıyla veya çıkrıklar vasıtası 

ile yapılır. Bir parçacığın genişlik (b) ve derinliğinin (d) çarpımı bize o parçacığın ıslak alanını 

(a) verecektir. a= b*d‘dir.  
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a2 ölçü dilimi için a2=((b3-b1)/2))*d2‘dir.  

Tüm parçacıkların ıslak alanlarının toplamı ise bize ölçü kesitinin toplam ıslak alanını (A) 

verecektir.  

(A=  a1 + a2 +  a3 +…..+ an)   

Su Hızı Ölçümü (V): Su hızı, akarsuyun birim zamanda aldığı yol olup, birimi m/s’dir. Diğer 

bir ifade ile akım ölçümü esnasında bizim ölçtüğümüz veya hesapladığımız ortalama hız, 

akarsu en kesitinden akarsuyun 1 saniyede membadan mansaba metre cinsinden aldığı yoldur. 

Örneğin 0.800 m/s ortalama hız demek, akarsu, en kesitten membadan mansaba saniyede 

0.800 m = 80 cm yol kat ediyor demektir. 

Ters Akım: Normal durumda membadan mansaba doğru yerçekimi etkisiyle akan suyun, 

kesitten tekrar membaya (akış aşağısından akış yukarısına) geri dönmesi demektir. Debi 

ölçümlerinde, bazen kıyılarda kurp ve sürtünmeden dolayı veya özellikle köprü kesitlerinde 

köprü ayağına biriken malzeme veya kesit içindeki bir etkiden dolayı ters akım olabilmektedir. 

Bu durumun çok iyi etüt edilmesi gerekmektedir. Ölçüye başlamadan önce kesitte ters akım 

olan bölümlerin belirlenmesi başlangıç ve bitişlerinin işaretlenmesi gerekir.  

Çökelme Maddesi Yoğunluğu: Akarsu veya barajlardan çökelme maddesi ölçümü için alınan 

örnekteki çökelme maddesi ağırlığının toplam örnek ağırlığına oranıdır. Bazı hallerde ağırlık 

oranlanması yerine hacim oranlaması yapılır. Boyutsuz bir ölçüt olan yoğunluk değeri, büyük 

konsantrasyonlarda yüzde (%) olarak, çok küçük olması halinde milyonda parça sayısı (ppm) 

olarak tanımlanır.  

Sediment: Sulara karışan ve suların içinde ince taneli ve hafif oldukları için her yöne yayılmış 

olarak ve yüzerek taşınan, suların bulanıklığına neden olan kil, silt ve ince kumdan oluşan katı 

maddelere ince taneli katı (süspanse sediment) maddeler denilmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM: Hidrometri Çalışmaları Amacıyla Kurulan Gözlem İstasyonlarının Özellikleri 

Hakkında Genel Hükümler 

Madde 5 – Göl Gözlem İstasyonları (GGİ) 

Günlük su seviyesi değişimleri gözlenerek mevcut haznenin su potansiyelinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

a) Rüzgar hâkimiyeti olmayan kesimlerde kurulmalıdır. 

b) Suyun dalgalanmasından fazla etkilenmemelidir. 

c) Su seviyesi değişimlerinin kolayca intikal etmeyeceği bir koyda veya suni bir tesis 

arkasında olmamalıdır. 

ç) İstasyon göle giren veya çıkan bir derenin kenarında olmamalıdır. 

d) Göl Gözlem İstasyonu kurulduğunda Form 1- Göl Gözlem Sicil Kartı doldurulmalıdır. 

 

Madde 6 – Akarsu Gözlem İstasyonları (AGİ) 

a) AGİ kurulum amacı, üzerinde uygulanmak istenen projenin hidrometrik verilerini elde 

etmek veya kurulmuş bulunan tesisler (baraj, regülatör, gölet, sel kapanı, sulama 

şebekesi, taşkın uyarı, taşkından koruma ve ıslah çalışmaları) için gerekli doneyi 

toplamak için akarsu üzerine kurulur. 

b) Günlük su seviyesi gözlemleri ile birlikte çeşitli seviye ve zamanlarda debi ölçümü 

yapılır. Bu ölçümler ile seviye-debi bağlantısı olan anahtar eğrileri çıkartılır. 

c) İyi bir AGİ’de bulunması gerekli öğeler:  

i. Seviye ölçüm tesisleri (eşel, limnigraf), 

ii. Debi ölçü tesisleri (teleferik, donav, debi ölçüm köprüsü), 

iii. Kontrol kesitleri (suni ve tabii eşikler, kurp, boğaz). 

ç) AGİ açılırken mutlaka; 

i. Yatak en kesiti çıkarılmalı ve röper noktaları belirlenmelidir. 

ii. Kroki çizilip yol tarifi yapılmalıdır. 

iii. Yağış alanı hesaplanmalıdır. 

d) AGİ’nin kurulması aşamasında takip edilmesi ve bilinmesi gereken faktörler; 

i. Maksimum-minimum seviye değişimleri, 

ii. Yatağın en kesitinin geometrik şekli, 

iii. Çeşitli seviyelerdeki hız değişimleri, 

iv. Boy kesite göre daralmalar,  

v. Kurplar ve köprüler, 

vi. Mansapta mevcut regülatör, baraj, ark ya da derenin etkileri, 

vii. Membada ana yataktan ayrılan kanal, değirmen arkı vs. etkileri. 
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e) AGİ sayesinde bulunabilecek ve su yapılarının planlama aşamasında kullanılacak 

akarsuyun hidrolojik değerleri; 

i. Yıllık toplam su miktarı (milyon m³), 

ii. Yıllık, aylık ve günlük ortalama debi (m³/sn), 

iii. Aylık, yıllık maksimum veya minimum debi (m³/sn), 

iv. Akarsuyun akış yüksekliği yani mm cinsinden akımı, 

v. Akarsuyun havza verimi (lt/sn/km²), 

vi. Taşıdığı rusubat (süspanse sediment) miktarı, 

vii. Su kalitesi veya sınıfı. 

f) AGİ yeri seçiminde dikkat edilecek hususlar; 

i. AGİ’nin ana gayesi günlük su seviye değişimlerini tespit etmek olduğundan seviye 

değişimini bozacak etkenlerden (alüvyonlu yataklar) kaçınılmalıdır. 

ii. AGİ’lerin kontrol kesitlerinin membasına kurulmalı ve kontrol kesiti ile eşel 

arasındaki yatak mesafesinde pürüzlülük, yatak şekli, zamanla değişmemeli, stabil 

olmalıdır. 

iii. Akarsuda su yüzü meylini değiştirici taban kayaları, dolma ve daralmalar olmamalı; 

kıyıdaki ağaçların devrilme riski bulunmamalıdır. 

iv. Eşeller sonradan kuruda kalmamaları için yatık şevlerden uzak yerlerde 

kurulmalarıdır. 

v. Memba ve mansapta çok yakında yan kollar karışmamalıdır. 

vi. İstasyona ulaşım her mevsim olmalıdır. 

vii. İstasyon gerektiğinde yan tesislerle takviye edilebilecek arazi kısımlarında 

kurulmalıdır. 

viii. Gerekli olabilecek muvakkat kazık yerleri ve kotları, kullanım kolaylığı sağlamak 

koşuluyla önceden tespit edilmelidir. 

ix. Akımı etkileyecek kadar kurplara yakın olmamalıdır. 

x. Eşel kesitinde bütün seviyelerde su mümkün olduğu kadar az yayılır olmalıdır. 

xi. Eşel kesitinde bütün seviyelerde su parçalar halinde akmamalıdır. 

xii. En yüksek seviyelerde bile akımı içinden geçirebilecek kapasite bir yatağa sahip 

olmalıdır. 

xiii. Eşel kesiti ile ölçü kesitinin mümkün mertebe aynı yerde olması veya birbirine çok 

yakın olması gerekmektedir. 

xiv. Buzlanmanın az olduğu yerler seçilmelidir. 

g) AGİ’de Kesit Çıkarılması: AGİ’de yeterli miktarda ve yeterli seviyede doğru debi 

ölçümleri yapılırken değer yandan anahtarların geçerli olduğu tarihlere denk gelen 

tarihlerde çıkarılmış eşel en kesitleri olmaz ise hidrometrik çalışmaların 

değerlendirilmeleri imkansız hale gelir. Bir AGİ’den geçen suyun tespitinde ölçüm 
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yapılamayan seviyelerde alanın büyüklüğünden ve hız dağılımlarından faydalanılarak 

geçen debi hesaplanmaktadır.  

Kesit çıkarılma zamanları; 

i. AGİ ilk açıldığında, 

ii. Zaman içerisinde meydana gelen taşkınlar neticesinde oluşan yatak değişimlerinde, 

iii. Deformasyonlar ve rusubat hareketleri nedeniyle eşel kesitinde meydana gelebilecek 

değişiklikler göz önünde tutularak her su yılı başında çıkarılmalıdır. 

h)      AGİ açıldıktan sonra Form 2- Akım Gözlem İstasyonu Sicil Kartı doldurulur. 

Madde 7 – Kar Gözlem İstasyonlarında (KGİ)  

Havzadaki kar potansiyelini belirlemek için aynı noktalarda manuel ve elektronik seviye 

ölçümü yapılmaktadır. Manuel seviye ölçüleri, karlı olan aylarda 15 günde bir, elektronik 

seviye ölçümü ise en az birer saat arayla yapılmaktadır. 

a) Kar Gözlem İstasyonu yerinin seçiminde dikkat edilmesi gerekli hususlar; 

i. KGİ’nin yeri, erimenin geç olduğu kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde olmalıdır. 

ii. KGİ, ölçü mevsiminde kar örtüsü kaplı olması için yüksek kotlarda olmalıdır. 

iii. Her türlü hava şartlarında ölçüm yerine gitme imkanı olacak yerler seçilmelidir. 

iv. KGİ’de kar örtüsü, aynı kotlardaki karla kaplı havzayı temsil etmelidir. 

v. Yağan karın doğal olarak biriktiği yerde süprüntü ve çığ etkisi olmayan yerler 

seçilmelidir. 

vi. Eriyen kar suları kolay drene edebilecek bir yerde olmalıdır. 

vii. Havzaya uygun jeolojik yapıda olmalıdır. 

viii. Kolay ve doğru bir ölçüm için arazinin eğimi %30’dan fazla olmamalıdır. 

ix. Ölçüm aletlerine zarar vermeyecek, derinlik hataları göstermeyecek şekilde toprak 

zeminlerde olmalıdır, 

x. KGİ’nin yeri kar sporlarının yapıldığı yerlerden uzakta olmalıdır. 

b) KGİ’nin yerinin her zaman rahatça bulunabilmesi ve harita üzerinde tespiti için gerekli 

olanlar; 

i. Harita üzerinde istasyonun enlem ve boylam belirlenmelidir. 

ii. İstasyonun kurulması düşünülen yerin kotu tespit edilmelidir. 

iii. İstasyona ulaşım yolları birkaç olasılıkla tespit edilmelidir. 

iv. Numune alacağımız ilk nokta aynı zamanda bizim başlangıç noktamızdır. Bu 

noktanın her ölçümde aynı yer olması gerektiği için kar seviyesinden daha yüksek 

bir kotta uzaktan görülebilecek şekilde boyanmış bir direk dikilmelidir. 

v. Başlangıç noktası açı ve uzaklık olarak en az üç röper noktaya bağlanmalı, numune 

alma işlemi hangi yönde ve kaç metre aralıklarla ve kaç adet numune alınacağı tespit 

edilip gerekli kroki oluşturulup kayıt altına alınmalıdır.  
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c)  Kar Gözlem İstasyonu açıldıktan sonra Form 3- Kar Gözlem İstasyonu Sicil Kartı 

doldurulmalıdır. 

Madde 8 – Akarsu veya Göllerde Seviye Ölçüm İşlemleri  

Akarsu veya göldeki günlük su seviyelerini takip etme amacıyla kullanılmaktadır. 

a) Manuel seviye ölçümü; 

i. Su içindeki eşel, 

ii. Kuyulu eşel, 

iii. Eğik eşel, 

iv. Şamandıralı eşel, 

v. Kademeli eşel ile yapılır. 

b) Manuel seviye ölçümü hesabı; 

i. Eşelin günde bir kez okunması halinde günlük ortalama seviye: 

a=Bir gün önceki günün saat 800 gözlemi, 

b=Orta seviye hesaplanacak günün saat 800 gözlemi, 

c=Bir sonraki günün saat 800 gözlemi olmak üzere 

Hort=  formülü ile hesaplanır. 

ii. Eşelin günde iki kez okunması halinde günlük ortalama seviye; 

a=Bir gün önceki günün saat 1600 gözlemi, 

b=Orta seviye hesaplanacak günün saat 800 gözlemi, 

c = Orta seviye hesaplanacak günün saat 1600 gözlemi, 

d=Bir sonraki günün saat 800 gözlemi olmak üzere 

Hort=   formülü ile hesaplanır. 

c) Elektronik Seviye Ölçümü (TS_EN_ISO_4373); 

i. Mekanik / Elektronik şamandıralı limnigraf, 

ii. Basınç sensörlü limnigraf (limnigraf borusu inşasının mümkün olmadığı 

istasyonlarda kullanılmaktadır. 

iii. Ultrasonik sensörlü limnigraf (sediment probleminin sorun olduğu istasyonlarda 

kullanılmaktadır.) ile yapılmaktadır. 
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ç) Elektronik seviye ölçüm hesabı; elektronik cihazlarda günde en fazla birer saat arayla 

kaydedilen verilerin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. 

Madde 9 – Kar Ölçüm Tesisleri  

Kar gözlem istasyonlarındaki karın seviyelerini ve kar-su eşdeğerini takip etme amacıyla 

kullanılmaktadır. 

a) Manuel seviye ölçümü; 

i. Kar direkleri, 

ii. Eşel ile yapılır. 

b) Elektronik seviye ölçümü; 

i. Radarlı sensörler,  

ii. Ultrasonik sensörler ile seviye ölçümü yapılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hidrometri Çalışmalarında Yapılan Debi Ölçüm Yöntemleri Hakkında 

Genel Hükümler 

Madde 10 – Muline ile Debi Ölçümü 

Akarsu debisi, bir akarsu kesitinden bir saniyede geçen suyun metreküp cinsinden miktarıdır. 

Debi hesabında uygulanan yöntem, bir akarsuyun enine kesitini yeterli sıklıkta parçalara ayırıp 

derinlik ve ara mesafelerini ölçerek alanlarını hesaplamak ve bu alanların ortalama hızlarını 

ölçerek, bu alanlardan geçen debileri hesaplayıp bunları toplayarak kesitten geçen toplam 

debiyi bulmaktır. Debi hesabı için en güvenilir hız ölçüm şekli mulinelerle yapılandır. Bu 

ölçümlerin yapılması için en uygun kesitin seçilmesi ölçünün güvenilirliği bakımından 

önemlidir. 

a) Ölçüm kesitini seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir; 

i. Ölçüm kesitinin memba veya mansabında derin çukurlar, taş ve adacıklar 

olmamalıdır. 

ii. Yatağın en kesitinde ölçüm için girilen kıyıdan talvege gidildikçe derinlikler 

mümkün mertebe eşit miktarda artmalı talvegden diğer kıyılara gidildikçe derinlikler 

eşit miktarda azalmalıdır. 

iii. Kıyılarda bahçe duvarı, çit vs. olmamalıdır. 

iv. Kıyılardaki ağaçlar suyun akışına engel olarak şişme etkisi yapmamalıdır. 

v. Ölçüm kesitleri köprülerin hemen mansabında ve membasında olmamalıdır. 

vi. Ölçüm kesitleri stabilitesi zaman içiresinde değişmeyen darboğaz ve kurpların giriş 

kısımlarında seçilmelidir. 

b) Debi ölçümü sırasında, derinlik ve hız alma dikeyleri (şakül) arasındaki mesafeler ve 

dikeylerin başlangıç noktasına mesafeleri; şerit metre, metraj teli, teleferik tellerinin ve 

köprü korkuluklarının önceden metrajlanması ile ölçülmektedir.  

i. Mesafe ölçümlerinde hata oranı % ± 0.5 mertebesini geçmemelidir.  

ii. Derinlik ölçümleri sapla veya çıkrıklar vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu ölçümlerdeki 

hata % ± 1 mertebesini geçmemelidir.  

iii. Kesitte yatay sapma mevcut ise (akım iplikçikleri ölçü en kesit çizgisine dik açı ile 

gelmiyorsa ) ölçü esnasında yatay sapma düzeltmesi yapılmalıdır.  

iv. Derin ve hızlı akarsularda askıdan yapılan ölçümlerde yeterli ağırlık kullanılmaması 

halinde dikey sapma düzeltmeleri yapılmaktadır. Bu düzeltmelerin yapılmaması 

halinde derinlik ölçümlerinde ±%25’e varan hata yapmak mümkündür. 

c) Genel olarak hangi yöntemlerle yapılacaksa yapılsın, akarsu kesiti genişliği toplam 

kesitten geçen debinin %5’inden fazla su geçmeyecek şekilde, en az 20 parçaya bölünür. 

Bunun sağlanabilmesi için de seçilen kesitte derinliklerin azaldığı yerlerde ara 
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mesafeler artırmak, derinliklerin çoğaldığı yerlerde de bu mesafeleri azaltmak 

gerekmektedir.  

ç) Muline pervanesi çapı 12,5 cm olduğundan ara mesafeler bundan daha az olmamalıdır. 

Düzgün akımlı ve derinlikleri azalıp çoğalmayan kesitlerde ara mesafeler eşit aralıklarla 

alınabilir. Akım ölçümlerinin güvenirliliğini, derinliklerin sık azalıp çoğalması 

etkilemektedir. Debi ölçümleri seviye ve debi arasındaki bağlantıyı bulmak için yapılır. 

Bu bağlantı sayesinde bir akarsuyun debisinin sürekli olarak tespiti sağlanmış olur.  

d) Muline ile Yapılan Debi Ölçüm: 

i. Girilerek sap ile yapılan ölçüm;  

1. Kasık çizmesi ile; 

Su hızı maksimum  1-1.5 m/sn 

Su derinliği  1 m 

2. Boy çizmesi ile; Su hızı maksimum  1-1.5 m/sn 

Su derinliği maksimum 1.20-1.30 m  

ii. Bot ile yapılan ölçüm; 

Su hızı maksimum  2-2.5 m/sn 

Su derinliği maksimum 2 m 

iii. Donav ile yapılan ölçüm; 

Su hızı maksimum  2-2.5 m/sn 

Su derinliği maksimum 2 m 

Genişlik maksimum 25-30 m 

iv. Ölçü köprüsü ile yapılan ölçüm (4 m sap ile); 

Su hızı maksimum  1.5 m/sn 

Su derinliği maksimum 2-2.5 m 

v. Kren ile yapılan ölçüm; 

Su hızı maksimum  2.5 m/sn 

Su derinliği maksimum 2.5-3 m 

Maksimum ağırlık  50 kg        
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vi. Teleferik 

Su hızı maksimum sınırlama yok 

Su derinliği maksimum sınırlama yok 

Not: Kren, donav ve teleferikten akım ölçüsü yapılırken “düşey sapma açısı ölçeri” kullanmak 

ve düşey sapma hatası düzeltmesi yapmak şarttır. Çıkrık gücüne göre ağrılık seçilmeli ve 

mulinelerde kuyruk takımı kullanılmalıdır. 

e) Mulinelerde Hız Ölçümü (TS_ISO_2537): Mulinele yatay ve düşey eksenli olup su hızı 

nedeniyle belli zamanda belli sayıda dönüş yaparlar. Pervanelerin bu dönüşlerinden 

birim zamanda geçen dönüş sayısı (n=devir sayısı) bulunur. 

n=  

a=muline devir katsayısı 

b=muline sabit katsayısı 

V=a*n+b   

i. Mulinede birden fazla pervane var ise her bir pervane için katsayılar ayrı ayrı 

hesaplanır. Hız ölçümü yapılırken uygun pervaneye göre doğru katsayılaralar ile 

hesaplama yapılması gerekir. 

ii. Kalibrasyon süresi her yıl yapılır. 

f) Hız ölçüm metotları; 

i. Tek Nokta Metodu: Debi ölçümü yapılacak kesitteki hız ölçüm şakül derinliğinin 

40 cm’den daha az olduğu zamanlarda uygulanır. Bu metotta, debi ölçümü yapılacak 

kesitteki derinliğinin tek noktasından (su yüzeyinden itibaren % 60’ından) noktasal 

hız alınır ve bu su bloğunun ortalama hızı olarak kabul edilir. 

Vort= V*0.60 

ii. İki Nokta Metodu: Bu metot su derinliğinin 40 cm ve fazla olduğu sularda uygulanır. 

Debi ölçümü yapılacak kesitteki derinliğinin su yüzünden itibaren %20 ve %80’inde 

noktasal olarak ölçülen hızların aritmetik ortalaması hesaplanıp, o su bloğunun 

ortalama hızı olarak kabul edilir.  

Vort=
∗ . ∗ .

 

iii. Üç Nokta Metodu: Bu metot yatakta bitki örtüsü bulunması ve buz olması hallerinde 

uygulanır. Metot da su yüzeyinden itibaren derinliğinin %15, %50 ve %85’inde 
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noktasal olarak ölçülen hızların aritmetik ortalaması o su bloğunun ortalama hızı 

olarak kabul edilir.  

Vort=
∗ ∗ . ∗ .

 

iv. Dikeyde Hız Eğrisi Metodu: Akarsu kesitinin seçilen aralıklardaki dikeylerde belli 

aralıklarda ölçülen noktasal hızlardan meydana gelen eğriye hız eğrisi denir ve bu 

ölçüm metodu adını buradan alır. Bu metoda ordinatta derinlikler apsiste de hız 

metre/saniye olarak gösterilir ve hız ölçümleri sıra ile %10, %20, %30, %40, %50, 

%60, %70, %80 ve %90 derinliklerde ölçülen hızlardan eğri elde edilir. Bu grafikte 

ortalama hızı bulmak için eğri ile ordinat arasındaki alan planimetre ile ölçülür ve 

ordinat ekseninin uzunluğuna bölünerek bulunur. 

v. Entegrasyon Metodu: Bu metotta muline, seçilen su yüzü ara mesafelerindeki 

dikeylerde düzenli bir hızla su yüzeyinden akarsu tabanına indirilir ve çıkarılır. Bu 

indirme ve çıkarma hızı 0.04 m/s den büyük olmamalıdır. Bu ölçüm kanatlı pervaneli 

mulinelerle yapılır. 

vi. Yüzey Altı Hız Ölçüm Metodu; Bu metot suyun çok derin olması, türbülanslı ve çok 

hızlı aktığı feyezan durumlarında mulinenin su yüzünden en az 40 cm derinde 

tutulması suretiyle uygulanır. Feyezan anında ideal koşullar dışında bir durum 

oluştuğundan, debi ölçümlerinde mulinelerle her noktadan ve metoduna uygun hız 

ölçümü yapılamamaktadır. Bu durumlarda alınabildiğince çok noktadan veya en 

azından bir noktadan hız alınıp feyezan sonunda feyezan izleri ve eşel seviyesi 

kullanılıp kesit alanı çıkarılarak debi hesabı yapılması gerekmektedir. Bu tip 

durumlarda hesaplanan debi çok güvenilir bir debi olmasa bile hiç ölçmemekten 

daha iyidir. 

 

g) Akım ölçümlerinde muline ile hız alma derinlikleri ; 

i. Girilerek yapılan ölçüler; 

a. Su derinliğinin 40 cm’den az olan derinliklerinde su yüzeyinden %60 

derinlikte hız alınır.  

b. Su derinliğinin 40 cm’yi geçtiği derinliklerde su yüzeyinden %20 ve 

%80’inden olmak üzere, iki noktadan hız alınıp, bu hızların aritmetik 

ortalaması ile dilimin ortalama hızı bulunur. 

ii. Askıdan yapılan akım ölçümlerinde hız alma derinlikleri 

a. Muline ağırlık tabanından 15 cm yukarı bağlı ise 75 cm’ye kadar olan 

derinliklerde tek noktadan hız alınır. 0–30 cm arası derinliğin su yüzeyinden 

itibaren %50’sinden, 30–35.5 cm arası derinliğin su yüzeyinden itibaren 

%60’ından hız alınır ve hızı ölçülen su diliminin ortalama hızı kabul edilir. 
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75 cm den derin sularda su yüzeyinden itibaren derinliğin  %20 - %80‘inde 

iki noktadan hız alınıp bu hızların aritmetik ortalaması ile dilimin ortalama 

hızı bulunur. 

b. Muline ağırlık tabanından 18 cm yukarı bağlı ise 90 cm’ye kadar olan 

derinliklerde tek noktadan hız alınır. 0-36 cm arası derinliğin su yüzeyinden 

itibaren %50’sinden, 36-45 cm arası derinliğin su yüzeyinden itibaren 

%60’ından hız alınır ve hızı ölçülen su diliminin ortalama hızı kabul edilir. 

90 cm’den derin sularda ise su yüzeyinden itibaren derinliğin %20 - %80‘inde 

iki noktadan hız alınıp bu hızların aritmetik ortalaması ile dilimin ortalama 

hızı bulunur.  

c. Muline ağırlık tabanından 30 cm yukarı bağlı ise 150 cm’ye kadar olan 

derinliklerde tek noktadan hız alınır. 0-60 cm arası derinliğin su yüzeyinden 

itibaren %50’sinden, 60-75 cm arası derinliğin su yüzeyinden itibaren 

%60’ından hız alınır ve hızı ölçülen su diliminin ortalama hızı kabul edilir. 

150 cm’den derin sularda su yüzeyinden itibaren derinliğin %20 - %80‘inde 

iki noktadan hız alınıp bu hızların aritmetik ortalaması ile dilimin ortalama 

hızı bulunur. Akım ölçümüne başlamadan kesitin derinliğine göre muline askı 

çubuğu üzerinde uygun mesafeye bağlanıp ölçü yapılmalıdır.  

d. Ölçü sırasında Form 4 – Debi Ölçüm Notları doldurulur. 

Bir akarsu kesitinden geçen debi, bu kesitten geçen suyun ortalama akış hızı ile kesit ıslak 

alanının çarpılması sonucu bulunur. 

Toplam debi = ((Alan1*Hız1) +(Alan2*Hız2) +...+ (Alann*Hızn)) 

formülü ile hesaplanır. 

Formülde: 

Q= A*V 

Q=∑  ve q=∑ ∗  

denklemleriyle debi hesabı yapılır. Buna göre, debi ölçümü yapılan bir akarsu kesitindeki ara 

alanlarda ölçülen ortalama hızların, ait oldukları ara alanlarla çarpılması sonucu, kaç tane ara 

alan kesitinden geçen debi hesaplanmış ise, hepsinin toplanması sonucu, o kesitten geçen 

toplam debiyi verecektir. 
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Şekil 1: Kesitte Debi Ölçüm Diyagramı 

Buna göre her ara kesitteki debi q (x) ; 

qx  = vx* dx 

qx  : x ara kesitinden geçen debi miktarı, m3/s 

vx : x yerinde ortalama hız, m/s 

bx : enine kesitin bir sahilinde ölçüye başlama noktasından (b0) x yerine kadar olan 

uzaklık, m 

b(x – 1): bir önceki ara parçacıkta hız alınan dikeyin başlama noktasına (b0) uzaklığı, m 

b(x + 1): bir sonraki ara parçacıkta hız alınan dikeyin başlama noktasına (b0) uzaklığı, m 

dx : bx noktasındaki suyun derinliği, m  

Akım ölçümü esnasında kesit birçok dilimlere ayrılır. Her su diliminde alan ve hız ölçülür. 

Alanı bulmak için ((b5-b3)/2)*d4 (genişlik*derinlik) bize m² olarak alanı vermektedir. Hızı ise 

muline ile uygun derinlikten veya derinliklerden m/s olarak buluruz. Alan ile hızın çarpımı 

debiyi verir. Alan birimi m², hız birimi m/s ise debi m³/s olarak bulunur. 
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Madde 11 - Akustik Doppler Akım Profilleyicisi ile Debi Ölçümü:  

Akarsularda debi ölçüsü için seçilen en kesit boyunca, su akış yönüne yaklaşık dik bir yol 

izleyerek, suyun hızını, derinliğini ve debisini istenilen ölçüm aralığında doppler metodu ile 

ölçerek su hızının profilini ve sonuç olarak su debisini Akustik doppler prensibine uygun 

olarak verebilen ölçüm ekipmanıdır. Sensör, bilgisayar ve yüzer bottan oluşur. Bilgisayarda 

kurulu yazılım sayesinde debi ölçümü yapılmaktadır. Debi ölçümü; 

a) Dere kesiti için dalgalanmanın az olduğu, kesit alanın % 80’inde sensör için geçerli 

derinlik mesafesinden daha derin olan (boş bölge en fazla %20 ) yerler seçilmelidir. 

b) Ölçüm kesitinde yer alan derenin zemininde küçük çakıllar (sinyal kalitesini bozanlar) 

fazla olmamalıdır. 

c) Dere genişliği Akustik Doppler Akım Profilleyicisinin yüzer botunun uzunluğunun en 

az 3 katı genişlikte olan yerler seçilmelidir. 

ç) Ölçüme başlamadan önce sensörün sıcaklığı ile suyun sıcaklığının eşitlenmesini 

beklenmelidir. 

d) Dere kesitinin şevleri üçgen veya kare şeklinde olup olmadığı kontrol edilerek boş bölge 

mesafeleri (ölçülemeyen başlangıç ve bitiş şev alanlarının kesit içerisindeki uzunluğu) 

dikkatli ölçülmelidir. 

e) Cihaz, nehir yatağının bir kenarından karşı kenarına, su akış yönüne yaklaşık dik bir yol 

izleyerek, suyun hızını, derinliğini ve debisini istenilen ölçüm aralığında doppler 

metodu ile ölçecektir. 

f) Akım ölçüsü, kesitte Akustik Doppler Akım Profilleyicisi ile 4 defa yapılır. 

i. Dört ölçüm arasındaki hata payı %5 altında ise yapılan 4 ölçümün aritmetik 

ortalaması alınır. 

ii) Dört ölçüm arasındaki hata payı %5 üstünde ise 4 ölçü daha alınarak 8 ölçüme 

tamamlanır. 8 ölçüdeki hata payı %5 üstündeki ölçüler elenerek kalan ölçümlerin 

aritmetik ortalaması alınarak debi hesaplanır. 

g) Debi Ölçüsü sırasında Form 5- ADCP Ölçüm Formu doldurulur. 

ğ) Geniş nehirlerde ve yüksek akımlarda verimlidir. 

h) Özellikle değişken akımların ve gelgitlerin olduğu bölgelerde daha yararlıdır. 

ı) Botla yapılan diğer her türlü debi ölçümlerine göre daha iyi sonuçlar vermektedir 

Madde 12 - Boya ve Tuz Deneyleriyle Debi Ölçümü  

Gerek boya gerekse tuz deneyleri ile debi ölçümü yapılması, akarsuya belli oranda tuz ya da 

boya karıştırarak bu maddelerin belli zaman sonunda sudaki konsantrasyon (T) miktarının 

tespitine dayanır. 

a) Deney sonucunda düşey eksen konsantrasyon, yatay eksen zaman olacak şekilde 

konsantrasyon-zaman eğrisi oluşturulur 
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b) Konsantrasyon eğrisi altında kalan alan (S), planimetre ile hesaplanıp Q= S/T 

formülünden debi hesaplanır. 

c) Bu metot daha çok hız ölçüm aletleri kullanılması mümkün olmayan kayalık, taşlık ve 

çalkantılı akarsularda kullanılır. Bu tip sularda kullanılmasının diğer bir avantajı ise 

suyun çalkantılı olması nedeniyle suya katılan tuz ve boyanın su içinde homojen 

dağılmasıdır. 

Madde 13 - Taşınabilir Parshall Savakları ile Debi Ölçümü:  

Taşınabilir Parshall kanalları ile düşük debili ve sığ suların, hızı az olan suların akımları 

ölçülür (ISO 9826). 

a) Parshall kanalları basitliği, hafifliği kolaylıkla kurulabilmeleri nedeniyle tercih edilir. 

b) Parshall kanalı, kazılan yatak içindeki bir yatağa oturtulur ve etrafından hiç su 

geçmemesi için çamurla sıvanır veya set yapılır. 

c) Kanal, su düzeci ile teraziye alınır. 

ç) Kanal üzerindeki gösterge çizelgesinden (skala) okunan seviyenin karşılığı debi daha 

önceden hazırlanmış abaktan ( akım süreklilik eğrisi) bulunur. 

Madde 14 - Hacimsel Ölçümler  

Küçük debilerin ölçülmesinde kullanılan en sağlıklı yöntem doluş kapasitesi belli bir kabın 

doluş zamanının tespiti yöntemidir. 

a) Birim zamanda ölçekli bir kaba dolan suyun hacmidir.  

b) Bu yöntemde kronometre ve ölçekli bir kap kullanılır. Metotta, dolan su hacmi (m3), 

doluş süresine (saniye) bölünerek debi miktarı tespit edilmiş olur. 

Madde 15 - Şamandıralar (Flatörler)  

Akarsu hızının ve derinliğinin çok az olduğu küçük sularda mulinelerin kullanılamadığı 

durumlarda veya muline olmadığı durumlarda kullanılır.  

a) Şamandıra ile debi ölçümünde aralarında mesafe bulunan iki kesit seçilir.  

b) Seçilen kesitte akımın düzgün olmasına ve kesitin enine ve boyuna aynı geometrik 

şekilde olmasına dikkat edilir.  

c) Şamandıra memba tarafındaki kesitten bırakılır.  

ç) Mansaptaki kesite kadar geçen yüzme zamanının en az 20 saniye olması gerekmektedir. 

Bu metotta amaç, iki kesit arası mesafenin ne kadar zamanda alındığıdır.  

d) Bu yöntemle suyun yüzey hızı tespit edileceğinden dikeyde ortalama hız için bulunan 

değer 0.85 katsayısı ile çarpılarak ortalama hıza ulaşılabilir. 
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Madde 16 - Borularla Debi Ölçümü 

Açılmış bir sondaj kuyusundan akan suyun debisinin ölçülmesi istenebilir. Bu durumda 

borunun dik ya da yatay olması durumuna göre farklı iki formül uygulanır. Her iki halde de su 

boru içinde dolu akmalıdır. Dik durumdaki boru sisteminde D boru içi çapı (m) olup sabittir. 

Su huzmesinin yüksekliği ise H (m) olup su kaynağının basıncına göre değişir. 

Buna göre; 
a) Borunun dikey olması durumunda; 

1.99 0.53 3
1

1.25 1.35 3
2

31 2
3

1.40 3.309 /

0.37 5.466 /

1.40 0.37 0.9 /
2

H D Q D H m s

H D Q D H m s

Q Q
H Q m s

  

  

   
 

b) Borunun yatay olması durumunda; D ve Y sabit olup metre cinsinden okunur. A ise 
metre cinsinden okunup değişkendir. Bu durumda; 

  

2
31.739

/
CD A

Q m s
Y


 

şeklinde bulunur.  

C doluluk derecesidir. Su boruda tam dolu akıyorsa C = 1, yarım dolu akıyorsa C= 1/2, 

çeyrek dolu akıyorsa C= 1/4 alınır. 

Madde 17 - Orifislerle Debi Ölçümü  

Orifis paslanmaz çelikten imal edilmekte olup, yerleştirileceği boru çapına yakın boyutta dış 

çapı vardır ve iç çapı ise içinden geçen akışkanın fiziksel parametrelerine bağlı olarak farklı 

basınç yaratacak şekilde, akışkanın yapısı, cinsi, sıcaklık ve basıncı dikkate alınarak 

hesaplanır. 

Madde 18 - Savaklarla Debi Ölçümü  

Savaklar, kanal tabanı boyunca inşa edilen, akımı ölçen, kontrol eden ya da yönünü değiştiren 

su yapılarıdır. Kullanış amacına, akarsuyun karakteristik özelliklerine ve akarsu kesitinin 

geometrik durumu ile toprak yapısına göre değişik şekillerde tasarımlanır. Debi hesabında, 

metoduna uygun olarak savak üzerine yerleştirilmiş eşellerden su seviyesi okunur. Değişik 

seviyelerde daha önce manüel ölçümlerle oluşturulmuş akım süreklilik eğrisinden savak 

kesitinden geçen su miktarı tespit edilir.(TS_3666) 
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Madde 19 - Debimetrelerle Debi Ölçümü 

a) Elektromanyetik Debimetreler: Elektromanyetik debimetreler debi ölçümünde önemli 

bir rol almaktadır (TS_EN_29104). Çalışma prensibi temel olarak elektromanyetik alan 

içerisinden geçen iletken de oluşan potansiyel farkına dayanmaktadır. Faraday 

kanununda elektromanyetik alan içerisine sokulan bir iletkenin iki ucunda arasında 

potansiyel fark oluşmaktadır.  Elektromanyetik debimetrelerde temel olarak 

elektromanyetik alanı oluşturan bir bobin, suyun geçişi için gereken boru oluğu ve akış 

sonrasında oluşacak potansiyelin bilgi olarak alınacağı sensörler bulunmaktadır. 

Elektromanyetik debimetrelerin ölçüm esaslarının başında içerisinden geçen sıvının 

İletkenlik seviyesi gelmektedir. Elektromanyetik debimetreler çeşitli tiplerde ve montaj 

şekillerinde üretilmektedir: 

i. Flanşlı Tip Elektromanyetik Debimetreler. 

ii. Sandwich Tip Elektromanyetik Debimetreler. 

iii. Daldırma Tip Debimetreler 

iv. Dişli Tip Debimetreler 

b) Ultrasonik Debimetreler: Debi ölçümünde boru içerisinde geçen sıvıya ait hızın 

ultrasonik ses sinyallerinin gönderimi ve alımı yapılarak tespit edilmesi prensibi ile 

çalışmaktadır. Hızın tespit edilmesinden elde edilen verilen cihazlara girilen çeşitli 

parametreler ile hesabından debi ölçüm değerleri elde edilmektedir. Ultrasonik 

debimetreler alıcı-verici sensörler ve veri okuyucu kullanılmaktadır. 

i. Açık Kanal Ultrasonik Debimetreler 

ii. Kalorimetre Ultrasonik Debimetreler 

iii. Sabit Tip Ultrasonik Debimetreler  

iv. Portatif Ultrasonik Debimetreler 

c) Şamandıralı Debimetreler: Şamandıralı debimetreler sıvı ve gaz akışını ölçmek 

amacıyla kullanılmaktadır. Genel yapı itibarı ile cam veya plastik bir tüp içerisine 

yerleştirilen özel bir metal parçanın sıvı veya gazın etkisi ile yukarı doğru kaldırılması 

prensibine göre çalışır. Şamandıralı debimetrelerin üzerinde bulunan çizelgeden 

şamandıranın konumuna göre debi bilgisi alınmaktadır. Düşük debili sistemlerde ve akış 

izleme sistemlerinde tercih edilmektedirler. 

i. Plastik Tüplü 

ii. Ayar Vanalı 

iii. Düşük Hacimli Cam Tüplü 

iv. Metal Korumalı Cam Tüplü 

ç) Türbin Tip Debimetreler: Sıvı ölçümlerinde, mekanik bir mekanizmanın içerisinde 

bulunan çarkın dönmesi ve bu çarktan elde edilen dönüş sayısı prensibine göre çalışır. 

Plastik tip türbin debimetrelerde mekanik kısımda bulunan plastik çarkın iç bölümünde 
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bulunan minik mıknatısların üst katmanda bulunan Hall Effect sensörüne etkisi ile 

dönme sayısı elektriksel bilgiye dönüştürülmektedir. Metal tiplerinde ise mekanik 

kısmın içerisindeki çark metal yapıdadır üst kısımda bulunan okuyucu kısmına indüktif 

etki yapan metal sayesinde dönüş sayısı elektriksel bilgiye dönüştürülmektedir. Bu tip 

debimetrelerin çıkışları PULSE olarak alınmaktadır. Sıvının döndürmüş olduğu çark her 

bir dönüşte belirli bir pulse bilgisi oluşturulmaktadır. Üretim esnasında belirli bir sıvı 

akışında PULSE bilgisi kalibrasyon yapılarak çıkış pulse bilgisi elde edilmektedir. 

Kullanıcılara bu bilgi P/L olarak verilmektedir. 

i. Paslanmaz Çelik Gövdeli Türbin Debimetre 

ii. Plastik Gövdeli Türbin Debimetre 

iii. Plastik Tipi Mini Türbin Debimetre 

iv. Daldırma Tip Türbin Debimetre 

v. Pilli Göstergeli Türbin Debimetre 

d) Vortex Debimetreler: Yüksek sıcaklık için kullanılan debimetrelerdir. Tüm akışkanlar 

için maksimum 320°C sıcaklığa kadar kullanılabilir. Flanşlı modeli hatta yatay veya 

dikey olarak bağlanabilir. Geniş ölçüm aralığına sahip olan bu modeller birçok farklı 

akışkanda kullanılabilir. Vortex debimetrelerin içerisinde yer alan hiç bir mekanik parça 

bulunmamaktadır. Bu sayede kısmi partikül içeren akışkanlarda bile rahatlıkla 

kullanılabilir. İçerisinde mekanik aksam bulunmaması kullanım ömrünü uzun tutan bir 

etkendir. Bu modeller üzerinde yer alan gösterge ile anlık ve toplam debi bilgisi 

gözlemlenebilir. İsteğe bağlı olarak analog çıkış ile bu bilgilerin aktarımı gerçekleştirile 

Ayarlı olan modellerinde ise akışın belirli bir oranda geçmesine izin verilerek sistem 

stabil konuma getirilir. 

i. Daldırma Tip Vortex Debimetre  

ii. Sabit Tip Vortex Debimetre 

iii. Flanşlı Vortex Debimetre 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ampirik Formülle Debi Ölçüm Yöntemleri Hakkında Genel Hükümler 

Madde 20 – Akarsuların Debilerinin Ampirik Formüller İle Bulunması 

Akarsuların hızları bazen mulinelerle ölçülemez. Özellikle taşkın anında ölçüm yapılmamışsa 

ve taşkın izlerini kullanarak taşkın debisi hesaplanacaksa bazı ampirik formüllerden 

faydalanarak hızı hesaplamak gerekecektir. Başlıca kullanılan hız formülleri; 

a) Chezy Hız Formülü: Hızı, pürüzlülük katsayısına (n), hidrolik yarıçapa (R), su yüzü ya 

da taban eğimine (J) göre bulmak için kullanılır. Formül; 

  V C RJ  şeklindedir.          

b) Manning Hız Formülü:  Hızı, pürüzlülük katsayısına (n), hidrolik yarıçapa (R), su yüzü 

ya da taban eğimine (J) göre bulmak için kullanılır. Formül, 

  
2/3 1/ 21

V R J
n

  şeklindedir.  

n, R, J kanalı karakterize eden fiziksel özelliktir. Kanal taban eğimi (J) ve hidrolik yarıçap (R) 

ölçümlerle kolaylıkla belirlenebilir. Pürüzlülük katsayısı ise doğal veya yapay kanalın birçok 

özelliğine bağlı olarak hazır tablolardan alınan bir katsayıdır. (n) pürüzlülük katsayısının 

seçiminde göz önünde tutulması gereken etkenler ve elde edilmesine yardımcı olacak bilgiler; 

a) Manning pürüzlülük katsayısına etki eden faktörler; Kanal kaplamasına bağlı olarak 

alışıla gelen değerlerden biri seçilebilir. Doğal ırmakların ve derelerin hız ve debisini 

bulurken de aynı şekilde bir n katsayısı seçilir. Bu seçim genelde bir yaklaşık değerdir 

ve kanal boyunca değişmediği kabul edilerek yapılır. n katsayısının seçiminde aşağıdaki 

etkenlerin etkisini de göz önünde tutmak gerekir. 

i. Yüzeyin Pürüzlülüğü 

ii. Bitki Örtüsü 

iii. Kanal Düzensizliği 

iv. Kanal Eğriliği 

v. Birikim ve Aşınma 

vi. Engeller 

vii. Kanal En Kesitinin Boyutu ve Şekli 

viii. Seviye ve Debi 

ix. Mevsimsel Değişimler 
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b) Cowan yöntemi: Cowan, pürüzlülük katsayısına etki eden önemli etkenleri dikkate 

alarak n pürüzlülük katsayısı hesabı için bir yöntem önermiştir. Bu yönteme göre n 

katsayısı, 

  0 1 2 3 4( )n n n n n n m       

 denklemiyle hesaplanır. Bu katsayılar kanalın özelliğine göre Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Kanal Koşulları ve Pürüzlülük Değerleri 

Kanal Koşulları 
Pürüzlülük 

Katsayısı (n) 
(n) Değerleri 

Kanalın İçerdiği Malzeme 

Toprak 

n0 

0.020 

Kaya 0.025 

Kum 0.024 

Çakıl 0.028 

Düzensizlik 

Derecesi 

Pürüzsüz 

n1 

0.000 

Önemsiz 0.005 

Orta 0.010 

Şiddetli 0.020 

Kanal 

Yarıçapındaki Değişimler 

Aşamalı 

n2 

0.000 

Ara Sıra Değişen 0.005 

Sık Değişen 0.010 – 0.015 

Engellerin Benzer 

Etkileri 

İhmal Edilebilir 

n3 

0.000 

Önemsiz 0.010 – 0.015 

Kayda Değer 0.020 – 0.030 

Şiddetli 0.040 – 0.060 

Bitki Örtüsü 

Düşük 

n4 

0.005 – 0.010 

Orta 0.010 – 0.025 

Yüksek 0.025 – 0.050 

Çok Yüksek 0.050 – 0.100 

Kıvrım Derecesi 

Önemsiz 

M 

1.000 

Kayda Değer 1.150 

Şiddetli 1.300 

 

i. n0 katsayısı: Toprak kanallarda n0 = 0.020, kaya zeminde açılan kanallarda n0 = 

0.025, çakıl zeminler için n0 = 0.024 ve kumda açılan kanallar için n0 = 0.028 

değerleri alınabilir. 
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ii. n1 katsayısı: Bu katsayı kanal düzensizliğini içeren düzeltme katsayısıdır. Kanalı 

kaplayan malzeme için elde edebilecek en iyi yüzey pürüzsüz; iyi düzlenmiş 

kanallar, kenar şevleri biraz aşınmış ise önemsiz; kenar şevleri orta derecede 

düzeltilmiş kanallar için orta; şev göçmeleri oluşmuş, aşınmış, şekli bozulmuş ve 

düzensiz kazılmış kaya kanallar için şiddetli sütunundaki değerler kullanılabilir. 

iii. n2 katsayısı: Kanal kesitinin şekil ve boyutundaki değişmeyi içeren düzeltme 

faktörüdür. Kanal boyutu ve şeklindeki değişim aşamalı olarak oluşmuş ise aşamalı; 

geniş ve dar kesitler birbirini takip ediyorsa veya şekil değişimi akımın yönünü 

değiştiriyorsa ara sıra değişen; geniş ve dar kesitler çok sık oluşuyorsa veya şekil 

değişimi akımın yönünü ani değiştiriyorsa sık değişen terimlerindeki değerler 

kullanılır. 

iv. n3 katsayısı: Kanalda mevcut engelleri içeren düzeltme faktörüdür. Bu katsayının 

seçiminde kanalda var olan birikintiler, tümsekler, kütükler, kayalar ve köprü 

ayakları gibi engeller göz önünde tutulur. Engellerin kapladığı alan, engellerin 

özellikleri ve engellerin enine ve boyuna kapladıkları alan göz önünde tutularak 

Tablo1’den bu katsayısı seçilir. 

v. n4 katsayısı: Bu katsayının seçiminde kanal içindeki bitki örtüsünün etkisi dikkate 

alınır. Düşük şu durumlarda geçerlidir. Ortalama akım derinliği yosun ve yabani 

otların derinliğinin 2-3 katı iken veya ortalama akım derinliği esnek fide ve söğüt 

fidelerinin 3-4 katı olduğu durumlarda, Orta şu durumlarda geçerlidir. Ortalama su 

derinliği mevcut yosun ve yabani ot tabakasının 1-2 katı olduğu, ortalama su 

derinliğinin köklü otlar ve ağaç fidelerinin 2-3 katı olduğu ve hidrolik yarıçapın 

0.60 m'yi geçmediği hafif çalı toplulukları ve 1-2 yaşındaki söğütlerin bulunduğu 

durumlarda, Yüksek şu durumlarda geçerlidir. Bitki örtüsü yüksekliğinin ortalama 

su derinliğine eşit olduğu, hidrolik yarıçapın 0.60 m'yi aştığı söğüt ve yapraksız 

fidanlar varken ve hidrolik yarıçapın 0.60 m'yi aştığı bol 1 yaşına kadarki bol 

yapraklı söğütlerin bulunduğu durumlarda, Çok yüksek şu durumlarda geçerlidir. 

Ortalama su derinliğinin bitki örtüsünden az olduğu, hidrolik yarıçapın 3 m-4 m 

olduğu gür söğütler ve bol yapraklı çalı örtüsü ve hidrolik yarıçapın 2 m-4 m olduğu 

büyüme sezonundaki bol yapraklı ağaçlar. 

vi. m katsayısı: Bu katsayı kanaldaki mendereslenme (kıvrım) düzeyini içerir. 

Mendereslenme (kıvrımlılık) düzeyi kanal boyunca kıvrımlı uzunluğun düz 

uzunluğa oranına bağlıdır. Kıvrımlılık 1.0 den 1.2'ye kadar önemsiz, 1.2’den 1.50 

değerine kadar önemli ve 1.5'dan fazla ise şiddetli olarak kabul edilir. Bu yöntemle 

n katsayısı bulunurken birçok etken göz önünde tutulmalıdır. Yöntem yataktaki 

sürüntü malzemesi birikimini ve askı maddesi etkisini göz önünde tutmamaktadır. 

Genelde orta büyüklükte kanallar için geçerlidir. Hidrolik yarıçapın 4.5 m'yi geçtiği 
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durumlarda dikkatle kullanılmalıdır. Bu yöntem kaplamasız doğal kanallar, taşkın 

yatakları ve drenaj kanallarında uygulanabilir ve bu tip kanallarda n için minimum 

0.02 değeri elde edilir. Bilindiği gibi kaplamalı kanallarda minimum n değeri 

0.012'dir. 

vii. Manning ve Chezy hız formülleri ile debi hesabı zorunlu olmadıkça 

kullanılmamalıdır. Bu formüllerle hesaplanan hız kullanılarak hesaplanan debinin, 

bizzat yapılan debi ölçümü sonucu ölçülerek bulunan debi güvenirliğinde olması 

mümkün değildir. Ancak ön etütlerde bir taşkın raporu hazırlanırken pik debinin 

tahmininde ve kanal kapasitesinin proje safhasında hesaplanmasında kullanılmalıdır. 

c) Modifiye Cowan Yöntemi (DSİ Formatı): 

DSİ’nin taşkınlar konusunda bugüne kadar elde ettiği tecrübe, bilgi ve birikim, 

pürüzlülük katsayısı belirlenmesinde ülkemiz dere yatakları için en uygun yöntemin 

“Cowan Metodu” olduğu göstermektedir. DSİ taşkın ihtisas komisyonu tarafından 

“Modifiye Cowan Metodu”na ait pürüzlülük tablosunda kanal şev durumları (n1) 

parametresi, DSİ’de en sık kullanılan tesis tiplerine göre sınıflandırılmış ve böylece 

kullanıcılar arasında yeknesaklığın sağlanması amaçlanmıştır. 

n=m*(nb+n1+n2+n3+n4) 

denklemiyle hesaplanır. Bu katsayılar kanalın özelliğine göre Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: Kanal Koşulları ve Pürüzlülük Değerleri (DSİ Formatı) 

 

“nb” (yataktaki malzeme cinsi) parametresi belirlenirken;  

- Yataktaki malzeme cinsi, elek analizi sonucu veya gözlemsel olarak belirlenebilir.  

- İri bloklu yataklardaki elek analizi, iri blokların ihmal edilmesi suretiyle yanlış 

yorumlanabileceğinden, bu durumdaki dere yataklarında elek analizi tavsiye 

edilmemektedir.  

- Dane çapı değerleri yataktaki dane çapının medyan değerine göre belirlenmelidir.  

- Dere yatağı boyunca aşırı farklılıklar olması durumunda pürüzlülük değeri, dere yatağı 

bölümlere ayrılarak (memba kesimi, orta kesim, mansap kesimi, km: 0+000 – km: 

2+200 arası, …  mevkii kesimi vb.) belirlenmeli ve bu değişim noktaları 1/25.000 

ölçekli harita üzerinde işaretlenmelidir.  
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- Projelendirilecek ıslahlı durumlar için değerlendirme yapılırken, ıslahlı kanalda 

sürekli bakım (rüsubat, iri blok, ot, ağaç temizliği, tesis onarımı vb.) yapılıp 

yapılmayacağına göre değerlendirme yapılmalıdır.  

- Belirlenen her kesim için dere yatağından örnek fotoğraf çekilmeli ve arşivlenmelidir.  

- Medyan dane çapı; D50: malzemelerin %50’sini geçiren çap olmalıdır. 

“n1” (kanal şev durumu) parametresi belirlenirken; 

- Kanal şev durumu doğal durum veya projelendirilecek ıslahlı duruma göre ayrı ayrı 

belirlenmelidir. 

- Projelendirilecek ıslahlı durumlar için değerlendirme yapılırken, ıslahlı kanalda 

sürekli bakım (rüsubat, iri blok, ot, ağaç temizliği, tesis onarımı vb.) yapılıp 

yapılmayacağına göre değerlendirme yapılmalıdır. 

- Sağ ve sol sahilde farklılık var ise tablodan seçilen değerler her sahil için ayrı ayrı 

belirlenmeli ve daha sonra sonuçlar toplanarak ortalaması alınmalıdır. 

- Şevlerde ağaç olması halinde bu durum n1 katsayısı belirlenirken dikkate alınacaktır. 

Yatak tabanındaki ağaçlar burada dikkate alınmayacak olup “n4” parametresinde 

dikkate alınacaktır. 

“n2” (kanal kesit değişimi) parametresi belirlenirken; 

- Islah edilmiş kesitlerde genellikle “0” değeri alınır. 

- Doğal kesitlerde yatağa göre değerlendirme yapılmalıdır. 

“n3” (kanaldaki engeller) parametresi belirlenirken; 

- Birikinti, tümsek, düşü, brit, bent, şüt, kaya, köprü ayağı, çok gözlü menfez gibi akışı 

etkileyen engeller dikkate alınmalıdır. 

- Yatak tabanındaki ağaçlar burada dikkate alınmayacak olup “n4” parametresinde 

dikkate alınacaktır. 

- Yataktaki engeller doğal durum veya projelendirilecek ıslahlı duruma göre ayrı ayrı 

belirlenmelidir. 

- Projelendirilecek ıslahlı durumlar için değerlendirme yapılırken, ıslahlı kanalda 

sürekli bakım (rüsubat, iri blok, ot, ağaç temizliği, tesis onarımı vb.) yapılıp 

yapılmayacağına göre değerlendirme yapılmalıdır. 

“n4” (kanal bitki örtüsü) parametresi belirlenirken; 

- Yatak tabanındaki ağaçlar dikkate alınacaktır. 
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- Yataktaki ağaçlar doğal durum veya projelendirilecek ıslahlı duruma göre ayrı ayrı 

belirlenmelidir. 

- Projelendirilecek ıslahlı durumlar için değerlendirme yapılırken, ıslahlı kanalda 

sürekli bakım (rüsubat, iri blok, ot, ağaç temizliği, tesis onarımı vb.) yapılıp 

yapılmayacağına göre değerlendirme yapılmalıdır. 

“m” (Akarsu kıvrım) parametresi belirlenirken; 

- Pürüzlülük katsayısı belirlenecek güzergah uzunluğu, güzergahın başlangıç ile bitişi 

arasındaki kuş uçuşu uzunluğa bölünür. Çıkan değerden gerekli m değeri hesaplanır. 

 

Şekil 2: “m” Katsayısının Belirlenmesinde Kullanılan L1 ve L2 Parametreleri  

Pürüzlülük katsayısı belirlenirken; 

- Proje çalışmalarında kullanılan ve dere yatağında muline ile ölçülen ortalama akım 

hızı değerleri zaman zaman karşılaştırılmalıdır. Söz konusu karşılaştırma da hızlar 

arasında çok fark olması durumunda pürüzlülük değerleri revize edilmelidir. 

- Hesaplanan pürüzlülük katsayısının, yerinde dolu kesitte yapılan ölçümlerdeki hız 

değerleri ile kalibre edilmesi, katsayının doğruluğunu arttıracaktır. Dere yatağının 

doluluk oranı, hız ölçümünün ve dolayısıyla pürüzlülük katsayısının doğruluğunu 

arttıracaktır. 

- Dere yataklarının pürüzlülük değerlerinin en az 2 teknik personel ile belirlenmesi, 

değerlendirmeler arasında aşırı farklılıklar olmasını önleyecektir. 

- Taşkın ana yatağı dışında yayılım alanlarında pürüzlülük değerlerinin tespitinde, 

bilgisayar modellerinin önerilerinin dikkate alınması gerekmektedir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM: Su Potansiyelinin Tespiti Amacıyla Debi Ölçümü Sırasında Dikkat Edilmesi 

Gerekenler Hakkında Genel Hükümler 

Madde 21 – Girilerek Yapılan Debi Ölçümleri 

Girilerek yapılan akım ölçümleri, akım ölçümleri içerisinde en iyi sonuçları veren ölçüm 

metodudur. Ölçüm yapılırken dikkat edilmesi gerekenler; 

a) Kesitte ölçümü etkileyebilecek etkenler (kaya parçacıkları, ot, vb.) temizlenerek ölçüm 

yapılmalıdır.  

b) Doğru bir ölçüm için su içi derinliklerin neredeyse aynı (üniform) ve akışın düzgün 

olduğu temiz kesitlerin seçilmesidir. 

c) Ölçüm esnasında suya girildiğinde suların bedenimize çarpmasından dolayı mulineye 

gelen su hızını etkilemeyecek bir yerde durulmalı, akıntı yan tarafa verilmeli, gergi 

telinden 5–10 cm ve ölçü sapından 40–50 cm kadar uzakta durulmalıdır.  

d) Çok küçük derelerde suda ayakta durmak akımı etkileyeceği için dar dere yatağına 

mümkünse kalas vs. konarak bunun üzerinden akım ölçümü yapılmalıdır. Akışın hızının 

ölçüldüğü noktalarda ölçü sapı akarsu tabanına dik, muline ise akım yönüne paralel 

tutulmalıdır.  

Madde 22 – Köprüden Yapılan Debi Ölçümleri: 

Su seviyesinin girilemeyecek kadar yüksek olduğu akarsularda teleferik tesisi de yok ise, 

köprüden ölçüm yapılır. Bu durumlarda el askısı, portatif çıkrık (köprü kreni) ve otokren 

kullanılarak debi ölçümleri yapılır. Ölçümler köprünün memba ve mansap yönünde 

yapılabilir. Ancak genellikle ölçümler köprülerin mansap tarafında yapılır.  

a) Köprülerin memba tarafından ölçüm yapmanın avantajları şunlardır:  

i. Köprünün memba tarafının hidrolik karakteristikleri genellikle daha müsaittir. 

ii. Dalgalar, türbülanslar ve suyla sürüklenen maddeler kolaylıkla görülebilir. 

iii. Yatak tabanı mansap tarafındakine nazaran daha düzgündür. 

b) Köprülerin mansap tarafından ölçüm yapmanın avantajları ise;  

i. Dikey sapmalar çok daha iyi tespit edilirler. 

ii. Köprü ayakları arasından geçen suların akış yönleri daha düzgündür. 

c) Köprünün memba tarafında mı yoksa mansap tarafında mı ölçüm yapılacağına yukarıda 

belirtilen maddeler, köprünün durumu, köprü ayaklarında birikebilen çöp vb. gibi 

cisimler göz önüne alınarak karar verilir.  

i. Ölçüm esnasında hız ve derinlik ölçüm bilgileri alınırken köprü ayaklarından 

mümkün mertebe sakınmak gerekir. Köprü ayakları genellikle yatay sapma açılarına 

sebep olur.  
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ii. Aynı zamanda köprü ayakları türbülansa neden olacaklarından hızın dikey 

değişimine de sebep olurlar. Bu nedenlerden dolayı köprü ayakları arasındaki debiyi 

ölçerken ayrı birer kanal suyu ölçüyormuş gibi hareket edilmelidir. Mümkün ise 

ayakların akım (akış) üzerindeki olumsuz etkilerinden kurtulmak için ek donanımla 

kren uzatılmalıdır.  

iii. Ayrıca köprüler çoğunlukla suyun akım iplikçiğine dik olmadıklarından dolayı, 

yatay sapma açısı düzeltmeleri ve dikey sapma açısı düzeltmesi yapılmalıdır. 

Madde 23 – Teleferikten Yapılan Debi Ölçümleri 

Teleferikten yapılan debi ölçümlerinde su içi derinliği dikeyde doğru alabilmek için muline 

tabanına uygun ağırlıktaki kurşun kütleler bağlanır. Kullanılan bu ağırlıklar akarsuyun 

derinliğine ve hızına bağlı olmak üzere değişiklik gösterir. 

a) Ağırlığın yeteri kadar olmaması durumunda muline akıntı tarafından mansap yönüne 

doğru sürüklenir. Bu nedenle uygun ağırlık kullanılmalıdır. 

b) Akarsu hızı fazla ise, beraberinde buz vb. gibi cisimleri sürüklüyor ise ve akarsu 

türbülanslı ise ağırlığı fazla olan ağırlık kütlesi kullanılmalıdır. 

c) Değişik su seviyelerinde ve hızlarında farklı ağırlıkların kullanılacağı unutulmamalıdır. 

Teleferikte bir ölçüm noktasından diğer bir ölçüm noktasına geçilince ve/veya rüzgâr 

etkisi ile teleferik arabası salınıma uğrar. Bu salınımlar bitmeden hız sinyalleri 

alınmamalıdır. 

d) Teleferikten yapılan ölçüm esnasında kullanılan yeterli ağırlığa rağmen akan su 

mulineyi ve ağırlığı sürüklenme yapıyorsa askı kablosunun dikeyden itibaren kaç derece 

açı yaptığına bakılarak gerekli düzeltmeler yapılarak hız ölçüm noktası tespit 

edilmelidir. 

e) Hava sıcaklığının donma noktasının altında olduğu durumlarda mulinenin donmasını 

önlemek için ölçümlerin muline su dışına çıkarılmadan ayarlanıp yapılması gerekir. 

Madde 24 – Akarsularda Buz Etkisi ve Buz Altında Yapılan Debi Ölçümleri 

Soğuk bölgelerdeki akarsularda kış aylarında akım alanı içine nispeten değişik bir katı madde 

türü olan buzun da katıldığı ve akım açısından son derece elverişsiz şartlara yol açtığı 

görülmektedir. Bu katı maddenin boyutları mm ölçüsünde küçük kristallerden, akım genişliği 

ölçüsünde iri parçalara kadar çeşitli büyüklüklerde ve kimi zamanda su yüzünde 

kilometrelerce uzayan tabakalar halinde görüldüğü düşünülürse, akarsuların buzlanmasının 

çok yönlü bir olay şeklinde karşımıza çıktığı anlaşılmaktadır. Buzlanma olayı mevcut akarsu 

yapılarında ve yapılması düşünülen su yapılarında bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Problemlerin azaltılması ve çözüm yollarını bulabilmemiz için buzlanma olayının önceden 

gözlenmesi ve gerekli ölçümlerin yapılması gerekmektedir. 
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a) Buzlanma; Buzlanma oluşumu hava şartlarına bağlı ve önlemesi mümkün olmayan bir 

doğa olayıdır. Akarsuyun herhangi bir kesitinde ortaya çıkan buzlanma, su seviyesinde 

önemli ölçüde kabarmalara ve ardından da taşkınlara yol açabilmektedir. Buzlanma 

suyun türbülans şiddeti ile orantılıdır. Durgun sığ veya hızı çok az akarsuların 

kenarlarında ve akarsu kesiti içerisinde su seviyesinin dışında kalmış kayaların 

çevresinde ince buz parçacıklarının oluşumu ile başlar. Havanın ve dolayısı ile suyun 

soğuması ile bu buz parçacıkları büyür ve kalınlaşır. Havadaki soğumanın şiddetinin 

artması ile akarsuyun yüzeyinin tamamen buzla kaplandığı görülür. 

i. Akarsular genellikle geçtiği şehir ve kasabaların kanalizasyon ve artık sularının 

bırakıldığı en müsait yerler durumundadır. Kanalizasyon ve diğer artık sular 

nehirdeki suyun kimyasal özelliğini değiştirmekte ve bu suretle suyun kohezyonunu 

(moleküller arasındaki bağ) arttırmaktadır. Akarsuya bırakılan bazı kimyasal 

maddeler çok hızlı donma özelliği göstermektedir. Donan bu parçalar, tabanı çok 

taşlı olan kesitlerde tutulmakta bu yolla tabanda bir buz tabakası oluşturmaktadır. 

Buz tabakası zaman içinde tekrarlanarak kesitte tabandan başlayan katman halinde 

buz tabakaları görülebilmektedir. 

ii. Nehir yataklarının düzgün olmaması nedeniyle bazen akarsu kesitinin orta 

noktalarında buz tabakaları oluşmakta, bu tabakalar akım derinliği boyunca 

kalınlaşarak taban ile birleşmektedir. Bu nedenle sular akıma geçmek için yatak 

içerisinde yer değiştirmekte ve yatakta oyulma veya dolma olayları meydana 

gelmektedir. Ayrıca kesit içerisinde değişik yön ve hızlarda akımlar 

oluşabilmektedir. 

b) Buzun su seviye gözlemlerine etkisi; buzla kaplı akarsularda seviye akım ilişkisi önemli 

ölçüde bozulmaktadır. Buzlanma etkisini en fazla seviyelerde göstermektedir. Yataktaki 

buzlanmanın oluşum şekilleri ve yatağa yaptığı etkiler nedeniyle eşel seviyesinde suni 

şişmeler gözlenmektedir. Kesitteki buzlanma durumuna göre hakiki eşel seviyesi 

aşağıda belirtilen buzlanma şekillerine göre olumsuz etkilenmektedir. Her bir oluşum 

durumu iyice etüt edilip, seviye gözlemleri gerçeğine uygun yapılmalıdır. Bu etkiler: 

i. Eşellerin yerinden oynaması, 

ii. Buz tabakasının suyun üzerinde düzgün olarak oluşması, 

iii. Buz tabakasının bir kısmının suya batık durumda olması, 

iv. Suyun buz tabakasının üzerine çıkması, 

v. Buz tabakasının boşlukta olması, 

vi. Buz tabakası altında su olmaması, 

vii. Buz tabakasının tabakalar halinde oluşması şeklindedir. 

c) Buz altında akım ölçümü: Buzlanma mevsiminde akım ölçümü yapmak üzere istasyona 

gidildiğinde; 
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i. Öncelikle istasyon civarında buz tutmamış ve ölçü yapmaya elverişli kesit aranır.  

ii. Böyle bir kesit bulunamaz ise kenarlar buzlu, orta kısımlar açık ve ölçü yapmaya 

elverişli kesitler aranır.  

iii. Ölçü kesitinde, kenarlardaki buzlar geniş bir şekilde kırılarak kesit buz örtüsünden 

temizlenerek ölçüm yapılır. 

iv. Mümkün olduğu kadar buz altında akım ölçümü yapılmasından kaçınılmalıdır. AGİ 

civarında akarsuyun tüm yüzeyi buzla kaplı veya açık kısımlar ölçü yapmaya 

elverişli değilse daha önceden tespit edilen kesitte buz altında akım ölçümü 

yapılmasına karar verilir. 

v. Ölçüye başlamadan önce buz kalınlığının çöküp çökmeyeceği iyice kontrol edilir.  

vi. Ölçü için buz örtüsünde delik açan makina ile seçilen kesit yerinde ara derinliklerin 

sahilden itibaren dörtte biri açılır.  

vii. Gerek akım gerekse buz kalınlıkları dağılımı incelenir. İnceleme sonunda buz 

kalınlıklarında belirli bir incelme söz konusu ise başka bir kesit aranır. 

viii. Ölçü yapılmasına karar verilen kesitte her bir delikte ölçülecek akımın toplam 

kesitten geçen akımın %10’undan fazla olmamasına dikkat edilerek en az 20 cm 

çapında delikler açılır.  

ix. Suyun efektif derinliği buz yüzeyinden itibaren alınan derinliklerden buz kalınlığının 

çıkarılması ile elde edilir. 

x. Buzun kalınlığı buz ölçme sapıyla ölçülür. Ancak buzun alt yüzeyi suya değiyor ve 

buz sulu bir durumda ise buz kalınlığına bu kısımda ilave edilir. 

xi. Suyun efektif derinliği bulunduktan sonra muline derinliğe göre gerekli yüzdelere 

bağlanır. 

xii. Hız alma deliklerinde gözlenen duruma göre, derinlik fazla ise kuyruk takılmış 

normal mulinelerle sap veya askıdan, derinlik ve hız normal ise özel buz mulineleri 

kullanılmalıdır. 

xiii. Derinlik ve hız alınırken mümkün olduğu kadar muline az dışarıya çıkarılmalıdır. 

Islak durumdaki muline üzerindeki su hava sıcaklığı nedeniyle buharlaşarak donar 

ve mulinenin dönmesini engeller.   
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Efektif derinlik c  =  b – a   

a= Su yüzeyinden buzun tabanına mesafe        

b= Toplam su derinliği        

Derinlik 0.5 = a+ 0.5*c,  

Derinlik 0.2  = a + 0.2*c,  

Derinlik 0.8  = b - 0.2*c,  

Derinlik 0.6  = b - 0.4*c 

xiv. Buz altında yapılan akım ölçümleri ne kadar sağlıklı yapılırsa yapılsın, akarsuyun 

buzlanmasından dolayı meydana gelen hacim genişliği nedeniyle eşel seviyelerinde 

suni bir şişme gözlenir.  

xv. Bu şişme nedeniyle ölçülen akımlar anahtar eğrisinin üst kısımlarına düşerler. Bu 

nedenle sadece buzlanma zamanları için ayrı bir akım anahtar eğrisi kullanılmalıdır.  

Madde 25 – Bot Kullanılarak Yapılan Debi Ölçümleri  

Teleferik tesisi veya köprülerin bulunmadığı akarsularda yüksek seviyelerde ve geniş 

akarsularda debi ölçümleri bot ya da kayıkla yapılır.  

a) Bot ya da kayık ölçüm kesitinde her iki sahildeki sabit bir yere ya da çakılan kazıklara 

tutturulan gergi teline bağlanır.  

b) Geniş ve su hızının yüksek olduğu akarsularda gergi teli eğiminin en aza indirilmesi 

için gereken önlemler alınmalıdır. 

c) Bot ya da kayığa bağlı motor kullanılarak bot ya da kayığın ölçü kesitinde sabit durması 

sağlanır.  

d) Akarsuyun derinliğine göre ölçüm sapla ya da çıkrıkla yapılmalıdır. Su hızının 

0.3 m/s’den az olması halinde bottan debi ölçümü yapmak hatalı sonuçlar verir.  

Madde 26 – Askıdan Yapılan Debi Ölçümleri 

a) Sapma Açısı: Ölçüm için seçilen herhangi bir kesitte girerek ve kayık kullanılarak sapla 

yapılan debi ölçülerinde alınan derinlikler hatasız olacağından, ölçümler doğru 

olmaktadır. Ancak derin ve hızlı sularda askıdan ölçü yapılırken muline ve ağırlığın 

bağlı olduğu askı teli su kuvvetinin itme tesiri ile akış doğrultusunda sürüklenerek 

ağırlığın tabana oturacağı noktayı istenilen düşeyden saptıracaktır. Bu durum ıslak 

alanın düşey yüksekliğini artırır ve dolayısı ile gerçek alandan daha büyük kesit alanı 

hesaplanmasına sebep olur. Bu nedenle de hesaplanan debi gerçek debiden daha fazla 
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olur. Böylece yapılan hatalı pik (yüksek seviye) ölçümleri debi anahtar eğrisinin yüksek 

seviyelerdeki gidişini etkileyerek hatalı olmasına sebep olur. Bu olumsuzluğu ortadan 

kaldırmak için teleferik ve krenle yapılan ölçümlerde meydana gelen dik sapma açısı 

“açıölçer” ile ölçülüp sonradan yapılan düzeltme hesapları ile istenilen doğru sonuç 

bulunur. Bu hız dağılımının askıdan yapılan ölçümleri nasıl etkilediği ve meydana gelen 

dik sapmanın düzeltme hesabı ve şeklin altındaki açıklamalara yazılmalıdır. 

 

Şekil 3: Askıdan Yapılan Debi Ölçümlerinde Dik Sapma 

  = Düşey sapma açısı 
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A = Askı noktası (telin askı makarasından ayrıldığı durumdaki değme noktası) 

H = AF = Askı noktasından su yüzeyine olan dik uzunluk 

L(kuru) = Askı noktasından su yüzeyine olan dik sapmalı uzunluk 

∆(kuru) = L(kuru) uzunluğun askı noktasından su yüzeyine olan dik uzunluktan (H) farkı 

L(ıslak) = Su yüzeyinden nehir tabanına olan dik sapmalı uzunluk 

∆(ıslak) = L(ıslak) uzunluğunun gerçek su derinliğinden (D) farkı 

D = FE = Hakiki su derinliği (Açıklamalara) 

( ) ( )L kuru AB H kuru     

formülünden 

 ( ) ( ) -kuru L kuru H   

olup kuru düzeltme miktarıdır. 

ABF dik üçgeninde, L (kuru) hipotenüs, H dik kenar kabul edilerek L (kuru) yerine H + ∆ 

(kuru) yazılırsa: 

cos
H +  (Kuru) 

H 


 

( ) cos coskuru H H     

1
( ) 1

cos cos

H
kuru H H

 
       

 şeklinde ∆ (kuru) hesaplanır.  

Bu denklem ölçüm sırasında belirlediğimiz H değeri ve dikey sapma açısının bilinmesiyle kuru 

düzeltme uzunluğunun (∆ kuru) bulunabileceği anlamına gelir (Dik Sapmalı Debi 

Ölçümlerinde Kuru Düzeltme Uzunlukları tablosundan). 

L (ıslak), BC yayının uzunluğu = D + ∆ (ıslak) 

∆ (Islak) = L (ıslak) - D kabul edilir. 

L (Toplam) = AB ve BC yaylarının toplam uzunluğudur. Bu aynı zamanda askı makarasından 

sarkıtılan ve nehir tabanına değen ağırlığın askı telinden sapmış haldeki uzunluğudur.  
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Buradan; 

L (Toplam) = L (kuru) + L (ıslak) 

L (kuru) = H + ∆ (kuru) alınırsa  

L (Toplam) = H + ∆ (kuru) + L(ıslak) denkleminden 

L(ıslak)= L(Toplam) – H - ∆ (kuru) olur. 

Bu denklem ölçüm sırasında belirlediğimiz L(toplam), H ve Tablo 3’ten bulunan ∆ (kuru) 

değeri ile L(ıslak) değerini bulmamızı sağlar. Böylece dik sapma açısı ve L(ıslak) değerinin 

bilinmesiyle dik sapmalı akım ölçümlerinde ıslak düzeltme uzunlukları tablosundan ∆ (ıslak) 

değeri bulunmuş olur. 

Tablo 3: Düzeltme Katsayıları  

AÇI KURU ISLAK AÇI KURU ISLAK AÇI KURU ISLAK 

2 0,0006 0,0002 14 0,0306 0,0100 26 0,1126 0,0352 

4 0,0024 0,0008 16 0,0403 0,0131 28 0,1326 0,0409 

6 0,0055 0,0018 18 0,0515 0,0166 30 0,1547 0,0472 

8 0,0098 0,0033 20 0,0642 0,0206 32 0,1792 0,0539 

10 0,0154 0,0051 22 0,0785 0,0250 34 0,2062 0,0612 

12 0,0223 0,0073 24 0,0946 0,0299 36 0,2361 0,0690 

 

b) Tek nokta ve iki nokta hız alma metotlarıyla yapılan akım ölçülerinde muline, askı 

çubuğu ve ağırlık ilişkisi; Askıdan dikey sapma açısı olmayan akarsularda yapılan akım 

ölçümlerinde tek noktadan ve iki noktadan hız alma derinlikleri hesabı kullanılan askı 

çubuğu, ağırlık ve muline bağlantı noktasına göre değişmektedir. Bu nedenle öncelikli 

olarak bu üç ekipmanın birbiri ile uyumunu incelemekte fayda vardır. Askıdan yapılan 

debi ölçümünde birlikte kullanılan bu 3 ekipmanın, değişik bağlantı durumlarında 

boyutlandırılmalarını dikkat edilmelidir. 
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Tablo 4: Askı Çubuğu Bağlantı Noktaları 

             
Muline 1.( alt ) deliğe 
bağlı  

             
Muline 2.( orta ) deliğe 
bağlı 

      
Muline 3.(üst) 
deliğe bağlı 

                   
Kepçe Yatay Ekseni - 
Ağırlık Tabanı arası 
uzunluk 

                 
Kepçe Yatay Ekseni - 
Ağırlık Tabanı arası 
uzunluk 

      
Kepçe Yatay 
Ekseni – Ağırlık 
Tabanı arası 
uzunluk 

  
30-50 libre ağırlık 

                      
( 40 + 125 ) – 15 = 150 
mm 

                       
( 40 + 135 ) – 15 = 160 mm 

      
( 40 + 250 ) – 15 
= 275 mm 

   
75 libre ağırlık 

                      
( 60 + 125 ) – 15 = 170 
mm 

                       
( 60 + 135 ) – 15 = 180 mm 

      
( 60 + 250 ) – 15 
= 295 mm 

  
100 libre ağırlık 

                      
( 65 + 125 ) – 15 = 175 
mm 

                       
( 65 + 135 ) – 15 = 185 mm 

      
( 65 + 250 ) – 15 
= 300 mm 

 
150 libre ağırlık 

        
( 70 + 395 ) – 15 
= 450 mm 

Akarsuyun durumuna göre birbiri ile uyumlu ekipmanları hazırladıktan sonra debi ölçümlerine 

başlanmalıdır.   
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Tablo 5: Dik Sapmalı Açılı Debi Ölçümlerinde Kuru Düzeltme Miktarları 
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Tablo 6: Dik Sapmalı Açılı Debi Ölçümlerinde Islak Düzeltme Miktarları 
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Madde 27 – Yatay Sapmalı Debi Ölçümleri 

Köprülerden yapılan akım ölçülerinde yararlanırız. Şekil 4’te görüldüğü gibi köprü yatağın en 

kesitinden geçen su iplikçiklerine dik olmayabilir. O zaman NO ekseni üzerinde ölçülen yatay 

mesafelerin sanki PN eksenindeymişler gibi düzeltilmesi gerekir. Şimdi bunu şekildeki FGH 

dik üçgeninde edersek dik üçgen bağıntısına göre:  

 

Şekil 4: Yatay Sapmalı Debi Ölçümü Ölçüm Kesiti 

4
4

x
cos  =      x  =  acos

a
   

olarak ifade edilir. Eğer köprü üzerinde seçtiğimiz ölçüm diliminde açı bilinirse, bütün kesit 

boyunca seçilen her dilimden her sefer yatay mesafeleri bu açıların kosinüsü ile çarparak 

düzeltiriz. Bu düzeltmeler yapılarak doğru ve gerçek kesit genişliği bulunur. Bu genişliğe göre 

debi ölçümü yapılır ve debi hesaplanır. 

Taşkın zamanlarında veya süratli sularda akım ölçümü yaparken hem dik hem de yatay sapma 

ile karşılaşabiliriz. Bu durumda her iki sapmayı da ihmal etmeden hesaplamalıyız. 

Yatay sapma ile ilgili grafik, ölçü kâğıtlarımızın arkasında basılı olarak pratikte kullanılmak 

üzere hazırlanmıştır. Dik üçgenin iç açıları   ve   olmak üzere iç açılar arasındaki bağıntı; 

cos sin   ve cos sin   şeklindedir. 
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Dolayısıyla arazide FH ve FG mesafelerine ölçerek bu bağıntıdan yararlanılır ve şu denklem 

bulunabilir: 

cos sin
FG

FH
   

Bulduğumuz değerleri üstteki denkleme uygulayacak olursak, hesaplarımızı kolayca 

yapabiliriz.  

Madde 28 – Debi Ölçümünde Ortalama Eşel Seviyesi Hesabı  

Akım ölçüsü süresince, akarsuda seviyenin değişip değişmediğinin kontrolü ve ölçü debisini 

temsil edecek seviyeyi hesaplayabilmek için; ölçüm süresince 10-15 dakika aralıklarla eşelden 

seviye okumaları yapılır ve saatiyle beraber debi ölçüm notları kağıdına, o anki ölçüm yapılan 

şakül (dikey) satırı yanına yazılır. Suyun seviye değişimine göre bu süre daha da azaltılabilir. 

Ölçü başlangıcı ve bitişi arasında herhangi bir seviye değişimi yoksa ölçüm seviyesi debi 

ölçüm başlangıç veya bitiş seviyesidir. Eşel okumaları kullanılarak debi ölçümü ortalama eşel 

seviyesi hesaplama yöntemleri aşağıdaki anlatıldığı gibidir; 

a) Aritmetik Ortalama Yöntemi ile: Debi ölçümü süresince Seviye değişimi çok küçükse 

(ilk eşel seviyesi ile son okuduğumuz eşel seviyesi arasında 6 cm. ve daha az fark var 

ise) ortalama seviye aritmetik ortalamadır. Örneğin ölçüm başlangıcında h= a cm 

bittiğinde h= b cm. seviye değişikliği var ise  

∗ 2 cm olacaktır. 

b) Seviye Değişimi (H-T Bağıntısı) Lineer ise; ölçü esnasında, eşit zaman aralıklarında, 

seviye değişimi aynı oranda oluyorsa, ortalama seviye aritmetik ortalamadır.  

h
h h h ⋯ h

n
 

Formülde; 

hn  = eşit aralıklarla okunan seviyeler 

n = okuma adedi 
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Şekil 5: Seviye Değişimi (H-T Bağıntısı) 

c) Seviye Değişimi (H-T Bağıntısı ) Eğri ise:  

i. Debi Ağırlıklı Ortalama Seviye Hesabı: Ölçüm esnasında, eşit zaman aralıklarında, 

seviye değişimi aynı oranda olmuyorsa; Bu durumda günlük ortalama seviye, 

aşağıdaki gibi bulunur.  

Belirli zaman aralıklarında (genelde ~10-15 dakika) aralıklarla okunan eşel 

seviyelerinin ardışık olarak ortalaması H1 = (h1+h2)/2, … , Hn = (hn-1+hn)/2 alınır.  

Okunan her iki eşel seviyesi arasında kalan tüm şakullerdeki debiler toplanarak 

seviyeler arası toplam debi Q1 = (q1+...+qn), ……, Qn = (qn1+…+qnn) bulunur.  

Toplam kesitten geçen debi Q = Q1+….+Qn bulunur.  

Seviye okuma aralıklarındaki ortalama eşel seviyeleri ile ortalama debiler çarpılarak 

ardışık olarak toplanır ve kesitten geçen toplam debiye bölünerek  

H = (H1*Q1+…+ Hn*Qn)/Q denkleminden “debi ağırlıklı ortalama eşel seviyesi” 

hesaplanmış olur. 

ii. Zaman Ağırlıklı Ortalama Seviye Hesabı: Bir Akım ölçüsü süresince, seviye hızlı 

olarak değişirse, eşit zaman aralıkları ile seviye gözlemlerine devam edilir. Akım 

ölçüsünün ortalama seviyesini, zaman ağırlıklı ortalama seviye yöntemini kullanarak 

hesaplamalıdır. 

h
h ∗ t h ∗ t h ∗ t ⋯ h ∗ t

T
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Formülde; 

hi= Ölçüdeki seviye okumaları 

ti = Ölçüde seviye okuma zamanı 

t =  iki seviye gözlemi arasındaki dakika cinsinden zamanı farkı 

hort = Ölçü süresince ardışık okunan iki seviyenin aritmetik ortalaması 

T= Ölçü süresinin toplam zamanı  T = t1+t2+t3+….+ tn,  

d) Eşel Seviyesi hesaplamada yöntem tercihi; Seviye değişim hızı dikkate alınmalıdır.  

i. Seviye değişimi hızlı (kısa zaman aralığında ve ölçü süresince 6 cm’den fazla) ise 

ortalama seviyeyi doğru olarak bulmak zorlaşır. Bu durumda, öncelikle ölçü 

esnasında seviye değişimi kontrol genişliğini azaltarak daha sık aralıkla okumak 

veya seviye sabitken, ya da seviye yavaş değişirken mümkün olduğunca hızlı bir 

şekilde ölçüyü tamamlamak gerekir. 

ii. Aslen debi ağırlıklı ortalama seviye hesabı tercih edilmelidir. Çünkü akarsu yatakları 

ve yataktaki akımı etkileyen faktörler, her yatakta farklıdır. Yatak en kesitinin 

geometrik özelliklerine, yatak kesitinin taban şekline, kenarların şekline, yataktaki 

ve kenarlardaki bitki örtüsünün cinsine, yatak malzemesinin büyüklük ve cinsine vb. 

özelliklere bağlı olarak kesitin belirli bölgelerinde su yığılmaları olacaktır. Su 

seviyesindeki değişim durumunda, değişen seviye karşılığı debi yatak kesitince eşit 

dağılmayacaktır. Hidrometride, seviye debinin fonksiyonudur. Bu nedenlerle doğru 

neticeye ulaşmak için debi ağırlıklı ortalama seviye hesabı tercih edilmelidir. 

e) Debi ölçümlerinin değerlendirilmesi: Debi ölçülerinin değerlendirilmesi debi anahtar 

eğrisinin çizilmesi ve ortalama debilerin hesaplanması hidrometrik çalışmaların en 

önemli konularını oluşturmaktadır. Mükemmel ölçümlerden ve doğru hesaplanmış 

ortalama eşel seviyelerinden hareketle bir akarsu hakkında yeterli bilgiler elde edilebilir. 

Kritik değerleri doğru hesaplanmış bir akarsu üzerindeki hidrolojik çalışmalarından 

daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Şimdi bu konuları detaylı olarak inceleyelim.  Ölçümü 

yapan teknisyen yaptığı debi ölçümünü, evvelki ölçümlere tabi olmadan ölçümün 

yapıldığı andaki koşullarına göre değerlendirmelidir. Derinlikler, genişlikler, hız 

sinyalleri gayet doğru kayıt edilmiş ve bütün donanım iyi çalışır durumda olmalıdır. 

Buna göre yapılan debi ölçümleri dört grupta değerlendirilir. Değerlendirmeler 

sonucunda debi ölçümleri mükemmel, iyi, orta ve kifayetsiz sıralamasıyla 

değerlendirilir. 

i. Mükemmel: Boy kesitine göre düz nehir, gayet düzgün yatak, yatak yosun ve 

bitkilerden temizlenmiş, derinliklerde değişiklikler yok, nispeten dikdörtgen kesit, 

akım (akış) düzgün, ölçüm esnasında seviye değişimi yok, ölçüm girilerek veya 
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teleferikten yapılmış, ortalama hız (0,3 – 1,5) m/s arasında, yeter sayıdaki şakülde 

ölçüm yapılmış, muline dönüş testinde muline pervanesi 2.5 dakikadan önce 

durmamış olacak. Yukarıdaki şartlara haiz debi ölçümü sularımızın özelliği 

bakımından nadir yapılabilmektedir. Bu nedenle yukarıdaki şartları taşıyan ölçümler 

“mükemmel” olarak değerlendirilir. 

ii. İyi: Nispeten düz nehir, yatak kum ve ince çakıllı, su derinliklerinde düzgün bir 

değişme, akım (akış) düzgün, 0.2 m/s’den fazla ortalama hız, akıma (akışa) etki eden 

su bitkileri yok, ölçüm esnasında birkaç santimi geçmeyen bir seviye değişimi, yeter 

sayıdaki şakülde ölçüm, muline dönüş testi (uygun şartlarda muline kepçesine 

yapılan test) ölçüden evvel ve sonra iyi. Bu şartlar varsa bu akım ölçümü “iyi” olarak 

değerlendirilir.  

iii. Orta: Nehir düz değil, yatakta büyük çakıl ve ufak kayalar var, derinlik değişmesi 

düzgün değil, akım (akış) düzgün değil, akıma (akışa) engel su bitkileri var, ölçüm 

esnasında 8~12 cm seviye değişikliği var, rüzgar neticesi dalga veya çalkalanma var. 

Bu sayılan şartlar var ise akım ölçümüne “orta” değer verilir. 

iv. Kifayetsiz: Su fazla bükümlü, yatakta büyük kayalar var, derinlik değişimi fazla, 

akım (akış) türbülanslı, ortalama hız 0.1 m/s’den az, çok miktarda su bitkileri var, 

ölçüm esnasında önemli seviye değişimleri var. Bu şartlar var ise debi ölçümleri 

“kifayetsiz” olarak değerlendirilir. 
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ALTINCI BÖLÜM: Hidrometri Çalışmalarında Kar Alma Tüpü ile Yapılan Kar Ölçümü 

Hakkında Genel Hükümler 

Madde 29 – Kar Numune Alma Tüpü ( Mountain Rose ) ile Kar Ölçümü  

Kar Gözlem İstasyonlarında daha önceden havzada belirlenmiş olan yerlerde kar derinliği ve 

kar su eşdeğerinin ölçülmesi kar numune tüpleri (Mountain rose) ile yapılmaktadır.  

a) Kar ölçümlerinde: 

i. Ölçüm alanının durumuna göre en az 10 noktada kar numunesi alınması 

gerekmektedir. Bu yerlerdeki numune sayısı ölçüm yerinin durumuna göre 

artırılmalıdır. 

ii. Kesici uçtan giren karot borunun içerisine kolayca sığmalıdır.  

iii. Kar tüpleri, karın tahmini derinliğine göre birleştirilir.  

iv. Tüplerin içerisinde yabancı bir madde olmamasına özen gösterilir.  

v. Boş olarak tüpler tartılır. Boş tüp ağırlığı kar ölçüm kartında ilgili yere yazılır. 

vi. Kar tüpü, kar yüzeyine dik olarak saat yönünde yavaşça çevrilerek zemine değene 

kadar sokulur.  

vii. Tüpün dışından kar derinliği okunur.  

viii. Tüp saat yönünün tersine çevrilerek yavaşça çıkarılır. Tüp içindeki karotun seviyesi 

okunur ve kaydedilir. 

ix. Sonra tüp karot ile birlikte tartılır ve ilgili yere kaydedilir. 

x. Son tartı değerinden tüpün boş ağırlığı çıkarılarak karotun ağırlığı bulunur. Bu değer, 

kar derinliğine bölünerek karın yüzde olarak yoğunluğu bulunur. Bu işlem bütün 

noktalardan numune alınıncaya kadar devam eder.  

xi. Fakat her numune alınıp tartıldıktan sonra tüp temizlenir ve tartılır. Boş tüp 

ağırlığında bir farklılık varsa diğer numunelerde bu değer dikkate alınır.  

xii. Tüpün içerisinde kar kalmamasına dikkat edilir.  

b) Ortalama kar derinliği: Kar Gözlem İstasyonunda numune alma krokisinde belirtilen 

noktalardan Kar Numune Alma Tüpü ile kar derinlikleri cm olarak ölçülür. 

i. Kar derinliklerinin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanarak alt ve üst 

limitler belirlenir.  

ii. Limit dışı kalan ölçümler atılarak tekrar aritmetik ortalaması hesaplanır ve “ortalama 

kar derinliği” bulunur.  
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c) Ortalama kar-su eşdeğeri: Kar örtüsündeki toplam suyun mm veya cm olarak tanımıdır. 

Hacim veya ağırlık olarak kar tabakasında bulunan suyun, kar miktarına oranının % 

olarak ifadesi kar-su eşdeğerini verir.  

i. Kar terazisinin skalası kar su eşdeğerini cm veya inç olarak gösterecek şekilde 

ölçeklendirilmiştir.  

ii. Kar terazisi numune alma borularına göre taksimatlandırılmıştır. Terazi hem inç 

(1 inç = 2.54 cm) hem de cm olarak kar tüpü ile alınan kar numunesinin su eşdeğerini 

vermektedir. Kar numune alma tüpünün kesici ucunun çapı 37.7 mm’dir. Kar 

numune alma tüpü ((3.77÷2)2)*3.14 =11.16 cm2’lik alandan kar numunesi 

almaktadır. Kar numune alma kesici ucunun çapı öyle ayarlanmıştır ki karotun her 

11.16 gramı 10 mm’lik suya veya her ons 1 inç’lik yani 25.4 mm’lik kar-su 

eşdeğerine karşılık gelmektedir. 

iii. Kar numune alma tüpü boş olarak kar terazisi ile tartılır.  

iv. Kar gözlem istasyonunda numune alma krokisinde belirtilen noktalardan kar 

numune tüpü ile numune örnekleri alınır ve tartılır. Kar terazisinden ölçtüğümüz 

ağırlıklar cm cinsindendir.  

v. Kar Su Eşdeğeri (cm) = (Tüp + Çekirdek Ağırlığı) - Boş Tüp Ağırlığı formülü 

yardımıyla kar su eşdeğerleri bulunur ve aritmetik ortalaması hesaplanarak “ortalama 

kar-su eşdeğeri” bulunmuş olur.  

d) Ortalama kar yoğunluğu: Kar tabakasının çeşidine göre 50 kg/m³ - 500 kg/m³ arasında 

değişen fiziksel özelliktir.  

i. Yeni yağmış karın yoğunluğu ortalama olarak %10 (100 kg/m³) varsayılabilir. Yani 

100 mm'lik yeni yağmış kar kolonu 10 mm su içerir.  

ii. Kar bekledikçe yoğunluğu artar ve %50 - %60'a kadar yükselir. 

iii. Yoğunluk %40 - %50 dolaylarına çıkınca kar suyu akışa geçer. Diğer taraftan kar 

sıkışması ile oluşan buzullarda maksimum yoğunluk %91 olarak ölçülmüştür. Kar 

birikmesi çok olan yerlerde ilkbahar erimeleri başlamadan önce genel olarak karın 

yoğunluğu %40 - %50 arasında değişir.  

iv. Yoğunluk (%) = Kar Su Eşdeğeri (cm) / Kar Derinliği(cm) formülü yardımıyla kar 

yoğunlukları bulunur.  

v. Aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanarak alt ve üst limitler belirlenir. 

Limit dışı kalan ölçüler atılarak tekrar aritmetik ortalaması hesaplanır ve “ortalama 

kar yoğunluğu” bulunur.  
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vi. Ölçüm esnasında havzada karın başladığı yükselti (m) olarak, kar gözlem 

istasyonunda yeni düşen kar kalınlığının cm olarak, Kar gözlem istasyonunda 

manuel olarak hava, kar üstü, kar ortası ve zemindeki sıcaklıklar °C olarak, mevcut 

hava koşulları, erimenin olup olmadığı, çığ belirtileri ve kar altındaki zemin 

hakkında bilgiler kayıt edilir.  

e) Numune alma; Kar numunesi almada borunun yüzeye dik olarak tutulması 

gerekmektedir. Alınan numunelerin arasında belirgin farklılıklar var ise aynı noktayı 

temsilen ikinci bir numune alınır. Burada dikkat edilmesi gereken konu numune 

aldığımız nokta herhangi bir şekilde kar örtüsü ezilmiş ise kar yoğunluğu diğer 

numunelerden farklılık gösterir. 

f) Kar ölçüsü sırasında Form 6 - Kar Ölçüm Notları doldurulur. 

g) Kar ölçümlerinin hesaplanması ve değerlendirilmesi: Kar ölçümlerinde seçilen yerin 

temsili olmasının sağlanabilmesinin yanı sıra alınan numunelerin de tek değer olarak 

temsili duruma getirilmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla;  

i. İstasyonun yerine göre alınan numunelerin derinlik ve yoğunlukları istatistik analize 

tabii tutulur. 

ii. Bu parametreler için ayrı ayrı standart sapmalar ve ortalamalar hesap edilir.  

iii. Bu hesabın yapılmasının nedeni numuneler alınırken ve tartılırken insan hatasından 

kaynaklanan hataların elenmesidir. İkinci nedeni ise doğal kar kütlesinden numune 

alınması gereklidir. 

iv. Bilemediğimiz bazı noktalarda belirli aktiviteler sonucu kar kütlesinde sıkışmalar 

oluşabilir. Doğal koşullar nedeniyle bu hataları anlamak zor olabilir. Ancak numune 

sonucu elde edilen değerlerden anlaşılabilir.  

v. Ölçüm esnasındaki hataları; 

a. Hava şartlarının oluşturduğu, 

b. Ölçüm aletlerinin meydana getirdiği, 

c. Ölçüm esnasında kişilerin yaptığı, 

d. Numune alma cihazının dik kullanılmaması sonucu, 

e. Donmuş kar tabakası üzerinde kalış süresi, 

f. Nemli zeminde tüpün fazla batırılması sonucu numune borusu üzerinde 

çamur ve ot kalması, 

g. Numune borusu içerisinde kar ve buz parçalarının kalması, 
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h. Numunenin tartılmasından önce boru içerisinden dışarı akması, 

i. Çıplak elle numune alınması, 

j. Üzerine basılmış yerlerden numune alınması, 

k. Tüpün terazi ile düzgün tartılmaması veya terazinin arızalı olması, 

l. Değerlerin hatalı okunması, 

m.  Sıcaklık tesiri ve numune borusunun tartıda yatay tutulmaması 

şeklinde özetlemek mümkündür.  

vi. Söz konusu bu hatalardan ayıklamak için, ölçüm sonucu elde edilen verileri bir takım 

istatistiki analizlerden sonra, hatalı olarak nitelendirilebilecek ölçüm sonuçları atılır.   

vii. Aritmetik ortalama (Xort): Verilerin hangi değer etrafında yoğunlaştığını belirtir. 

Xort = (1/n) Xi 

viii. Standart Sapma (Տ): Bir serideki elemanların seri ortalamasından sapmalarının 

kareleri ortalamasının kareköküdür.  

Տ = (1/n-1) Xi-Xort  

Տ = Standart sapma,  

n = Eleman sayısı,  

Xi = Eleman değeri,  

Xort = Aritmetik ortalama şeklinde hesaplanmaktadır.  

ix. Ölçülen parametrelerde önce kar derinliğine ait değerlerin ortalaması ve standart 

sapması bulunur. % 5 hata payı ile yapılan hesaplamalarda; ortalama değere standart 

sapmanın 1,96 katı çıkarılır ve eklenir, böylece alt ve üst sınır değerleri bulunur. 

x. Bulunan sınır değerlerinin dışında kalan kar seviye değerleri ölçümden çıkarılır 

(ölçüm değerleri hesabına dahil edilmez).  

xi. Kar derinliği için yapılan hesaplamalar yoğunluklar için de tekrarlanır. Geri kalan 

değerler işleme tabi tutulur.  

Madde 30 – Derinliği Az Olan Karda Numune Alınması 

Yeni yağmış ya da yüzeyde yeterince birikmemiş olan karlarda numune alınması oldukça 

zordur. Böyle yerlerde numune almanın yanı sıra alınan numunenin tartılmasında da bazı 

zorluklarla karşılaşılır. Alınmak istenen kar numunelerini kar tüpünde tutmak da oldukça 

zordur. Böyle durumlarda, kar tüpü ile alınan numuneler bir yerde biriktirilir. Biriktirilen bu 
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numuneler birlikte tartılır. Tartı sonucu bulunan ağırlık her bir numune için ölçülen 

derinliklerin toplamına bölünerek ortalama yoğunluk elde edilir. 

Madde 31 – Sert ve Derin Karda Numune Alınması  

Kar, tabakalı bir yapıdan oluşuyor ise numune almada daha dikkatli olunması gerekir. 

Tabakalar birbirlerinden farklı olacağından kar tüpü bir tabakadan diğerine geçerken aradaki 

farklı katmanlaşmadan dolayı numunenin tüpün içerisine girmesi engellenebilir. Tüp 

tabakalarda ilerlemiş fakat istenen kesitteki numuneyi alamamış olabilir. Bu nedenle tabakalı 

karlarda farklı yüzeylerden geçerken kar tüpü rahatça kendi ekseninde çevrilerek ilerlemesi 

sağlanmalıdır.  

a) Ara tabakaların buzlu olabileceği dikkate alınarak bu yüzeyler geçilirken buzun 

tamamen kesilmesine özen gösterilmelidir.  

b)  Karın farklı zamanlarda birikmesi her tabakanın farklı özellik kazanmasına neden 

olmaktadır. 

c)  Ara tabakalar üzerinde bulunan katmanlar, sert bir özellik gösterirken tabakanın altında 

kalan kütle ise parçalı ve granül bir yapıda olabilir.  

d)  Bu yapıdan dolayı sert yüzeyden daha hafif kütleye geçişlerde numunenin kar tüpünün 

içerisine girmesi zorlaşır. Derin karlarda, tabakalı yapı mutlaka vardır. Bu nedenle derin 

karlarda numune alınırken bu özelliğe dikkat edilmesi gerekir. 

Madde 32 – Çok Derin Karda Numune Alınması  

Derin karlarda bazı zamanlar numune bir seferde alınamayabilir.  

Böyle durumlarda; 

a) Kar tüpü belli bir kısma kadar kara bastırılır. Bu noktaya kadar çukur açılır. Açılan bu 

çukurdan kar tüpünün ağzının olduğu kesime ince bir yardımcı malzeme (ince bir tahta 

veya teneke gibi) yatay olarak yerleştirilir.  

b) Buradaki numune normal olarak diğer ölçümlerdeki gibi değerlendirilir.  

c) Kar tüpü temizlendikten sonra aynı yerden (tahtayı bıraktığımız seviyeden) aynı işlem 

tekrarlanır. Bu işlem zemine ininceye kadar bu şekilde devam eder. Ölçülerin 

değerlendirilmesinde ise yüzeyden zemine kadar bu işlem kaç kez tekrarlanmış ise 

birlikte değerlendirilir. Kar su eşdeğerleri ve kar derinlikleri ayrı ayrı toplanır. Bulunan 

toplam kar-su eşdeğeri toplam kar derinliğine bölünerek numune için yoğunluk bulunur.
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YEDİNCİ BÖLÜM: Hidrometri Çalışmalarında Kar Tüpü Olmadan Yapılan Kar Ölçümü 

Hakkında Genel Hükümler 

Madde 33 – Normal Terazi ile Kar Ölçümü 

Elimizdeki mevcut aletler, ölçümün pratik ve kolayca yapılmasına olanak sağlayacak şekilde 

boyutlandırılmıştır. Bu teçhizat elimizde yoksa ve kar ölçümü yapmamız gerekiyorsa normal 

bir teraziye sahip olmamız ve numune almaya yarayacak bir yardımcı malzeme bulmamız 

yeterlidir. Kar numunesinin alınmasında dikkat edilmesi gereken konu; numune kendi ağırlığı 

ile numune almak istediğimiz malzemeden düşmeyecek şekilde ayarlanabilirse yapacağımız 

işlem daha da kolaylaşır. Burada önemli olan, aldığımız numunenin ne kadar alandan 

alındığını bilmemizdir. Numune ne kadarlık bir alandan alınmış ise tartmış olduğumuz 

numuneyi bu alana bölmemiz gerekir. Alınan numunenin normal terazideki ağırlığının, 

numunenin alındığı alana bölünmesi ile birim alandaki karın su eşdeğeri bulunmuş olur.  
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Madde 34 – Hacim ile Kar Ölçümü  

Seçtiğimiz alanı belli olan bir noktadan toplanan kar numunesinin kar-su eşdeğerini bulmak 

için sıcak su, beher ve plastik kap kullanılır.  

a) Belli bir alandan alınan kar numunesi plastik kaba konur. 

b) Beher ölçek hafifçe ısıtılır. 

c) İçine çok sıcak olmamak şartıyla belirli miktar su ilave edilerek not edilir. 

d) Beherin içindeki su plastik kapta bulunan kar numunesinin üzerine dökülüp erimesi 

beklenir. 

e) Plastik kapta kar numunesi yeteri kadar erimedi ise ilave ılık su eklenir not edilir. 

f) Plastik kapta eriyen kar numunesi beher ile ölçülür not edilir. 

g) Kar- su eşdeğeri ise Toplam Su miktarından erimesi için beher ile eklenen su miktarı 

çıkarılarak bulunur. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM: Sediment Ölçümleri Hakkında Genel Hükümler 

Madde 35 – Sediment Ölçümü 

İnce taneli olan sedimentler, akarsuyun bir kesitinde yatay ve düşey eksenler boyunca üniform 

bir biçimde dağılmazlar. Su içeresinde yüzerek taşınan ince taneli katı maddelerin miktarı, 

bugün için sulardan örneklemeler alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Genellikle iki çeşit 

numune alma yöntemi vardır:  

a) Noktasal Numune Alma; Adından da kolayca anlaşılacağı gibi akarsuyun herhangi bir 

en kesiti boyunca ve herhangi bir noktasından bu yöntemin varsayımlarına göre 

geliştirilmiş numune alma aletleriyle sediment numunesi alınmaktadır. Hassas bir 

ölçüm şekli değildir. Çok mecbur kalındığı zaman uygulanır.  

b) Derinlik Entegrasyon Metodu: Bir akarsuyun içerisinde yüzerek taşınan ince taneli katı 

maddelerin konsantrasyonu su yüzünden tabana doğru değişiklik gösterdiği gibi, 

akarsuyun en kesitinin her noktasında da değişiklik göstermektedir. 

 

Şekil 6: Hız- Konsantrasyon- Sediment Debisi İlişkisi 

Madde 36 – Sediment Numunesi Alma İşlemi  

Şematize edildiği Şekil 6’da de açıkça görüleceği gibi; akarsuyun bir dikeyinde su yüzünden 

tabana doğru inildikçe kesitin hızı, konsantrasyonu ve sediment debisi oklar yönünde değişim 

göstermektedir. Diğer bir anlatımla tabana doğru hız azalmasına karşın konsantrasyon 

yükselmekte, sediment debisi ise hızla konsantrasyonun ortalama bir büyüklüğüne 

ulaşmaktadır. Bu nedenlerden ötürüdür ki derinlik entegrasyonu yöntemi, yatay ve düşey 

yöndeki tüm bu değişimleri göz önüne alarak akarsuyun en kesiti boyunca her bir dikeyden 

birim zamanda geçen ince taneli katı maddelerin miktarını farklı dikeylerden alınacak 

numunelerle ortalama olarak saptama ilkesine dayanmaktadır.  

a) Numune alınan istasyonda önce akım ölçüsü yapılır.  

b) Bu yapılan ölçü ile bulunan debi; uzun yıllar ortalamasından küçük ise altı (6) dikeyde, 

büyük ise on (10) dikeyde numune alınır.  
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c) Derinlik entegrasyonu metodunda su derinliği 4.5 metreden az olan akarsularda 

belirlenen dikeylerden ve akarsuyun hızına uygun meme takılmış sediment numune 

alma aletleriyle değişmeyen bir hızla iniş-çıkış yönünde numune alınmaktadır.  

d) 4.5-9.0 metre derinliği olan akarsularda ise numune alma işlemi ya inişte ya da çıkışta 

gerçekleştirilmektedir.  

e) 9.0 metreden daha fazla derinliği olan akarsularda ise sediment numune alma işlemi 

sadece iniş yönünde gerçekleştirilmektedir.  

f) En az 20 ara kesitte yapılan debi ölçümünden sonra ölçüm kartında hesaplanan debi, 

sediment numunesi almak için ve tüm kesiti entegre edecek biçimde 6 veya 10 eşit 

parçaya bölünmektedir. 

g) Sediment numunesi alındığı andaki akarsuyun debisi, eğer o akım gözlem istasyonunun 

akım gözlem süresince belirlenen ortalama debisinden az ise 6 dikey, fazla ise 10 dikey 

seçilmektedir.  

i. Altı Dikeyden Sediment Numunesi Alınması: Önce akım ölçüsü yapılır. Ölçü 

yapılan istasyonun uzun süre ortalama debisi bilinmelidir. O anda ölçülen debi, 

ortalama debinin altında ise 6 şakülde (dikeyde) ölçü alınır. 

Birinci numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.08 

İkinci numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.25 

Üçüncü numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.42 

Dördüncü numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.58 

Beşinci numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.75 

Altıncı numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.92 

ii. On Dikeyden Sediment Numenesi Alma: 10 dikey yerleri aynı yöntemle tespit 

edilebilir: 

Birinci numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.05 

İkinci numune alma yeri toplam debinin (yüzde)  0.15 

Üçüncü numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.25 

Dördüncü numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.35 

Beşinci numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.45 

Altıncı numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.55 

Yedinci numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.65 
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Sekizinci numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.75 

Dokuzuncu numune alma yeri toplam debinin (yüzde) 0.85 

Onuncu numune alma yeri toplam debinin (yüzde)  0.95 

h) Bu duruma göre debinin yüzdeleri alınır, ölçüm kağıdına bakılarak ölçümün 

başlangıcından itibaren her kesitin ölçümlerini toplaya toplaya ölçüm sonuna doğru 

devam edilir. Debinin ilk yüzdesi kadar debiye gelince o kesit yeri birinci dikey (şakül) 

dir. Diğer şakül yerleri de aynı şekilde bulunur. Toplanırken yüzde debi miktarına en 

yakın yer dikey olarak seçilir. Çünkü her zaman tam rakam çıkmayabilir. 

Madde 37 – Sediment Numunelerinin Laboratuvar Analizi 

Laboratuvara her istasyon için 6 yada 10 şişe olarak getirilen sediment örneklerinden 

sedimentin iki özelliği belirlenir. 

a) Süspanse sediment örneklerinin konsantrasyonunun belirlenmesi; Bunun için filtrasyon 

metodu uygulanır. Bu yöntemde, su ile karışık olan sediment örnekleri, filtre kağıdı 

kullanılarak süzülmektedir. Filtre kağıdının üstünde kalan yaş sediment, kurutma 

fırınında 105 °C’de 2 saat bekletildikten sonra tartılarak, o istasyonunun net sediment 

(kum+kil+silt) miktarı bulunur. Daha sonra aşağıdaki (1) nolu eşitlik ile sediment 

konsantrasyonu ppm cinsinden bulunur. 

. 	 , 	
	 	 	 ğ ğ 	 		

	Ö 	 	 	 	 ğ ğ 	
 (1) 

 

b) Toplanan örneklerin ppm değerleri aşağıdaki (2) nolu eşitlik kullanılarak istasyon 

yerinin olduğu akarsudan o gün geçen süspanse sediment miktarı (ton/gün) 

belirlenmektedir. 

Qs=Q*C*0,864 (2) 

Qs: Akarsudan geçen günlük sediment miktarı (ton/gün) 

Q: Sediment örneiğinin alındığı anda ölçülen akım (m³/sn) 

C: Laboratuvarda hesaplanan sediment konstantrasyonu (ppm) 

c) Örneklerin konsantrasyonu belirlendikten sonra, net sedimentin elek analizi yöntemi ile 

kum ve (kil+ silt) içerikleri (dane-çap sınıflaması) belirlenmesi; Bunun için net sediment 

0.0625 mm çaplı eleklerden geçirilmekte, eleğin üstünde kalan kısmının ağırlığı kum 

ağırlığı, alta geçen kısmının ağırlığı ise (kil+silt) ağırlığı olarak alınmaktadır. 

İstasyonun ortalama % kum ve % (kil+silt) oranları bulunurken, istasyondaki gözlem 

süresi boyunca ölçülen tüm örneklerin kum ağırlıkları kendi aralarında toplanmaktadır. 
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Net sediment ağırlıkları (kum+silt+kil) kendi aralarında toplanmaktadır. Eşitlik (3 ve 4) 

ile yüzdeler bulunmaktadır. Daha sonra bulunan bu yüzdelerden yararlanılarak 

sedimentin hacim ağırlığı bulunmaktadır. 

			İ 	 	%	 	
	 	 ğ ğ 	 	

	 	 	 ğ ğ 	
  (3) 

İstasyonun Ortalama % ( Kil+Silt) = 100 – İstasyonun Ortalama %Kum (4) 

ç) Süspanse sediment örneklerinin genellikle ayda bir alındığı hidrometri istasyonlarında, 

akarsuyun o istasyon yerindeki debisi ise her gün günlük olarak ölçülmekte ve değerleri 

akım yıllıklarında yayınlanmaktadır. Dolayısıyla bilinen bu günlük debi değerlerinden 

yararlanılarak, akarsuyun ölçülmeyen günlerdeki günlük süspanse sediment miktarının 

hesaplanması mümkündür. 

Madde 38 –  Sediment Numunelerinin Laboratuvar Sonuçlarının Değerlendirilmesi  

Örneklerin alındığı anda ölçülen debi (X) ile ton/gün olarak (2) no’lu eşitlikle hesaplanan 

günlük sediment miktarları (Y) arasında logaritmik (üssel) ve belirlilik katsayısı oldukça 

yüksek olan bir ilişki vardır. Bu ilişkinin genel denklemi ise, 

Log Y = a + b Log X yada Y = 10a * Xb R2 > 0,50 - 0,90 şeklindedir. 

Eşitlikteki a ve b her sediment istasyonunda farklı değer alan katsayılardır. 

a) Yıllığın hazırlanmasında, her istasyon yeri için bu ilişkiyi veren sediment anahtar eğrisi 

ve bu eğrinin denklemi elde edilmiştir. Bu denklemin elde edilmesinde (2) nolu eşitlikle 

elde edilen günlük sediment miktarları (ton/gün) ordinat (y) ekseninde bağımlı değişken 

olarak, örnek alındığı anda ölçülen akım (m3/sn) değerleri ise apsis (x) ekseninde 

bağımsız değişken olarak alınmaktadır. 

b) Daha sonra o istasyon yerinin akım yıllıklarında yayınlanmış olan günlük akımları, 

sediment anahtar eğrisinde bulunan eşitlikte bağımsız değişken olarak x yerine 

girilmektedir. Böylece, bu akımlara karşılık gelen her günün tahmini günlük sediment 

miktarları y (ton/gün) olarak elde edilmektedir. Bir yıl olarak bulunan bu tahmini günlük 

sediment miktarları da kendi aralarında toplanarak, o yılın toplam sediment miktarı 

ton/yıl olarak bulunur. 

c) Sediment gözlem süresindeki her yıl için ayrı ayrı bulunmuş olan bu yıllık sediment 

miktarlarının hepsi tekrar toplanmakta, sonuçları gözlem süresindeki toplam yıl sayısına 

bölünmekte dolayısıyla aritmetik ortalaması bulunmaktadır. Böylece o istasyon yeri için 

uzun yıllık ortalama süspanse sediment miktarı (ton/yıl) elde edilmektedir. 

ç) Elde edilen bu (ton/yıl) değerleri de daha sonra istasyonun sediment (net) yağış alanına 

bölünerek, istasyonun bulunduğu havzanın bir km² sinden gelen uzun yıllık ortalama 

sediment verimi (ton/yıl/km²) bulunmaktadır. 
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Madde 39 – Örnek Alma Yeri ve Sıklığı  

Su kalitesi analizleri için alınacak su örnekleri, DSİ İdaresinin işletmekte olduğu Akım 

(Akarsu) Gözlem İstasyonlarından (AGİ) 2008 Ocak ayına kadar genellikle ayda bir 

alınmaktaydı. Ancak, 2008 yılından itibaren akarsularda Ocak ayından başlamak suretiyle iki 

ayda bir, göllerden ise Mayıs ve Kasım aylarında alınmaktadır. Alımlar Resmi Gazetede 

yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde verilen yöntemlere göre yapılmaktadır. Su 

örneği alınacak plastik bidon, akarsu veya göl kenarına en az bir metre uzaklıkta ağzı açık ve 

baş aşağı tutularak suya sokulmakta ve bidon yüzeyden yaklaşık 50 cm’ye kadar derinlikte 

ters çevrilerek, su kütlesini temsil edecek şekilde doldurulmaktadır. Daha sonra plastik 

bidonlarda toplanan su örneklerin bileşimi bozulmayacak şekilde laboratuvara getirilmektedir. 

Plastik bidon üzerinde örneği alan ekip, alındığı tarih, suyun adı, istasyon adı, suyun sıcaklığı 

ve akım bilgileri bulunmaktadır. 

Madde 40 – Analizlerin Yapılması  

Su Kalitesi örneklerinin kimyasal analizleri, yapılan protokol kapsamında DSİ Genel 

Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı Su ve Toprak Laboratuvarı Şube Müdürlüğü DSİ 

Etlik Tesisleri’nde yapılmaktadır. Analizlerde DSİ’nin C tipi olarak belirlediği parametreler 

yapılmaktadır. Laboratuvar Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite 

edilmiştir. Analizlerde Türk Standartların(TS), Europeans Norm (EN), ISO ve DSİ Genel 

Müdürlüğünün Su Analizleri El Kitabı’ndaki yöntemler uygulanarak yapılır. 

Madde 41 – Yardımcı Sediment Aletleri 

a) Elden Sediment Numunesi Alma Aleti (DH-48): Bu alet derinlik entegrasyonu tipi olup, 

girerek ölçü yapılan sığ sularda ince taneli katı madde (süspanse sediment) örneklemesi 

almaya yarar. DH-48 aleti, 33 cm uzunluğunda, 1.6 kg ağırlığında ve içine sediment 

numune şişesi konulabilen bir bölmeden oluşan alüminyum bir muhafazadan ibarettir. 

Su hızına göre meme aletin baş kısmına vidalanır.  

DH-48 aleti, 1/2 inç'lik standart muline saplarıyla kullanılmaktadır. Düşey ile 

72.5 derecelik açı yapan sediment numune şişesiyle akarsu tabanından 8-9 cm yukarıya 

kadar numune alınabilmektedir. DH-48 sediment numune aleti genellikle 1/4 inç 'lik 

(6.4 mm) meme ile kullanılmalıdır. Debi parçacığındaki ortalama hıza göre saptanan 

zaman içerisinde alet değişmeyen bir hızla aşağıya indirilmeli ve aynı hızla yukarıya 

çıkarılmalıdır. Şişe tam dolu olduğunda veya 3/4’ünden daha az dolması durumunda 

şişedeki numune dökülerek işlem tekrarlanmalıdır. 

b) Askıdan Sediment Numunesi Alma Aleti (D-49): Bu sediment numune aleti de derinlik 

entegrasyonu tipi olup derinliği 4.5 metreyi geçmeyen akarsularda ince taneli katı 
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madde (süspanse sediment) numunesi almaya yarar. Yaklaşık 28 kg ağırlığında olan bu 

D-49 sediment numune aleti hidrodinamik koşullara uymasını sağlamak amacıyla balık 

görünümünde yapılmıştır. Sediment numune şişesi aletin baş kısmındaki kapak 

açılarak, içerisine yerleştirilir. D-49 aletinin meme kısmını su içeresinde akış yönüne 

karşı tutmayı sağlayan kuyruk kısmıdır. Bu kısmında su hızına göre çeşitli çaplardaki 

memelerin takılması için vidalı bir delik olup, sediment numunesi de buradan şişe 

içerisine girmektedir. D-49 sediment numune aleti 2.5 mm’lik kablo ile 

kullanılmaktadır. Alet su içerisinde kuyruğu sayesinde meme kısmı suyun akış yönüne 

karşı gelecek bir konuma gelir ve numune alırken yine değişmeyen bir hızla su 

yüzeyinden tabana doğru indirilir ve yine aynı değişmez hızla yukarı çekilir. Burada da 

numune alma zamanını yine D-49 sediment numune aletinin ucuna takılan meme ve 

kesitteki ortalama hız belirlemektedir. Şişenin normal olarak ¾’lük bir kısmı dolması 

istenir. Bu orandan az veya çok dolması durumunda, şişenin içerisindeki numune 

boşaltılarak işlem tekrar edilir. 

c) Elden Yatak Yükü Numunesi Alma Aleti (BM-53): Girilerek akım ölçüsü yapılan sığ 

sularda elden kaba taneli katı madde almaya yarayan piston tipi bir numune aletidir. 2 

inç (5cm) çapında yaklaşık 8 inç (20 cm) uzunluğunda silindiri ve bu silindirin 

içerisinde vakum yapmayı sağlayan pistonu vardır. Akarsu yatağına sokulan BM-53, 

pistonu çekilerek silindirin içerisine numunenin dolması sağlanır. 

ç) Askıdan Yatak Yükü Numunesi Alma Aleti (BM-54): Askıdan sediment ölçüsü yapılan 

derin sulardan kaba taneli katı madde numunesi almaya yarayan mekaniksel bir alettir. 

45 kg ağırlığında ve 56 cm uzunluğunda olan BM-54 örnekleme aleti çelik kabloya asılı 

durumdayken kepçe numune almak için açık durumdadır. Alet akarsu yatağına oturunca 

çelik askı kablosu gevşer ve kepçe yay sayesinde yarım daire çizerek ve tabandan 

numune alarak gövdeye kapanır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM: Seviye-Debi Değerlendirmeleri Hakkında Genel Hükümler 

Madde 42 – Anahtar Eğrileri 

Bir Akarsu Gözlem İstasyonunun (AGİ) eşel en kesitindeki su seviyesi değişimleri ile bu 

değişimlere karşılık gelen debiler arasındaki bağıntıyı gösteren eğriye akım (debi) anahtar 

eğrisi denir. 

a) Bir akarsuyun üzerindeki akım (akarsu) gözlem istasyonunun en kesitindeki su seviyesi 

ve seviye değişimleri, en kesitte kurulan eşel ve limnigraflar ile ölçülür. 

b) Eşel ile anlık seviye değerleri ölçülür.  

c) Limnigraf ile seviyenin zamanla değişimini devamlı olarak kayıt altına alır.  

ç) Yapılan debi ölçümleri ile akarsu kesitindeki her bir su blokunun (kütlesinin) derinlik 

ve genişliği ile suyun hızı ölçülür. 

d) Hesaplanan kesit alanı ve hızın çarpımı sonucu o andaki debi bulunur. Ancak bu tip 

ölçümler sürekli değil, anlık debi bilgisini verir.  

e) Debinin sürekli elde edilebilmesi için bir akım (debi) anahtar eğrisine ihtiyaç vardır. 

f) Debi seviyenin bir fonksiyonu olduğundan, doğru bir debinin elde edilebilmesi, 

seviyelerin doğru elde edilmesiyle mümkün olmaktadır. 

g) Belli bir kesitteki akım (debi) anahtar eğrisini oluşturmak için, o kesitte belli seviyelerde 

debilerin ölçülmesi gerekir.  

ğ) Akım (debi) anahtar eğrisinin elde edilebilmesi çok önemlidir. Çünkü akım (debi) 

anahtar eğrisi, kolaylıkla ölçülebilen seviye değerlerine karşılık gelen debi değerlerinin 

bulunabilmesini sağlar.  

h) Eşel sıfırı kotu ile en kesitin talveg noktası arasındaki kot farkıdır. 

ı) Eşel sıfırının en kesitteki yeri anahtar eğrisinin şekli ile ilgili olmaktadır. Bir diğer konu 

ise doğal akarsularda yatakların en kesitlerinin geometrik şekillerinin anahtar eğrisinin 

şeklinde etkili olmasıdır. Pratikte yapılan iş, debi ölçümü yapıldıktan sonra bulunan 

debiye denk olacak seviye, o andaki eşel seviyesi olarak alınması ve ölçüme yazılması, 

anahtar eğrisi çizilirken de bu seviyenin ve debinin logaritmik kâğıda (veya ekrana) 

işlenmesidir. Gerçekte bu işlem ancak seviye ölçeklerinin (eşel) sıfır kotları ile en 

kesitin talveg noktası kotu arasında bir kot farkı yoksa geçerlidir.  
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Şekil 7: Eşel Sıfırı ile Talveg Kotu Aynı Seviyede 

Şekil 7’de görüldüğü gibi bir akarsu en kesitinde kurulan AGİ’nin eşel sıfırı ile talveg kotu 

aynı ise anahtar eğrisinin genel denklemi: 

Q = N. Hn şeklinde ifade edilir. 

Q: Debi [m3 /sn] 

N: Anahtarın eğimidir ve birimiz bir katsayıdır. 

H: Ezelde okunan (cm) ya da (m) cinsinden su seviyesi (Eşele sıfırı ile talveg aynı kotta ise). 

N: Anahtar eğrisinin eğrilik derecesidir. 

i) Debi seviyenin bir fonksiyonu olduğundan, doğru bir debinin elde edilebilmesi, 

seviyelerin doğru elde edilmesiyle mümkün olmaktadır.  

j) Belli bir kesitteki akım (debi) anahtar eğrisini oluşturmak için, o kesitte belli seviyelerde 

debilerin ölçülmesi gerekir. Akım (debi) anahtar eğrisinin elde edilebilmesi çok 

önemlidir. Çünkü akım (debi) anahtar eğrisi, kolaylıkla ölçülebilen seviye değerlerine 

karşılık gelen debi değerlerinin bulunabilmesini sağlar.   

k) Eşele sıfırı kotu ile en kesitin talveg noktası arasındaki kot farkı, eşel sıfırının en 

kesitteki yeri anahtar eğrisinin şekli ile ilgili olmaktadır. Bir diğer konu ise doğal 

akarsularda yatakların enkesitlerinin geometrik şekillerinin anahtar eğrisinin şeklinde 

etkili olmasıdır. 

l) Pratikte yapılan iş, debi ölçümü yapıldıktan sonra bulunan debiye denk olacak seviye 

için o andaki eşel seviyesinin alınması ve ölçüme yazılması, anahtar çizilirken de bu 

seviyenin ve debinin ilgili logaritmik kâğıda (veya ekrana) işlenmesidir. Gerçekte bu 

işlem ancak seviye ölçeklerinin (eşel) sıfır kotları ile en kesitin talveg noktası kotu 

arasında bir kot farkı yoksa geçerlidir. 
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Madde 43 – Debi Anahtar Eğrisine Tesir Eden Faktörler  

Bunların kendileri ve etkileri bilinmedikçe çizilecek anahtar eğrilerinden elde edilecek 

sonuçların doğruluk dereceleri güvenli olmaz. Debi anahtar eğrilerini etkileyen faktörler 

şunlardır: 

a) Yeterli ve Güvenli Debi Ölçümü; Bir AGİ’de gözlem süresi içinde geçmiş ya da 

geçecek maksimum ve minimum seviyeler dikkate alınarak, bu iki seviye arasında 5–

10 cm arayla her seviyede yapılmış debi ölçümleri, istasyonun hassasiyetine uygun bir 

seyir göstermelidir. Eğer bu hassasiyet yoksa çeşitli seviyelere aynı debi veya çeşitli 

debilere aynı seviyenin karşılık gelme durumu ortaya çıkar ki bu durum genelde orta ve 

minimum su seviyelerinde kendini gösterir. Bu gibi durumlarda ölçümler anahtar eğrisi 

etrafında dağılır ve anahtar çizimi güçleşir. Bu gibi durumlarda daha önce yapılmış olan 

debi ölçümlerini tarih sırasına göre sıralayıp numaralamak gerekir. Eğer dağılımlar 

birbirini takip eden numaralar şeklinde kendini gösteriyorsa, başlangıçtan belli bir 

numaraya kadar bir anahtar eğrisi, ondan sonra ikinci bir anahtar eğrisi çizimi gerektiği 

ortaya çıkar. Bu ise yatakta bir değişim olduğunu gösterir. Rasat raporlarına bakılarak 

değişimin olduğu olay tespit edilir ve başlangıçtan değişimin olduğu ölçüm tarihine 

kadar bir anahtar, sonraki tarihler için ise ikinci bir anahtar eğrisi kullanılır. 

b) İnsan Kaynaklı Hatalar: 

i. Kuralara uygun bir ölçüm yapılmayışı,  

ii. Mulinenin su iplikçiklerine (akış yönüne) paralel tutulmayışı,  

iii. Bilhassa eşiklerin membasında ölçü yaparken eşik gövdesinin membasında oluşan 

ölü sahada derinlik alınması dolayısıyla alanın arttırılması,  

iv. Akarsu yatağı içinde mulinenin kaya üstünde tutularak ölü sahada derinlik alınması 

dolayısıyla alanın arttırılması,  

v. Akarsu yatağı içinde mulinenin kaya üstünde veya arkasında tutulması,  

vi. Dişli ve pervane numaralarının karıştırılması,  

vii. %20, %60, %80 derinliklerinin yanlış hesabı,  

viii. Abaklara bakılıp hız bulunurken abakların karıştırılmasıdır. 

c) Alet Kaynaklı Hatalar:  

i. Mulinelerin kalibrasyonlarının (ölçümlemelerinin) yapılmamış olması,  

ii. Kontak kompartımanındaki platin yayının eskimesi,  

iii. Pervane bilyelerinin karıncalanması,  
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iv. Aletlerin bakımsız ve yağsız olması,  

v. Ölçüm esnasında alete sediment girmesi halinin önlenememesi,  

vi. Teleferiklerde düşey sapmanın tespit edilememesi,  

vii. Numaratörlerin gereği gibi kullanılamaması.  

viii. Bu konular, ölçüler merkeze gönderilmeden önce bölgelerde yapılacak kontrollerle 

giderilmelidir. Aksi takdirde merkezde bunların araştırılması ve kontrolü çok zordur. 

Bu zorluğun giderilememesi ise hatalı sonuçların doğmasına neden olur. 

ç) Yüksek Seviye Ölçümlerindeki Yetersizlik; yüksek seviye ölçümlerine ihtiyaç 

duyulmasının nedenleri;  

i. Kullanılan eşel en kesitlerin tarihlerinin çok eski olması (mümkün ise her mevsim 

ve her taşkın sonrası, mümkün olmaz ise yılda en az bir defa mutlaka bir eşel en 

kesiti çıkarılması gerekir), 

ii. En kesitlerdeki hatalar,  

iii. Hız eğrisinin istenilen seviyeye kadar uzatılmasına yarayacak debi ölçümlerinin 

olmaması,  

iv. Ölçüm kesiti ile istasyon en kesitinin aynı olmaması,  

v. Yapılan yüksek seviye debi ölçümlerinin hatalı oluşu,  

vi. Debi ölçümlerinde yatay sapma açıları ile derinlik düzeltmelerinin yapılmamasıdır.  

d) Eşel En Kesitiyle İlgili Hatalar; 

i. Eşel-Röper Farkı Hatası: İstasyon en kesitinde eşel sıfırı ile röper arasındaki kot farkı 

bize eşelin kesitte yerine yerleşip yerleşmediğini gösterir. Eğer bu kot hatalı ise 

kesitteki eşelin yeri de hatalı demektir. Bu durumda kesiti yatay dilimlere bölerek, 

örneğin her 20 cm’de bir alan hesaplandığında bulunan alanlar, gerçekte alanlara 

eşleştirilen seviyelere uygun olmayacaktır. Bu ise metotta hataya yol açacaktır 

ii. En Kesitlerin Çıkarılış ve Çiziliş Hataları: Elinizde mevcut bulunan en kesit 

istasyonun en kesitini temsil etmelidir. Kesit çıkartılma esnasında genellikle alet 

değiştirilirken yapılan hatalı nivelman kot okumaları ya da bu değerleri tesviye 

düzlemine ait kotlara dönüştürürken hatalar yapılmaktadır 

iii. Ölçüm Kesiti ile En Kesitin Aynı Olmayışı: Akarsularda genellikle her en kesite ait 

hidrolik karakter birbirinin aynısı olamaz. Bu durum kesitlerden hesaplanıp 

kullanılan genişlik ve derinlik, alan, ortalama derinlik, hidrolik yarıçap ile debi 

ölçümlerindeki genişlik, derinlik, alan, hız ve debi değerleri arasında sapmalar 
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meydana gelir. Bunu önlemek için ölçüm kesiti ile istasyon en kesitinin aynı olması 

istenir. 

e) Yatak Stabilitesinin Anahtarlara Etkisi: AGİ kurulduğu zaman en kesitte mevcut akım 

(akış) rejimi, kesitin geometrik yapısı ve hidrolik karakteristikleri değişmedikçe akım 

(debi) anahtar eğrisini çizmek oldukça kolay olur. Ancak tabiatta bunların değişmemesi 

zaman içinde mümkün değildir.  

i. Akarsuda mevcut sediment hareketleri, 

ii. Buz ve don tesirleri, 

iii. Kıyada, şevlerde ve yatakta oluşan ya da oluşacak bitki örtüsü etkileri, 

iv. Feyezan (taşkın) etkileri, 

v. Yatağın ve şevlerin toprak yapısı, suyun itme ve oyma kuvvetlerinin etkileri, 

vi. İstasyonun memba ve mansabında bulunan baraj, regülatör, köprü, menfez, boğaz, 

kurp gibi yapıların etkileri, 

vii. İstasyonun memba ve bilhassa mansabında bulunan ve yatağa karışan yan derelerin 

etkileri, 

viii. Yatağın boy kesitinin yatak eğimindeki değişimler yatak stabilitesine (dengesine) 

etki eder. 

f) Geometrik Şekillerinin Anahtarlara Etkisi: Akarsularımızda istasyon kurup işleterek 

değerlendirmek zorunda olduğumuz işletmenin sulama kanallarında 

karşılaşabileceğimiz çeşitli yatak en kesit tipleri vardır. 

i. Dikdörtgen Kesit, 

ii. Üçgen Kesit, 

iii. Yamuk (trapez) kesit, 

iv. U Tipi Kesit, 

v. Parabolik Kesit, 

vi. Çekirdek Yataklı Kesittir. 

Madde 44 – Akım (Debi) Anahtar Eğrilerinin Uzatılması  

Anahtar eğrisinin uzatılması için öncelikle uzatılacak anahtar eğrisinin en yüksek ve en düşük 

anlık seviye değerlerinin ölçülmüş olması gerekir. En yüksek ve en düşük anlık seviye 

değerlerini elde etmek için her yıl çıkarılan eşel en kesiti bilgileri kullanılır. Çıkarılan kesit 

kullanılarak kesitin en düşük kotundan en yüksek seviyeye kadar eşel seviyesi (h), kesit 



 

Hidrometrik Ölçüm Yönergesi 
 63 

uzunluğu (L), kesit alanı (A), ıslak çevre (P), hidrolik yarıçap (R) derinlik (D) değerleri 

hesaplanır. Bu değerleri kullanarak aşağıda açıklanan Stevens yönteminde kullanılmak üzere 

ve Manning yönteminde kullanılmak üzere AR2/3 değerleri hesaplanır. Bu şekilde debi 

ölçümlerinin eşel seviyesine karşılık gelen bütün L, A, P, R, D ve ve AR2/3değerleri 

bulunur.(Tablo 7). Yapılan bu hesaplamalardan sonra (debi) anahtar eğrisi uzatma yöntemleri 

uygulanır. 

Tablo 7: Akım Anahtar Eğrisini Uzatmada Kullanılacak Parametreler 

 

a) Akım Anahtar Eğrisinin Alt Kısmının Uzatılması: Ölçülen en az debideki su seviyesi 

ile anlık minimum seviye arasında anahtar eğrisinin uzatılması gerekir. Burada en 

uygun ve doğru uzatma şekli, eşel kesitindeki sıfır akım seviyesinin tespitidir. Ayrıca 

geometrik ortalama metodu (TSE.*.), iki eşel kullanma ve logaritmik metotlar da 

kullanılmaktadır. * TSE / l 888 

b) Akım Anahtar Eğrisinin Üst Kısmının Uzatılması: Su yılı içinde yapılan en büyük debi 

ölçümüne ait su yüzü seviyesi ile su yılı içindeki en büyük su yüzü seviyesi arasında bir 

fark bulunmaktadır. Dolayısıyla ölçümlerden geçirilen anahtar eğrisinin uzatılması 

gerekmektedir. Anahtar eğrisinin uzatılması rastgele yapılamaz. Uzatma yüksek 

seviyelerden geçen gerçek debiyi vermelidir. Bu durumda eşel en kesitinde; kesit 

alanını, kesitteki pürüzlülüğü, su yüzü eğimi, hidrolik yarıçap gibi özellikleri kullanan 

metotlardan yararlanmakla mümkündür. Bu metotlar; 

i. Hız-Alan Metodu: Hız-alan metodunu kullanabilmemiz için önemli olan nokta, 

ölçüm yapılan kesitlerle eşel kesitlerinin aynı olmasıdır. Bu yöntemde öncelikle her 

bir ölçümün, farklı seviye değerlerine karşılık gelen kesit alanları bulunur. Ölçülen 

debiler, ölçüm seviyelerine karşı gelen kesit alanlarına bölünür ve ortalama hızlar 

bulunur.  denkleminde V ortalama hızı, Q ölçülen debiyi ve A ölçüm seviyesine 

karşı gelen kesit alanını ifade eder. Buradan elde edilen hız - seviye değerleri 

logaritmik kâğıtta noktalanır ve bu noktalar eğri cetvelleriyle birleştirilerek, 

ölçümlerden seviye - hız eğrisi elde edilir. Elde edilen noktalardan aşırı hızlar ortaya 

çıkmaz. Fakat seviyenin artmasına karşılık akım (akış) hızı belli bir değerden sonra 

artmayacaktır. Sonuçta ortaya çıkan eğri seviye (h) eksenine asimptotik olacaktır. 

Seviye-hız eğrisi çizildikten sonra değerler eğri üzerinden okunarak, anahtar eğrisi 
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çizilecek belli seviye değerlerine (10 cm, 20 cm, 30 cm...) karşılık gelen hız değerleri 

bulunur. Bu hız değerlerinin kesit parametrelerinden bulunan alan değerleriyle 

çarpımıyla debi değerleri elde edilir. Elde edilen seviye–debi değerleri ise anahtar 

eğrisini uzatmakta kullanacağımız değerlerdir. Hız-alan metodu ülkemizde en çok 

tercih edilen anahtar eğrisi uzatma metodudur. 

ii. Manning Metodu: Dördüncü Bölüm: Madde 20’de detaylı olarak izah edilmiştir.  

iii. Stevens Metodu: Dördüncü Bölüm: Madde 20’de detaylı olarak izah edilmiştir.  

iv. Logaritmik Tatonman Metodu: Bu metodu taşkın yatağı olmayan kesitler için 

kullanmak uygundur. Q = k ( H - H0) n denklemindeki H0 değeri değiştirilerek debi 

ölçümlerini kapsayan anahtar eğrisi, logaritmik sistemde doğruya en yakın olana 

kadar denemeler yapılır. Bulunan bu logaritmik doğrudan H= 1.00 m’deki Q (m3/sn) 

değeri “k” olarak alınır. Logaritmik doğrudaki en yüksek Q değeri ve H0 değeri 

belirlenerek formülündeki “n” değeri hesaplanır. 

Q = k ( H - H0) n denkleminde;  

k : katsayı ( H = 1.00 m’deki debi m3/sn )  

H : Eşel seviyesi (m)  

H0: Anahtar eğrisi ile logaritmik doğrudaki seviye farkı  

n : Eğim ( logaritmik doğrunun eğimi ) 

Madde 45 – Anahtar Eğrilerinin Maksimum Seviyelerde Birleşmesi  

Anahtar eğrilerinin şekilleri ile ilgili olarak daha önce, yatakların geometrik şekillerinin, 

yataktaki sediment hareketlerinin, kıyılardaki ve yataktaki bitki örtüsünün, memba ve 

mansaptaki yan dere etkilerinin, mansapta bulunan regülatör, baraj, boğaz, menfez ve köprü 

gibi akım rejimini etkileyen faktörleri daha önceki konularda gördük. Hangi tür yatakların 

anahtarı nasıl değiştireceğini izah ettik.  

Bu kısımda izahına çalışılacak konu ise istasyonun yer değiştirmedikçe yani en kesitin konumu 

değiştirilmedikçe, yatakta dolma ya da oyulma olsun, istasyonun birbirini takip eden 

anahtarlarının hiç bir suretle birbirini kesmeyeceği ve bütün anahtar eğrilerinin belirli eşel 

seviyelerinden sonra birleşip tek bir anahtar eğrisi durumu alacağıdır. Bu durum dikkate 

alınarak anahtar çizen kişilerin sadece son anahtar üzerinde çalışmaları yerine varsa istasyonun 

daha önceki anahtar eğrilerini de incelemesi gereklidir. Kesme ve birleştirme durumları 

ayarlanır. Bu çakıştırma işleminden hem düşey hem de yatay eksenler üzerinde ayarlanmış 

seviye ve debi birimleri bütün anahtar eğrilerinde aynı olmalıdır. Bir anahtar eğrilerinin 
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birimleri diğerinden farklı olursa bu sefer çakıştırma ile birlikte eksen kaydırma zorluğu da 

karşımıza çıkar.  

Eğer istasyonumuzun en kesitinin konumu değişmiş ise anahtar eğrilerinin kesişmesi durumu 

karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda yüksek seviyede birleşmeleri durumu olmayabilir.  

Eğer eşel sıfır kotu zaman içerisinde değiştirilmiş ise bu değiştirmeden önceki anahtar eğrisi 

ile sonraki birbirine paralel gider.  

Eşel sıfırı aşağı indirilirse yeni anahtar ekseninin üstünde yer alır. Eşel sıfırı yukarı 

kaldırılmışsa yeni anahtar ekseninin altında yer alır.  

Logaritmik kağıdın veya ekranın bir özelliği, örnek olarak 0 ile 10 cm arısındaki kağıt 

uzunluğu ile 90 ile 100 cm arasındaki kağıt uzunluğunun aynı olmamasıdır. Seviye 

yükseldikçe her 10 cm de bir kağıt uzunluğu değişir. Bu durum debi ekseni için de geçerlidir. 

1 m3/sn ile 10 m3/sn arasındaki uzunluğu ile 10 m3/sn ile 100 m3/sn arasındaki kağıt 

uzunlukları farklıdır. Kağıdın bu özelliği anahtarların paralelliğini şekil olarak bozar. 

Anahtarda ilk bakışta paralellik yokmuş gibi bir durum yaratır. Ancak değerler kontrol 

edildiğinde paralellik kendini gösterir.  

Anahtarların kesme ve birleşme durumları araştırılırken anahtar eğrisinin şekline etki eden 

yatak şartlarının tesirlerinin devam edeceği de unutulmamalıdır. Yani ilk anahtar (S) çiziyorsa 

ikincisi de mutlaka (S) çizecektir.  

Anahtarların yüksek seviyelerde birleşmelerinin nedeni ise taşkın anında yatakta bulunan su 

kütlesi üzerine yeni kütlelerin gelmesi, yatağın sıkışıp gelen suyu geçiremeyip suni seviye 

şişkinliği yaratması, bu durumda suyun enerji ve hız kaybetmesi nedeniyle su yüzü meyli ile 

enerji haddi meylinin birleşmesidir. Feyezan dalgası içerisinde hız gittikçe azalacağından 

(V2/2g) değeri de gittikçe sıfıra yaklaşır. Dolaysıyla enerji haddi ile su yüzü birbirinden ayıran 

bu değer ortadan kalkınca su yüzü meyli ile enerji haddi meyli birleşir. Bu esnada H0 su yüzü 

ile H su seviyesi teorik olarak aynı değere ulaşır. Bu da aynı hidrolik şartlara sahip en kesit 

içerisine anahtarın yüksek seviyelerde birleşmesine neden olur. 

Bu birleşmenin sonucu olarak da anahtarların kesişmesi imkânı ortadan kalkar. Dolayısıyla 

anahtarlar kesişmez. Bir feyezan sonunda yatakta dolma olursa o zaman anahtarların 

birleşeceği H seviyesi artar. 

Madde 46 – Debi Anahtar Eğrisi Açılım Tablosunun Hazırlanması  

Ülkemizde Su Yılı olarak 01/10/xxxx ila 30/09/xxxx süresi alınmıştır. Diğer bir ifade ile Ekim 

başı ile onu takip eden takvim yılının Eylül ayının son gününe kadar geçen süredir. 

Kullanılacak grafik kâğıdında veya ekranında seviyeler (cm) düşey, akımlar (m3/sn) yatay 

olarak kabul edilir. Çizimde kullanılacak ölçümler:  
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a) Bir önceki su yılının son üç debi ölçümü, 

b) Yıl içindeki debi ölçümleri, 

c) Bir sonraki su yılının ilk üç debi ölçümü, 

ç) Yıl içeresindeki en yüksek eşel seviyesi ile en çok debili debi ölçümünün eşel seviyesi 

arasında fark fazla ise önceki yıllara ait yüksek seviyeli debi ölçümleri, 

d) Yıl içerisindeki en düşük eşel seviyesi ile en az debili debi ölçümünün eşel seviyesi 

arasındaki fark fazla ise önceki yıllara ait düşük seviyeli debi ölçümleri. 

e) Belirtilen değerlerin (ölçümlerin eşel seviyesi karşılığı debileri) noktalanmasından 

sonra bunların hepsini temsil edebilecek ortak bir eğri çizilir. Bu çizim o su yılının debi 

hesabı için kullanılacak bir debi anahtar eğrisidir. Her su yılı için ayrı anahtar eğrisi 

değerleri ve ayrı tarih kullanmak hatalıdır. Zira anahtar tarihini değiştirecek olan su yılı 

başlangıç ve bitimi değil yatağı oynatan bir olay, bir taşkın veya akarsu yatağına yapılan 

suni bir müdahaledir. 

f) Akım anahtarı çizildikten sonra en düşük seviyeden başlayarak en yüksek seviyeye 

kadar anahtar eğrisi üzerinden bütün seviyelerin karşılığı debiler tek tek okunarak Form 

7 - Debi Anahtar Eğrisi Açılım Tablosu görülen H - Q sütunlarına yazılır. Akım (Debi) 

anahtar eğrisini çizdiğimiz logaritmik kâğıtta ölçeklendirme eşit olmadığından, debi 

ölçümleri noktalarken ve akım (debi) anahtar eğrisinin açılımını yaparken dikkat 

edilmelidir. 

g) Anahtar eğrisinden her seviye için karşılık gelen debiyi okumamız oldukça zordur. Bu 

nedenle okunamayan seviyelere karşılık gelen debiler interpolasyon yapılarak 

hesaplanıp yazılır. Fark sütununa iki okuma seviyesine karşılık gelen debi farkları 

yazılır. Doğal yataklarda genellikle seviye yükseldikçe bu farklarında büyüdüğü 

görülecektir. Akım (Debi) anahtar eğrisi tablosunun üst kısmına AGİ’ye ait bilgiler, 

anahtar eğrisi numarası ve geçerli olduğu süreler, orta kısma seviyeler ve seviyelere 

karşılık gelen debiler, alt kısmada akım anahtar eğrisini çizenin adı soyadı ve tarih 

yazılır. Form 7 - Debi Anahtar Eğrisi Açılım Tablosu doldurulur. 
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ONUNCU BÖLÜM: Hidrometrik Akım Değerlendirme Çalışmalarında Şift Uygulamaları 

Hakkında Genel Hükümler 

Madde 47 – Şift Uygulamaları 

Şift; düzeltme, yaklaştırma demektir. Hidrometrik Akım değerlendirme çalışmasında şift 

uygulaması; debi ölçümünde ölçülen debi miktarı ile ölçüm ortalama seviyesi arasındaki 

ilişki geçici olarak bozulmuş ise, kullanılan anahtar eğrisini baz alınarak bu ilişkiyi 

düzenlemek için yapılır. 

Şift uygulaması, yatakta geçici oyulma ya da dolma olmuşsa, mevcut kullanılan anahtar 

eğrisinin kullanımı değiştirilmeyecekse, yani anahtar değişimini gerektirecek, süreklilik arz 

eden yatak değişimleri yoksa uygulanır. Şift, yapılan debi ölçümündeki debi miktarını 

düzeltmek değildir. Debi ölçüm seviyesini ve yataktaki geçici değişimin başladığı ve de bittiği 

zaman dahilindeki seviyeleri düzeltmek demektir. Kısaca, şift, debiye değil seviyeye 

uygulanır. Bir debi ölçümü sonucunda, hidrometrik değerlendirme çalışmalarında, şift 

uygulamasına gerek olup olmadığını tespit etmek için; Debi ölçümünün ortalama eşel 

seviyesinin, kullanılan en son anahtar eğrisindeki karşılığı olan debiden, ölçüm debisinin 

farkını bulup, anahtar eğrisi debisine bölmek gerekir. Çıkan sonuç %5 ten büyükse şift 

uygulaması yapılır, küçük ise şift uygulaması yapılmaz ve şift miktarı sıfır kabul edilir. 

a) 
	 	Ö çü ü	

	
=... ≤0.05 => Şift=0 

b) 
	 	Ö çü ü	

	
=... ≥0.05 => Şift=0 

Madde 48 – Şift Miktarının Hesaplanması ve Uygulanması 

a) Ölçüm değeri anahtar eğrisi kağıdına (veya logaritmik ekrana) noktalandığında anahtar 

eğrisinin üstüne (yukarısına) düşüyorsa; yatakta dolma olayı meydana gelmiş, ya da 

debi miktarı, ölçü seviyesinin anahtardaki karşılığı olan debi miktarına göre az çıkmış 

demektir. Bu durumda, yatakta dolma olayı olduğu için, debi ölçüm seviyesini azaltıp, 

ölçülen debinin anahtardaki karşılığı olan seviyeye getirmemiz gerekir. Yatakta dolma 

olayı olması durumundaki şift (-) olacaktır. 

i. Uygulanacak şift miktarını belirlemek için, ölçüm debisinin %5’i alınıp, aynı debiye 

ilave edilir. Bu şekilde hesaplanan debinin kullanılan en son anahtardaki karşılığı 

seviye belirlenir. Bu seviye ile ölçüm seviyesi arasındaki fark ( şift ), (-) olarak 

dolmanın başladığı günden itibaren bittiği güne kadarki seviyelere uygulanır.  

[QÖlçüm - QAnahtar = (-) ise] yatakta dolma olayı meydana gelmiş, ya da debi miktarı, ölçü 

seviyesinin anahtardaki karşılığı olan debi miktarına göre az çıkmış demektir. 

{QDebi ölçüm + [(QDebi ölçüm * 5 ) / 100]} = …… HAnahtar (anahtar karşılığı seviye bulunur). 
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(HAnahtar – HÖlçüm)  =….  (-) Şift miktarı bulunur. 

Veya; 

Ölçüm debisi anahtar debisinden az (yatakta dolma olayı var) ise 

QDebi ölçüm * 1.05=….. HAnahtar (anahtar karşılığı seviye bulunur) 

(HAnahtar – HÖlçüm) = ….  (-) Şift miktarı bulunur. 

Akarsu yatağındaki dolma olayı, suyun maksimum seviyeye ulaşıp yatak tabanındaki ve havza 

yüzeyindeki malzemeyi beraberinde taşırken, maksimum seviyenin geçmesinden sonra seviye 

düşmeye başladığında, diğer bir ifade ile suyun enerjisini ve yataktaki malzemeyi taşıma 

kabiliyetini kaybettiği zamanda, taşıdığı malzemenin yatak tabanına çökelmesiyle başlar. 

Yatakta en çok dolma seviyenin en az olduğu günde olur. 

ii. Bu nedenle yatakta dolma olayının başlangıcı, yani yatak tabanında malzeme 

birikimi nedeni ile suyun aktığı alanın daralmamaya başladığı tarih, ölçü tarihinden 

geriye doğru akımın minimum olduğu günlerde aranmalıdır. Bu durumda ( - ) şift 

uygulaması da, bu tarihlerde başlamalıdır. Bitiş tarihi ise, ölçü tarihinden ileriye 

doğru suyun maksimuma ulaştığı seviyede, daha önce doldurduğu yatağı kendisi 

oyacağından bu tarihlerde olmalıdır. 

b) Ölçüm değeri anahtarın altına düşüyorsa; yatakta oyulma olmuş demektir. Dolma 

olayının tersi olarak, şift uygulaması (+) olacaktır.  

[QÖlçüm - QAnahtar = (+) ise] yatakta oyulma olmuş demektir. Dolma olayının tersi olarak, 

şift uygulaması (+) olacaktır. 

{QDebi ölçüm - [(QDebi ölçüm * 5 ) / 100]} = …… HAnahtar (anahtar karşılığı seviye bulunur). 

(HAnahtar – HÖlçüm)  =….  (+) Şift miktarı bulunur. 

Veya 

Ölçüm debisi anahtar debisinden fazla (yatakta oyulma olayı var) ise 

QDebi ölçüm * 0.95=….. HAnahtar (anahtar karşılığı seviye bulunur) 

(HAnahtar – HÖlçüm) = ….  (+) Şift miktarı bulunur. 

Yatakta en fazla oyulma, suyun enerjisinin en fazla olduğu maksimum seviyenin 

geçtiği gün olur. Bu nedenle, (+) şift uygulamasına, ölçüm tarihinden geriye doğru 

maksimum seviyenin geçtiği tarihten itibaren başlanmalıdır. Bitiş tarihi ise, ölçüm 

tarihinden ileriye doğru suyun minimum seviyeye ulaştığı günlerde enerjisini kaybedip 

taşıdığı malzemenin çökelmesi sonucu yatağın kendiliğinden tekrar dolduğu tarihlerde 

aranmalıdır. 
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Gerek dolma olayında, gerekse oyulma olayında ( + ) veya ( - ) yönde 1’ in üzerindeki 

şift miktarları dağıtılırken, suyun seviye değişimi iyi incelenmeli, mümkün olduğunca 

kademeli dağıtılmasına özen gösterilmelidir.  

c) Seviye- şift düzeltmeleri yapıldıktan sonra Form 8 - Ayrıntılı Seviye- Debi Tablosu 

doldurulur. 
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ONBİRİNCİ BÖLÜM: Hidrometri Çalışmalarında Yer Alan Personel Hakkında Genel 

Hükümler  

Madde 49 – Hidrolog 

a) İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri 

çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, 

b) Yer üstü sularda gözlem ve ölçüm (akarsularda debi ölçümü) yapan, 

c) Kar gözlemleri ve ölçümü,  

ç) Akarsu, göl ve barajlarda genel hidrometeorolojik etüt çalışmaları yanında rusubat 

(sediment) ve su kalitesi gözlem ve ölçümleri yapan,  

d) Sabit tesisleri (eşel, su seviyesi ve parametreleri gözlem tesisi, teleferik tesisi, kar 

gözlemi tesisi, yağış ve buharlaşma tesisi gibi) kuran veya kurduran,  

e) Eşel en kesitini ve akarsu boy kesitini çıkaran veya çıkarttıran,  

f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir. 

 

Madde 50 – Çalışma Ortamı ve Koşulları  

a) Her türlü iklim şartlarında, açık alanda çalışır, 

b) İşin gereğine göre esnek çalışma söz konusu olabilir, 

c) Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve 

yaralanma riskleri bulunur,  

ç) Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan 

uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır. 

Madde 51 – Hidrolog için Yeterlilik Koşulları; 

a) Yükseklik fobisinin olmaması, 

b) 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulması, 

c) En az Meslek Lise Mezunu olması, 

ç) Dört işlem yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olması,    

d) Mesleki Yeterlilik Kurumundan verilmiş olan Mesleki Sertifikasının bulunması, 

e) Acil durum bilgisi,  

f) Analitik düşünme becerisi, 

g) Araç, gereç ve ekipman bilgisi, 

ğ) Arazi öncesi planlama ve hazırlık bilgisi, 

h) Arazide yer kontrol noktası belirleme bilgi ve becerisi, 

ı) Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi, 

i) Basit ilkyardım bilgisi, 
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j) Çevre koruma standartları bilgisi, 

k) Dosyalama ve arşivleme bilgisi, 

l) Ekip içinde çalışma becerisi, 

m) El becerisi, 

n) Genel hidrolik ve zemin bilgisi, 

o) Güvenlik ve sağlık işaretleri bilgisi, 

ö) Harita teknik bilgisi, 

p) İş sağlığı ve güvenliği bilgisi, 

r) İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, 

s) Kalite kontrol prensipleri bilgisi, 

ş) Kullanım kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı kullanma bilgisi, 

t) Malzeme bilgisi, 

u) Mesafe ve ağırlık tahmin becerisi, 

ü) Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi, 

v) Mesleki terim bilgisi, 

y) Nivelman yapma bilgi ve becerisi, 

z) Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi, 

aa) Problem çözme becerisi, 

bb) Proje anlama ve projeyi araziye uygulama bilgi ve becerisi, 

cc) Raporlama bilgi ve becerisi, 

çç) Sözlü ve yazılı iletişim becerisi, 

dd) Standart ölçüler bilgisi, 

ee) Temel beton bilgisi, 

ff) Temel çalışma mevzuatı bilgisi, 

gg) Temel düzeyde bilgisayar bilgisi, 

ğğ) Temel matematik ve trigonometri bilgisi, 

hh) Temel meteoroloji bilgisi, 

ıı) Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi, 

ii) Zamanı iyi kullanma becerisi olması gereklidir. 

Madde 52 – Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri 

a) İş ile ilgili emniyet tedbirleri almak; 

i. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almak, 

ii. Çalışma alanının güvenlik açısından kontrolünü yapmak, 

iii. Çalışma ortamı ile ilgili oluşabilecek tehlikelere karşı önlem almak, 

iv. Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak, 

v. Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak, 
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b) İş organizasyonu yapmak; 

i. Çalışma alanının düzenini ve kontrolünü sağlamak 

ii. İş programı yapmak 

iii. Donanım, malzeme ve ekipman kontrolü yapmak 

c) Hidrometeorolojik ve meteorolojik gözlem istasyonları tesis etmek; 

i. İş öncesi hazırlıkları ve kontrolleri yapmak, 

ii. Kontrol sonrası tesis işlemleri için gerekli ölçümleri yapmak 

iii. Eşel tesisi işi öncesi hazırlık yapmak 

iv. Eşel tesisi kurmak / kurulmasını sağlamak, 

v. Limnigraf tesisi kurmak / kurulmasını sağlamak, 

vi. Teleferik, donav ve ölçüm köprüsü tesisi kurmak/ kurulmasını sağlamak, 

vii. Meteoroloji gözlem istasyonları tesis etmek veya ettirmek. 

ç) Akarsularda debi ölçümü yapmak; 

i. Ölçüm öncesi hazırlık yapmak, 

ii. Debi ölçümü yapmak, 

iii. Ölçüm sonrası işlemleri yapmak. 

d) Girilerek debi ölçümü yapılamayan akarsularda debi ölçümü yapmak; 

i. Teleferik ile askıdan ölçüm yapmak, 

ii. Yardımcı ölçüm tesisleriyle ölçüm yapmak, 

iii. Buz ile kaplanmış akarsularda ölçüm yapmak, 

iv. Gerekli debi ölçümlerini yapmak. 

e) Sediment numunesi almak; 

i. Debi ölçümü sonrası sediment (rüsubat) numunesi almak, 

ii. Numune alma sonrası işlemleri yapmak, 

f) Akım gözlem istasyonunda eşel en kesiti çıkartmak; 

i. Nivelman işi öncesi hazırlık yapmak, 

ii. Nivelman işlemi yapmak, 

iii. Nivelman değerlerinden kot hesabı yapmak, kesit çizmek ve parametreleri 

hesaplamak. 

g) Kar, kuyu ve göl seviye gözlemleri yapmak, su numunesi almak; 

i. Kar gözlemleri ve ölçümü yapmak, 

ii. Kuyu gözlemleri ve ölçümü yapmak, 

iii. Göl seviye gözlemleri ve ölçümü yapmak, 

iv. Su kalitesi tespiti için su numunesi almak. 

ğ) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek; 

i. Eğitim planlaması ve organizasyon çalışmalarını gerçekleştirmek, 

ii. Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak, 
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iii. Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek, 

Madde 53 – Meteoroloji Mühendisi;  

a) Meteoroloji Mühendisliği bölümünden mezun olan, 

b) İstasyonlarda akım, sediment, kar ölçüleri, kalite ve kirlenme ölçümlerin planlanması 

ve onaylanmasını yapan, 

c) Gözlem istasyonlarından elde edilecek verileri değerlendirmek üzere büro çalışmaları 

yapan, gerekli raporlar ve tablolar (akım kitap sayfası, göl kitap sayfası vs.) hazırlayan,  

ç) Hidrologun görev- sorumluluklarını ve hidrometrik işlerin yerine getirilmesini takip 

eden, 

d) Yer üstü akarsularda yapılan gözlem ve seviye-debi ölçümlerinden debi anahtar eğrisi 

çıkarma oluşturan,  

e) Debi ölçümlerinin yapıldığı günler için şift hesabı yapan ve bu düzeltme (şift) miktarını 

diğer gerekli günlerin ortalama eşel seviyelerine uygulayan, 

f) Sabit tesisleri (eşel, su seviyesi ve parametreleri gözlem tesisi, teleferik tesisi, kar 

gözlemi tesisi, yağış ve buharlaşma tesisi gibi) yerini inceleyen, onaylayan ve 

Hidrometrik Gözlem Ağı içerisinde ihtiyaca göre istasyon (AGİ, KGİ, GGİ) açma- 

kapama ve planlamasını yapan, 

g) Görevi ile ilgili mevzuat ve esasları takip eden ve personelini bilgilendiren, 

ğ) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.  
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ONİKİNCİ BÖLÜM: Hidrometri Çalışmalarında Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman Hakkında 

Genel Hükümler 

Madde 54 – Araç, Gereç ve Ekipmanlar 

1) Bilgisayar, 

2) Debi ve hız ölçme cihazları, 

3) Düdüklü metre, 

4) GPS aleti, 

5) GSM teknolojisi, 

6) Harita takımları, 

7) Hassas terazi, 

8) Hesap makinesi, 

9) İletişim araçları (telsiz, telefon vb.), 

10) İnce ve kalın muhtelif halatlar, 

11) Kar ölçme cihazları, 

12) Kar terazisi, 

13) Kayak takımı, 

14) Keser, 

15) Kırtasiye malzemesi,  

16) Kişisel koruyucu donanım (baret, eldiven, kulaklık, iş elbisesi, iş çizmesi vb.), 

17) Kren (ayaklı veya oto kren), 

18) Kronometre, 

19) Limnigraf, 

20) Makara, 

21) Mira, 

22) Muhtelif demir ve ahşap kazıklar, 

23) Muline ve ekipmanları, 

24) Nivo,  

25) Pusula, 
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26) Rüsubat (sediment numunesi) ve yatak yükü alma cihazları, 

27) Rüzgâr ölçme aleti, 

28) Sediment numune şişesi, 

29) Su numunesi alma cihazları, 

30) Şeritmetre,  

31) Termometre ve termograf, 

32) Testere, 

33) Vargel, 

34) Yapı Malzemesi (kum, çimento, kireç, inşaat malzemeleri vb.). 
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yürürlülük ve Yürütme Hakkında Genel Hükümler 

Madde 55 – Yürürlülük 

Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 56 – Yürütme 

Bu Yönerge hükümlerini DSİ Genel Müdürü yürütür. 
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EKLER 

 



 

 

FORM 1: Göl Gözlem Sicil Kartı 

 

İstasyon No :

Gölün Adı :

İstasyon Adı :

Havza No ve Adı :

Açılış Tarihi :

Açılış Nedeni :

Kapanış Tarihi :

Kapanış Nedeni :

Yağış Alanı : km²

Yükselti (Rakım) : m m

Coğrafi Koordinatı : K - D

   (1/25 000) :

   (1/100 000) :

   (1/250 000) :

Bölge  No ve Adı :

 İl : Bucak :

 İlçe : Köy :

Su Kalitesi Numunesi (Başlangıç Tarihi) :

 İSTASYONDA MEVCUT ÖLÇÜM TESİSLERİ

Seviye Ölçeği        :  İSTASYON YER TARİFİ :

 Eşellerin Cinsi ve Boyu :

 Rasat Saatleri :

 Eşel Sıfırı Memleket Kotu : mm

 Eşel - Röper Farkı : mm

 Sigorta Röperi Eşel - Röper Farkı : mm

 Tesisin Cinsi :

 Limnigrafın Markası ve Cinsi :  İSTASYONA ULAŞIM İÇİN YOL DURUMU   :

 Eşel Sıfırına Göre Boru Taban Kotu : mm

 Toplam Boru / Kule  Uzunluğu : m

 Tesisi Kuran : Kuruluş Tarihi 

 GÖLÜN GENEL DURUMU

 Su Yüzü Alanı : km²  Uzunluğu : km Genişliği : km  İSTASYONUN EŞELİNDE / YERİNDE VE KOTUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   :

Yükseldiği Aylar :

Düştüğü Aylar :

 Göl Suyunda Boşalım Var mı? :

 Gölde Su Yapısı Varsa Adları :

 Gölü Besleyen Yüzeysel Sularda ve Çıkış Ayağındaki Su Yapıları  :

 Niteliği (Daimi, Geçici, Bataklık, Kurutulmuş) :  EK BİLGİLER  :

 Oluşum Nedeni :

 Gölde Buz Etkisi :

:

Adı Soyadı : İşe Başlama Tarihi :

 Evinin İstasyon Yerine Olan Mesafesi  : m

 Adresi :    Gölde Ada Varsa Adları ve 
 Alanları

:

 Göl Hangi Amaçla Kullanılıyor

 Çevresindeki Kentsel 
 Yerleşim Yerleri :

R
A

S
A

T
Ç

I

:

 Göldeki Diğer 
 Hidrometrik
 Gözlem İstasyonları

:

 Seviyenin 

 Gölü Besleyen
 Yüzeysel Sular

L
İM

N
İG

R
A

F

Düzenleyen ve Tarihi  :

E
Ş

E
L

İstasyonun Bulunduğu

Harita Pafta Adı - No 

Eşel Sıfırı Memleket Kotu :

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ H  A  R  İ  T  A  /  K   R   O   K   İ

Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

GÖL GÖZLEM İSTASYONU SİCİL BİLGİLERİ



 

 

FORM 2: Akım Gözlem İstasyonu Sicil Kartı 

 

İstasyon No :

Suyun Adı :

İstasyon Adı :

Açılış Tarihi :

Açılış Nedeni :

Kapanış Tarihi :

Kapanış Nedeni :

Yağış Alanı : km²

Yükselti (Rakım) : m

Coğrafi Koordinatı : K - D

   (1/25 000) :

   (1/100 000) :

   (1/250 000) :

Bölge No ve Adı :

 İl : Bucak :

 İlçe : Köy :

Sediment Numunesi (Başlangıç Tarihi) :

Su Kalitesi Numunesi (Başlangıç Tarihi) :

 İSTASYONDA ÖLÇÜLEN KANALLAR

Seviye Ölçeği        :  Hangi Sahilde Olduğu :

 Hangi Sahilde Bulunduğu :  Kanalların Cinsi  (Toprak / Taş / Beton) :

 Eşellerin Cinsi ve Boyu :  Su Alma Yerinin Eşele Mesafesi          : m

 Rasat Saatleri :  Kanalın Çalıştığı Aylar :

 Sol Sahil (Eşel - Röper Farkı) : mm  Kanalda Seviye Ölçeği Olup Olmadığı :

 Sağ Sahil (Eşel - Röper Farkı) : mm

 Sol Sigorta Röperi (Eşel - Röper Farkı) : mm  EŞEL ENKESİTİNİN DURUMU

 Sağ Sigorta Röperi (Eşel - Röper Farkı) : mm  Eşel En Kesitinin Özellikleri :

 Tesisin Cinsi : Ana Yatakta Akımı Etkileyebilecek Özellikle :

 Limnigrafın Markası ve Cinsi : Sol Sahilde Akımı Etkileyebilecek Özellikler :

 Eşel Sıfırına Göre Kule / Boru Taban Kotu : mm Sağ Sahilde Akımı Etkileyebilecek Özellikle :

 Eşel Sıfırına Göre I. Giriş Borusu Kotu : mm Çapı : mm  Membaında Akıma Tesir Eden Faktörler :

 Eşel Sıfırına Göre II. Giriş Borusu Kotu : mm Çapı : mm  Mansabında Akıma Tesir Eden Faktörler :

 Eşel Sıfırına Göre III. Giriş Borusu Kotu : mm Çapı : mm  İstasyonda Buz Tesiri Ve Görüldüğü Aylar :

 Toplam Boru / Kule  Uzunluğu / Kuyu Derin: m  Nehrin Yatakta Yayılma Hali (Var / Yok) :

 Tesisi Kuran : Kuruluş Tarihi  :  Hangi Sahilde Yayıldığı :

 Sol Pilon Boyu : m  Hangi Seviyeden Sonra Yayıldığı : m

 Sağ Pilon Boyu : m  Yayılma Mesafesi : m

 Pilonlar Arasındaki Mesafe : m  Akımın Sıfır Olduğu Seviye : m

 Toplam Tel Uzunluğu : m Kalınlığı : mm

 Tesisi Kuran : Kuruluş Tarihi  :

 İSTASYON YER TARİFİ :

 İSTASYONA ULAŞIM İÇİN YOL DURUMU   :  RASATCI BİLGİLERİ

İşe Başlama Tarihi :

m

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

AKARSU GÖZLEM İSTASYONU SİCİL BİLGİLERİ

H  A  R  İ  T  A  /  K   R   O   K   İ

Harita Pafta Adı - No

İstasyonun Bulunduğu

 Evinin İstasyon Yerine Olan Mesafesi  :

 Adı Soyadı:

Düzenleyen ve Tarihi  :

 İSTASYONDA MEVCUT ÖLÇÜM TESİSLERİ

E
Ş

E
L

L
İM

N
İG

R
A

F
T

E
L

E
F

E
R

İK
 

 Adresi    :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...……………
………….

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................

 Pilon Boyları

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………...…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………….....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 İSTASYONUN EŞELİNDE / YERİNDE VE KOTUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   :



 

 

FORM 3: Kar Gözlem İstasyonu Sicil Kartı 

 



 

 

FORM 3: Kar Gözlem İstasyonu Sicil Kartı (Devam) 



 

 

FORM 4: Debi Ölçüm Notları

 

 

  



 

 

FORM 4: Debi Ölçüm Notları (Devam) 



 

 

FORM 5: ADCP Ölçüm Formu

 



 

 

FORM 5: ADCP Ölçüm Formu (Devam) 



 

 

FORM 6: Kar Ölçüm Formu 



 

 

FORM 6: Kar Ölçüm Formu (Devam) 



 

 

FORM 7: Debi Anahtar Eğrisi Açılım Tablosu 

 

  



 

 

FORM 8: Ayrıntılı Seviye- Debi Tablosu 

 

 

 




