
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVLET SU İŞLERİ 
 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

  

 
 
 
ISSN: 1012 - 0726 (Baskı) 
ISSN: 1308 - 2477 (Online)  

 
 
 
SAYI: 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSİ 
 

TEKNİK 
 

BÜLTENİ  



 

 



 

 

 
DSİ TEKNİK BÜLTENİ 

 

Sahibi 
DEVLET SU İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Adına 
Akif ÖZKALDI 
 
 
Sorumlu Müdür 
M. Fatih KOCABEYLER 
 
 
Yayın ve Hakem 
Kurulu 
Yakup DARAMA 
Tuncer DİNÇERGÖK 
Ali KILIÇ 
Nurettin PELEN 
Ali SARANER 
Kemal ŞAHİN 
 
Haberleşme Adresi 
DSİ Teknik Araştırma ve 
Kalite Kontrol (TAKK) 
Dairesi Başkanlığı 
06100 Yücetepe - 
Ankara 
 
Tel (312) 399 2793 
Faks (312) 399 2795 
bulten@dsi.gov.tr 
 
 
Basıldığı Yer 
Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı 
Basım ve Foto-Film 
Şube Müdürlüğü 
Etlik - Ankara 
 
 
SAYI : 116 
YIL : TEMMUZ 2012 
 
Yayın Türü 
Yaygın süreli yayın 
Üç ayda bir yayınlanır 
 
ISSN  
1012 - 0726 (Baskı) 
1308 - 2477 (Online) 

  
İÇİNDEKİLER  

  
ZEBRA MİDYENİN [DREISSENA POLYMORPHA (PALLAS 1771)]  
KONTROL YÖNTEMLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR   

 Seyit AKSU, Hasan ÇEVLİK, Meltem İdem ELİBOL                     1 
                                              
  
YUKARI HAVZA HEYELANLARININ MANSAP TAŞKINLARINA ETKİSİ 
VE HEYELAN ERKEN UYARI SİSTEM ÖNERİSİ; TRABZON İLİ ÖRNEĞİ 

 Emre AKÇALI, Hasan ARMAN                                                    15 
 
  
BAHÇELİK BARAJI DİPSAVAĞINDA TESİS EDİLEN SU ALMA 
YAPISININ KONİK VANALARLA KONTROL EDİLMESİ VE KONİK 
VANALARIN OPTİMİZASYONU İÇİN YAPILAN FİZİKSEL DENEYLER 

 Ş. Yurdagül KUMCU                                                                    31 
 
            
                                                                                                              

  

    

  

 



 

 

DSİ TEKNİK BÜLTENİ’NİN AMACI 
 

DSİ Teknik Bülteni’nde, su ile ilgili konularda, temel ve uygulamalı mühendislik alanlarında gönderilen bildiriler 
yayınlanır. Bildiriler, ilk önce konunun uzmanı tarafından incelenir ve değerlendirilir. Daha sonra, Hakem Kurulu 
uzman görüşünü de esas alarak bildirinin yayınlanıp yayınlanmamasına karar verir. Bildirilerin tamamı veya büyük 
bir kısmı diğer yayın organlarında yayınlanmamış olması gereklidir. 
 

DSİ TEKNİK BÜLTENİ BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 
 
1. Gönderilen yazılar kolay anlaşılır dilde ve Türkçe kurallarına uygun şekilde yazılmış olmalıdır. 
2. Yazıların teknik sorumluluğu yazarına aittir (yazılardaki verilerin kullanılması sonucu oluşabilecek maddi ve 

manevi problemlerde muhatap yazardır).  
3. Yayın Kurulu, bildiriler üzerinde gerekli gördüğü düzeltme ve kısaltmaları yapar. 
4. Bildiriler bilgisayarda Microsoft Word olarak bir satır aralıkla yazılmalı ve Arial 10 fontu kullanılmalıdır. 

Bildiriler A4 normundaki kâğıdın her kenarından 25 mm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. 
5. Sadece ilk sayfada, yazı alanı başlangıcından sola dayalı olarak, italic 10 fontunda Arial kullanılarak ilk satıra 

“DSİ Teknik Bülteni” yazılmalıdır. 
6. Konu başlığı: Yazı alanı ortalanarak, “DSİ Teknik Bülteni” yazısından sonra dört satır boş bırakıldıktan sonra 

Arial 12 fontu kullanılarak büyük harflerle koyu yazılmalıdır. 
7. Yazar ile ilgili bilgiler: Adı (küçük harf), soyadı (büyük harf), yazarın unvanı ile bağlı olduğu kuruluş (alt satıra) 

ve elektronik posta adresi (alt satıra) başlıktan iki boş satır sonra ilk yazardan başlamak üzere Arial 10 fontu 
ile yazı alanı ortalanarak yazılmalıdır. Diğer yazarlar da ilk yazar gibi bilgileri bir boşluk bırakıldıktan sonra 
yazılmalıdır. 

8. Türkçe özet, elektronik posta adresinden dört boş satır sonra, özetten bir boş satır sonra ise anahtar 
kelimeler verilmelidir. Aynı şekilde, Türkçe anahtar kelimelerden iki boş satır sonra İngilizce özet, bir boş satır 
sonra ise İngilizce anahtar kelimeler verilmelidir. 

9. Bölüm başlıkları yazı alanı sol kenarına dayandırılarak Arial 10 fontu kullanılarak koyu ve büyük harfle 
yazılmalı. Bölüm başlığının üzerinde bir boş satır bulunmalıdır. 

10. Ara başlıklar satır başında başlamalı, üstlerinde bir boş satır bulunmalıdır. Birinci derecedeki ara başlıktaki 
bütün kelimelerin sadece ilk harfi büyük olmalı ve koyu harflerle Arial 10 fontunda yazılmalıdır. İkinci ve daha 
alt başlıklar normal harflerle Arial 10 fontu ile koyu yazılmalıdır. 

11. Yazılar kâğıda iki sütün olarak yazılmalı ve sütün aralarındaki boşluk 10 mm olmalıdır.  
12. Paragraf sola dayalı olarak başlamalı ve paragraflar arasında bir boş satır bırakılmalıdır.  
13. Eşitlikler bilgisayarda yazılmalı ve numaralandırılmalıdırlar. Eşitlik numaraları sayfanın sağına oturmalı ve 

parantez içinde yazılmalıdır. Her eşitlik alttaki ve üstteki yazılardan bir boş satır ile ayrılmalıdır. Eşitliklerde 
kullanılan bütün semboller eşitlikten hemen sonraki metinde tanımlanmalıdır. 

14. Sayısal örnekler verildiği durumlarda SI veya Metrik sistem kullanılmalıdır. Rakamların ondalık kısımları virgül 
ile ayrılmalıdır. 

15. Yararlanılan kaynaklar metinde kaynağın kullanıldığı yerde köşeli parantez içersinde numaralı veya [Yazarın 

soyadı, basım yılı] olarak belirtilmelidir. Örneğin: “…… basamaklı dolusavaklar için geometri ve eşitlikler 1” 

veya …… basamaklı dolusavaklar için geometri ve eşitlikler Aktan, 1999” gibi. 
16. Kaynaklar yazar soyadlarına göre sıralanmalı, listelenirken yazar (veya yazarların) soyadı, adının baş harfi,  

yayın yılı, kaynağın ismi, yayınlandığı yer ve yararlanılan sayfa numaraları belirtilerek, köşeli parantez 
içerisinde numaralandırılmalı ve yazarken soldan itibaren 0,75 cm asılı paragraf şeklinde yazılmalıdır. Makale 
başlıkları çift tırnak içine alınmalı, kitap isimlerinin altı çizilmelidir. Bütün kaynaklara metin içinde atıf 
yapılmalıdır.  

17. Çizelgeler, şekiller, grafikler ve resimler yazı içerisine en uygun yere gelecek şekilde yerleştirilmelidir. 
Fotoğraflar net çekilmiş olmalıdır. Şekil ve grafikler üzerine el yazısı ile ekleme yapılmamalıdır.  

18. Bildirinin tamamı 20 sayfayı geçmemeli, şekil, çizelge, grafik ve fotoğraflar yazının 1/3’ünden az olmalıdır. 
19. Sayfa numarası, sayfaların karışmaması için sayfa arkalarına kurşun kalem ile hafifçe verilmelidir. 
20. Yazım kurallarına uygun olarak basılmış bildirinin tam metni hem A4 kâğıda baskı şeklinde (2 adet) hem de 

dijital ortamda (CD veya DVD) yazışma adresine gönderilmelidir. 
21. Yayınlanan bütün yazılar için ”Kamu Kurum ve kuruluşlarınca ödenecek telif ve işlenme ücretleri hakkındaki 

yönetmelik” hükümleri uygulanır.  
22. Bildiriyi gönderen yazarlar yukarıda belirtilenleri kabul etmiş sayılırlar. 
23. Yazışma adresi aşağıda verilmiştir:  
 
DSİ TEKNİK BÜLTENİ 
DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı  
06100 Yücetepe ANKARA 
Tel     (312) 399 2793 
Faks  (312) 399 2795 
E-posta bulten@dsi.gov.tr 
Web  http://www.dsi.gov.tr/kutuphane/dsi_teknik_bulten.htm 
 



 

1 
 

DSİ Teknik Bülteni 
Sayı: 116, Temmuz 2012 
 
 
 

ZEBRA MİDYENİN [DREISSENA POLYMORPHA (PALLAS 1771)]  KONTROL 
YÖNTEMLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR   

 
 

Seyit AKSU 
İnşaat Mühendisi.,/ İşletme ve Bakım Dairesi Başk., DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara,  

seyita@dsi.gov.tr 
 

Hasan ÇEVLİK 
Kim. Yük. Müh., Su Ürünleri Şb. Md., İşletme ve Bakım Dai. Başk., DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara, 

hcevlik@dsi.gov.tr 
 

Meltem İdem ELİBOL 
Zir. Yük. Müh., Su Ürünleri Şb. Md., İşletme ve Bakım Dai. Başk., DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara, 

melibol@dsi.gov.tr 
 

(Makalenin geliş tarihi: 05.04.2013, Makalenin kabul tarihi: 28.06.2013)  
 

 
ÖZET 
 
Zebra midye, tatlısu ekosistemlerinde yaşayan en önemli tutunucu-kirletici canlılardan biridir. Bu iki 
kapakçıklı yumuşakçalar tutundukları yüzeylerde oluşturdukları biyokütle ile su akışını aksatma ya da 
tamamen engelleme, korozyona yol açma, su filtre ya da eleklerini tıkama, kapalı sulama 
sistemlerinde tıkanmalara neden olma, sucul ekosistemde doğal olarak bulunan diğer canlıların 
yaşamını kısıtlama gibi bir çok önemli soruna neden olarak hem teknik ve ekonomik hem de ekolojik 
anlamda zararlı olabilmektedir. Bu çalışmalar zebra midye ile mücadelede en uygun ve en ekonomik 
yöntemin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Zebra midye, yaşam döngüsü, kontrol yöntemleri, hidroelektrik santral, kapalı 
sulama sitemi  

 
INVESTIGATION ON ZEBRA MUSSEL CONTROL TECHNIQUES  

 

 
ABSTRACT 
Zebra mussel is one of the most important fouling organisms in freshwater ecosystems. Infestations by 
zebra mussels have been caused significant problems (e.g.reduction of water flow, corrosion, clogged 
water filter and sieve, obstructed the closed irrigation systems) in both raw water intakes and man-
made structures such as water treatment facilities, power plants and industrial facilities, etc. Zebra 
mussel may be harmful to both the technical and economic as well as ecological sense. These studies 
are in the fight against zebra mussels was conducted to determine the most appropriate and most 
economical method. 
 
Keywords: Zebra mussel, life cycle, control methods, hydroelectric power plant, the closed irrigation 
system 
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1 GİRİŞ 
 

Sucul bitki ve hayvan topluluklarının, insanlar 
tarafından çeşitli amaçlarla inşa edilmiş su 
yapıları ile su taşıtlarının yüzeylerine 
tutunmaları ve gelişmelerini buralarda 
sürdürmeleri, sorunlar yaratmaktadır. Bu 
sorunlar canlıların neden olduğu kirlenme 
olarak tanımlanmaktadır [Altınayar vd., 2005]. 
 
Sorunlara neden olan canlılardan bir bölümü 
Dreissenidae familyasında bulunan türler ve 
özellikle Zebra midyedir. Zebra midye Hazar 
Denizi havzasındaki Ural Irmağı ve kollarındaki 
bir tür topluluğundan Rus bilimci ve kâşif Pyotr 
Simon Pallas tarafından tanımlanmıştır. Zebra 
midye konusundaki araştırmalara, son 150 
yılda, midyenin doğal yayılış alanlarından 
Avrupa’daki tatlı sulara bulaşmasıyla 
başlandığı, 1988’de Kuzey Amerika’ya 
girmesiyle de çalışmaların yoğunlaştığı 
anlaşılmaktadır (Sprung and Borcherding, 
1991). Zebra midye kirlenme sorunları 
yanında, sucul ekosistemlerde de sorunlar 
yaratmaktadır. Sorunların temel nedeni, 
midyenin yoğunluk ve kütlelerinin çok yüksek 
düzeylere (örneğin yoğunlukların 30000-
100000 adet/m²ye; canlı kütlesinin tüm 
omurgasız dip canlılarının kütlesinin 10 katına) 
ulaşabilmesidir. Zebra midyenin, Kuzey 
Amerika’da yol açtığı ekonomik kayıplar 
yaklaşık 5 milyar dolar/yıl olarak 
hesaplanmıştır. Bu nedenle midye, üzerinde 
çok yoğun araştırmalar yapılan zararlılardan 
biri olma konumunu sürdürmektedir [ZMIS, 
2001]. 
 
Zebra Midyenin Tanısı ve Yaşam Döngüsü 
Zebra midyenin zoolojik sistemdeki yeri 
Alem (regnum): Animalia 
Dal (phylum): Mollusca 
Sınıf (classis): Bivalvia 
Takım (ordo):Cardiida (Ferussac,1822)  
Üst Familya : Dreissenaceae 
Familya(familia):Dreissenidae (Andrusov,1897)  
Cins (genus): Dreissena (Van Beneden) 
Tür(species):Dreissenapolymorpha 
(Pallas,1771) 
Zebra midyenin tanısı 
 
Zebra midyenin bulaşmalarının belirlenmesi ve 
savaşımının yapılabilmesi için kesin tanısının 
yapılması gerekir. Bu amaçla midye 
kabuğunun niteliklerinden yararlanılır. Zebra 
midyede kabuğun karın bölümü çukurdur ya da 

yassılaşmıştır. Kabuğun keskin açılı 
kenarlarında, omurga oluşmuştur.  
 
Zebra ya da çizgili midyeler, adlarını kavkı ya 
da kabukları üzerinde bulunan açık ve koyu 
renkli kuşak ya da şeritlerden almıştır. 
Kuşakların renkleri siyahtan kahverengiye 
kadar değişebilmektedir (Şekil 1). Zebra 
midyenin tipik bir niteliği, diğer Dreissenidae 
familyası türlerinde de olduğu gibi, taban ya da 
karın bölümünden çıkan çok sayıdaki güçlü 
tutunma iplikçikleridir (Şekil 2). Çok değişik, 
ancak uygun sert tutunma ortamlarına 
tutunarak, diğer birçok midye türünün 
(Unionidae familyası türleri gibi) aksine 
tutunma ortamının içinde değil, üstünde 
yaşarlar.  
 

 
Şekil 1. Zebra midye ergini 
 

 
Şekil 2.Tutunma iplikçikleri 
 
Zebra midyenin yaşam döngüsü ve 
çevresel istekleri 
 
Zebra midyenin yaşam dönemleri; ergin, 
yumurta, kirpikli larva (trochophore), özgürce 
yüzen larvalar (veligers), plantigrade ve genç 
ergin (juvenile)’dir. Zebra midyenin yaşam 
döngüsü Şekil 3.’de gösterilmiştir.  
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Şekil 3. Zebra midyenin yaşam döngüsü (ZMIS, 2001) 

 

Zebra midyenin yaşam döngüsü ve çevresel 
isteklerine ait bilgiler ZMIS, 2001’den 
derlenmiştir: 
 
Zebra midyenin dişileri genellikle 1 yıl içinde 
üreme yeteneğine kavuşurlar. Suya bırakılan 
yumurtalar, su içinde erkek eşey hücreleri ile 
döllenir.  
 
Dişi midye bir defada 40 000 adet yumurta 
yumurtlayabilir ve hayatı boyunca bıraktığı 
yumurta sayısı 1 milyona ulaşabilir. Tüm yıl 
boyunca ılık olan sularda yumurtlama dönemi 
daha uzun olabilir. Yumurtaların kuluçka süresi 
3-5 gündür. Yumurtadan çıkan kurtçuk ya da 
larvalar 1 aya kadar uzayan sürelerle suda 
özgürce yüzer. Bu dönem planktonik dönem 
olarak ta adlandırılır. Kurtçuk ya da larvalar 
yumurtadan yeni çıktıklarında 80-100 mikron 
boyutundadır.  
 
Larvalar için en uygun gelişme sıcaklıkları 20–
22 

o
C'dir. Larvaların yayılışları genellikle 

akıntılar aracılığıyla edilgen olarak gerçekleşir. 
Bu süre sonunda larvalar, ayakları aracılığıyla 
tabanda sürünerek yerleşebileceği bir yer arar. 
Bu sırada boyutları 180–290 mikrona 
ulaşmıştır.  
 
Larvanın tabana yerleşmesinden sonra genç 
midye dönemi ya da yerleşik dönem başlar. 
Larvalar tutunma yerlerine ya da tabana, 
vücutlarında ayaklarının yakınında bulunan ve 
saçak şeklinde ve güçlü iplikçiklerden oluşan 
tutunma organı ile bağlanır.  
 
Midyenin büyük topluluklar oluşturmasını 
etkileyen diğer çevresel etkenler ise su hızları 

ile tutunma yerlerinin uygunluğudur. Genç 
midyeler tutunmak için sert ya da kayalık 
yüzeyler ile yaşadıkları sularda bulunan yerli 
midyeler ve kendi türlerinin erginlerini 
yeğlemekle birlikte, bitki örtüsü üzerine de 
yerleşebilmektedir. Ergin döneme doğru 
midyelerin su hızlarının 2 m/s'nin üzerinde 
olduğu sularda tutunmaları güçleşir. 
 
Zebra midye hem su alma borucukları ve hem 
de su verme borucukları bulunan ve suyu 
süzerek beslenen canlılardır. Bir canlı, günde 1 
litre suyu süzerek içindeki alglerle beslenebilir. 
Zebra midye bir yaşında iken boyutları 5-10 
mm olup, 5 yıl kadar yaşamakta ve en çok 50 
mm boya ulaşabilmektedir. Boyutlar yaşama 
yerine göre önemli ölçüde değişebilmektedir.  
 
Tatlı sularda 2-7 m arasındaki derinliklerde 
rastlanan zebra midye tatlı su canlısı olmakla 
birlikte, tuzlulukları % 0,1-0,2'ye kadar olan acı 
sularda da yaşayabilmektedir.  
 
Bu canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
kalsiyum önemli bir besin maddesidir ve en 
uygun yoğunlukları 25-125 ppm arasında 
değişmektedir. Midyenin yaşamını 
sürdürmesinde önemli olan diğer çevresel 
etkenler su sıcaklığı, pH ve çözünmüş 
oksijendir. En uygun su sıcaklıkları 17-25 

o
C'dir 

ve 31 
o
C'nin üzerindeki sıcaklıklar genellikle 

öldürücüdür. Zebra midye pH'ı 7,4'ten az ve 
8,5'ten fazla olan sularda ender olarak 
bulunmaktadır. İyi havalanan ve oksijen 
yoğunluğu 8-10 ppm olan sular, canlının 
gelişimi için uygundur. Zebra midye insanlar 
tarafından besin maddesi olarak 
tüketilmemektedir.
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Midyenin oluşturduğu sorunlar: (Şekil 4-9’da verilmiştir) 

  

Şekil 4. Su Borularında Zebra Midye Sorunu 
 

Şekil 5. Su Alma Yapılarında Izgaralarda Zebra 
Midye Sorunu 
 
 

 

   
Şekil 6. Atatürk Barajı HES Soğutma Serpantinleri 

 
 

 

 
Şekil 7. Hidrantlarda Zebra Midye Sorunu 
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Şekil 8. İçmesuyu Ham Su Borusunda Biriken Zebra Midyeler 

 

  

Şekil 9. Demirköprü Barajında Su Alma Yapısında Zebra Midye Sorunu 
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2 MATERYAL ve YÖNTEM 
 
Zebra midyenin savaşımı için çok sayıda 
yöntem bilinmekte ve önerilmektedir. Bu 
yöntemler temel olarak 4 bölümde toplanabilir: 
Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve diğer yöntemler. 
Farklı yapılarda farklı yöntemlerin uygulama 
imkânı bulunmaktadır.  Yöntemlerden bazıları 
sorunların oluşmasından önce önleyici ya da 
koruyucu olarak, bazıları ise sorunların 
oluşmasından sonraki dönemde uygulanır 
[ZMIS, 2001]. 
 
Çalışma alanı olarak zebra midyenin sorun 
yarattığı ve bu sorunların büyüme 
potansiyelinin yüksek olduğu DSİ 15. Bölge 
Müdürlüğü (Şanlıurfa) görev alanı farklı yıllarda 
uygulamalı araştırmalar yapılmıştır. 
 
Bu araştırmalarda; 

1. Klorlama 
2. Mekaniksel süzme (filtre 

uygulaması) 
3. Farklı malzemelerin kullanılması  
4. Tutunmayı engelleyici boya 

uygulamaları denenmiştir. 

Klorlama 
 
Kapalı sulama sistemlerini koruma amaçlı 
yapılan klorlama denemesinde Şanlıurfa-
Yukarı Harran Sulaması üzerinde yer alan 
1070 No’lu hat deneme hattı, 1050 No’lu hat 
ise kontrol hattı olarak seçilmiştir. 
 
Denemeye sulama sezonu ile birlikte Nisan 
2006 tarihinde başlanmıştır. Debiye duyarlı 
dozlama pompası ile deneme hattına 
başlangıç olarak 2 mg/l klor dozu uygulanmış, 
şebekenin sonunda 2 mg/l klor 
konsantrasyonuna ulaşmak için uygulama 
dozu artırılmıştır. Bu şok dozlamadan sonra 
0,5 mg/l uygulama dozu ile devam edilmiştir. 
0,5 mg/l klor dozu 15 dakika uygulanmış, 30 
dakika mola verilmiştir. Klor uygulaması bu 
şekilde 21 günde bir 3 gün boyunca yapılmıştır 
[Aksu vd., 2008].  
 
Hat içlerindeki midye yerleşmelerini 
karşılaştırmak amacıyla robot kamera ile 
sulama sezonu öncesi ve sezonu sonrası, 
görüntü alınarak kayıt yapılmıştır. 
 

  
 

Şekil 10. Klor Tankı ve Dozlama Pompası 

 
 

 

 

 
Şekil 11. Klorlama Öncesi ve Sonrası Boru 
İçlerini Görüntüleyen Robot Kamera Sistemi 

 Şekil 12. 1050-05 Hattı CTP Boru Bağlantılarında 
Zebra Midye 
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Mekaniksel süzme (Filtre uygulaması) 
 
Göz açıklığı 25 - 40 µ arasında olan filtrelerin, 
tüm zebra midye larvalarını tutabildiği 
bildirilmiştir [ZMIS, 2001].  
 
2006 yılında ANTEL firması kendi imkânlarıyla 
Harran Regülâtörü radyal kapağının 
membaında kurulu pompa üzerine 40 µ göz 
aralıklı filtre sistemi monte etmiştir.  
 

Antel firmasınca sağlanan filternox filtresinin 2 
bar (20 m kot farkı olan yerde) basınç altında 
filtrasyonu ve geri yıkamayı herhangi bir enerji 
gereksinimi olmadan otomatik olarak yapacağı, 
2 – 0,5 bar (20 - 5 m kot farkı) aralığında ise 
filtrasyonun yapılacağı, geri yıkama işlemi için 
elektrik enerjisine ihtiyaç duyulacağı 
bildirilmiştir [Çevlik ve Erşan, 2006, Aksu vd., 
2007 a]. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. 40 µ Göz Aralığı Olan Filternox 

Filtresi ve Mikroskop Görüntüleri(mm) 

 

 

 
Ham Su 

 

Geri Yıkama Suyu 

 

Filtrelenmiş Su 



 

8 
 

Atatürk Barajı Su Ürünleri Üretim İstasyonunda 
Arkal Firmasınca sağlanan 100 µ göz aralıklı 
diskli filtre (Şekil 14) ile 2010 yılında yapılan 
deneme de, filtresinin basıncı 3 bar (30 m kot 
farkı) olan yerde filtrasyonu ve geri yıkamayı  

herhangi bir enerji gereksinimi olmadan 
otomatik olarak yapacağı, 3 - 0,2 bar (30 - 2 m 
kot farkı) aralığında ise filtrasyonun yapılacağı 
geri yıkama işlemi için enerjiye ihtiyaç 
duyulacağı bildirilmiştir. 

 

  

Şekil 14. Arkal Diskli Filtresi 

 
Eko Mühendislik Firmasınca sağlanan 300 µ 
göz aralığı olan bernoulli filtresi (Şekil 15) 2010 
yılında Merkez Bozova Sulamasında, 2011 
yılında ise Ar-Ge projesi kapsamında Yaylak 
Sulamasında denenmiştir.  

Bernoulli filtresinin 0,6 bar (6 m kot farkı) su 
basıncında çalışacağı ve geri yıkama işlemi 
için enerjiye ihtiyaç duyulacağı bildirilmektedir. 

 

  

Şekil 15. Bernoulli Filtresi 

 

Farklı malzemelerin kullanılması 
 
Su yapılarında zebra midyenin bazı malzeme 
tipleri üzerinde tutunmaktan kaçındığı veya 
tutunamadığı bilinmektedir [ZMIS, 2001]. 
 
Kapalı sistem sulama şebekelerinde 
kullanılmakta olan ve kullanılması düşünülen 
malzeme örnekleri, 20x30 cm ebadında 
levhalar halinde hazırlanarak, 1 ve 5 m 

derinliklerde olmak üzere Mardin Ana Kanalına 
yerleştirilerek 2007 yılında deneme yapılmıştır 
[Aksu vd., 2007 b]. Metalizing  (Çinko – 
Alüminyum kaplama), Line-x (poliüretan esaslı 
yüzey kaplama), CTP boru, HDPE boru, 
kontrol amaçlı saç levha malzemeler uçlarına 
metal ağırlık asılarak sulama mevsimi 
başlangıcında kanala yerleştirilip, sulamanın 
bitiminde tutunmuş olan midyeler sayılmıştır. 
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Üçer yinelemeli yerleştirilen örnek plakalar 
Haziran ve Eylül aylarında kontrol edilmiştir.  
 
Tutunmayı önleyici boyalarla boyama 
 
2002 yılında Sea-nine ve bakır içeren 
boyalarla Şanlıurfa tünelleri giriş kapaklarında 
[Altınayar vd., 2005], 2007 yılında ise silikon 
esaslı boya ile Şanlıurfa T2 tüneli çıkış 
kapağında deneysel amaçlı uygulamalar 
yapılmıştır. 
 
2011 yılında Ar- Ge projesi kapsamında DSİ 
15. Bölge Tatarhöyük PS-1-2 Pompa 
İstasyonunda bor içerikli boyanın etkinliği 

denenmek üzere 0,5 cm kalınlığında, 20 x 30 
cm boyutlarında hazırlanmış toplam 50 adet 
plaka kullanılmıştır. Numaralandırılmış 
plakalara Si, Ti, O, C ve B içerikli 7 farklı boya 
formulasyonu uygulanmıştır. Boyanmış 
plakalar ve kontrol plakaları, sulama sezonu 
başında çelik tel vasıtasıyla pompa istasyonu 
içindeki ızgaralara bağlanarak su yüzeyinden 
itibaren 5 m. derinliğe sarkıtılmıştır (Şekil 16). 
 
Haziran ayında plakaların bir kısmı çekilerek 
tutunma olup olmadığına dair ara 
değerlendirme, Ekim ayında tüm plakalar 
çekilerek son değerlendirme yapılmıştır. 

 

  
Şekil 16. Deneme Plakalarının Su İçine Sarkıtılması 

 
 
3 BULGULAR ve TARTIŞMA 
 
Savaşım yöntemi uygulamalarının amacı, 
midyenin yerleşik dönemlere geçişinin 
engellenmesi olarak ön görülmektedir. Bu 
nedenle savaşımda koruyucu yöntemlere 
ağırlık verilmesi; daha önce sorun oluşmuş 
alanlarda ise sorun oluşmasından sonra 
uygulanabilecek yöntemlerin kullanılması 
benimsenmelidir [Altınayar vd., 2005].  
 
Kapalı sistemlerde klorlama, filtrasyon ve 
sistemin tamamen boşaltılması uygulanabilir 
yöntemler olarak görünmektedir.  
 
Klorlama denemesi öncesi ve sonrası robot 
kamera ile hatlarda görüntüleme yapılmıştır. 
Klorlama denemesinden olumlu sonuçlar  

 
alınmıştır [Aksu vd., 2008]. Ancak devamlı klor 
kullanılmasının ekonomik ve çevresel açıdan 
uygun olmayacağı düşünülmektedir. 
 
Mekaniksel süzme uygulamasında göz 
açıklığı 40 µ olan filtrelerin, midye larvalarının 
tamamını tuttuğu gözlenmiştir [Çevlik ve Erşan, 
2006., Aksu vd., 2007].  
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Bernoulli filtre denemesinde kontrol hatlarında 
ve filtrenin kurulduğu hatta zebra midye 
tutunması gözlenememiştir. Bernoulli filtresinin, 
dağıtım kanalı su alma ağzında bulunan ızgara 
dışında, herhangi bir ek kaba filtre 
kullanılmadan, sulama sezonu boyunca, 
sürekli ve problemsiz olarak çalıştığı 
görülmüştür. 
 
Filtrasyon yöntemi kimyasal kullanılmaması ve 
damla sulama sistemine filtre edilmiş su 
sağlaması avantajları ile öne çıkmaktadır. 

 
Sulama sezonu sonunda sistemin tamamen 
boşaltılması en ekonomik ve etkili 
yöntemlerden biri olarak düşünülmektedir. 
Ancak uygulamada boru hatları uç 
tahliyelerinin mansap şartı sağlanarak drenaj 
kanallarına bağlanması gerekmektedir (Şekil 
17). 
 

 

 
 
 

 

 
Şekil 17. Yaylak Sulaması 1400.20 Drenaj Hattına Bağlanmamış Uç Tahliyesi 

 
 
Kapaklar, vana, vantuz ve hidrantlar, su alma 
yapıları ve dip savaklar, ızgaralar, cebri 
boruların iç yüzeyleri gibi su yapılarında boya, 
farklı malzemelerin kullanılması ve mekaniksel 
temizleme uygulanabilir yöntemlerdir. 
 
Farklı malzemelerin kullanılması 
 
Kirlenme önleyici olarak kullanılabilecek 
malzemeler etkililiklerinin azalışına göre; Bakır, 
Pirinç, Galvanize demir, Alüminyum, Akrilik, 
Siyah çelik, Polyethylene, PVC, ABS 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene) sırasıyla 
ZMIS, 2001’de verilmiştir.   
 
2007 yılında yapılan denemede Metalizing  
(Çinko – Alüminyum kaplama), Line-x 
(poliüretan esaslı yüzey kaplama), CTP boru, 
HDPE boru, kontrol amaçlı saç levha 
malzemeler kullanılmış, en fazla zebra midye 
tutunması Line-x kaplı levhada, en az tutunma 
ise CTP boru parçasında gözlenmiştir [Aksu 
vd., 2007b]. 
 

Tutunmayı önleyici boyalarla boyama  
 
Boyamada en yaygın ve başarılı olarak silikon 
tabanlı zehirli olmayan boyalar kullanılmakta, 
boyama sonucunda oluşturulan kaygan yüzey, 
midyenin tutunma iplikçiklerinin tutunma 
yeteneğini engellemektedir. Boyamanın etkili 
olabilmesi için birkaç kat olarak uygulanması 
gerektiğinden maliyeti yüksektir. Aşınmaya 
karşı duyarlı olan bu boyalardan zehir 
salınmadığı için ya da boyalar zehirsiz 
olduğundan, çevre sağlığı acısından daha 
uygun olarak kabul edilmektedir. Etkililikleri 5 
yıl kadar sürebilir ve daha sonra yenilenmeleri 
gerekebilir [Altınayar vd., 2005]. 
 
Zebra midye ile mücadelede çok daha etkili 
olduğu bilinen bakır içerikli boyaların kullanımı 
ise, doğal koşullarda hedef alınmayan canlılara 
da zarar vereceği kaygısıyla önerilmemektedir. 
Ancak bakırlı boyadaki bakırın suya salınma 
oranı göreceli olarak düşük, sulama sistemleri 
ve HES’lerde seyrelme oranı ise çok yüksektir. 
Bu nedenle sucul ortamda hedef alınmayan 

Drenaj Hattı 
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canlılara zararlı olacak konsantrasyona 
ulaşması mümkün görülmemektedir [Altınayar 
vd., 2005]. 
 
2011 yılında yapılan bor içerikli boya 
denemesinde, hiç işlem görmemiş, antipaslı ve 
bor içerikli boya ile boyanmış saç plakalarda 
deneme sonunda zebra midye tutunması 
gözlenmemiştir. Ara kontrolde tespit edilen 
başkalaşım aşamasındaki zebra midyelerin 
plakalarda tutunarak gelişimlerini 
tamamlayamadıkları deneme sonundaki 
kontrollerde anlaşılmaktadır. Pompa istasyonu 
girişinde ve içerisinde değişik bölümlerde 
zebra midye tutunması ve gelişmesi 
görülmesine karşılık deneme plakalarında 
zebra midye tutunmasının gözlenmemesi borlu 
boya formulasyonlarının etkili olduğunu 
düşündürmektedir. 
 
Mekaniksel temizleme zebra midyelerin tel 
fırçalar, kazıyıcılar ya da diğer fiziksel 
yöntemlerle etkili bir biçimde mekaniksel olarak 
uzaklaştırılması işlemidir. İnsan gücü 

kullanılarak gerçekleştirilen bu uygulamaların 
düzgün aralıklarla yinelenmesi ve zebra midye 
kabuklarının bulundukları yerden alınması ve 
yok edilmesi gerekmektedir [ZMIS,2001].  
 
Mekaniksel temizleme çalışmalarına  (kazıma 
ve dalgıçların çalışması) Atatürk, Karkamış, 
Seyhan ve Aslantaş HES’ lerinde halen devam 
edilmektedir. 
 
Zebra midye araştırmalarında gözlenen 
çevresel değişimler 
 
Atatürk Barajında yıllara göre seviye 
değişimleri Şekil 18’de verilmiştir. Seviye 
değişimlerinin önemli çevresel etkileri vardır. 
Durgun su kütlelerinde artan hava sıcaklığı ile 
birlikte sıcaklık tabakalaşması görülmektedir. 
Sıcaklık tabakalaşmasında üst kısımda sıcak, 
alt kısımda soğuk su kütlesi bulunmaktadır. 
Seviye değişimleri ile sıcaklık tabakalaşması, 
sucul yaşamı ve baraj gölünden su alan 
sulama sistemlerini doğrudan etkilemektedir. 

 

 
Şekil 18. Atatürk Barajı Yıllara Göre Seviye Değişimi 

 
Temmuz 2009‘ da Şanlıurfa tünelleri ve 
Yaslıca tüneline 26- 27 °C sıcaklığında su girişi 
olurken (Şekil 19) su seviyesindeki 
yükselmeden dolayı Temmuz 2011’ de 11-12  
°C sıcaklığında su girişi olduğu görülmektedir 
(Şekil 20). 

 
26- 27 °C nin üzerindeki ve 11- 12 °C nin 
altındaki su sıcaklığının larva gelişimi için 
uygun olmadığı bildirilmektedir [Altınayar vd., 
2005].
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Şekil 19. Atatürk Baraj Gölü’nde Derinliğe Bağlı Sıcaklık Değişimi (2009) 

 

 
Şekil 20. Atatürk Baraj Gölü’nde Derinliğe Bağlı Sıcaklık Değişimi (2011) 

 
Atatürk Barajının 528 m. ve daha düşük 
kotlarda işletilmesi halinde temmuz – ağustos 
aylarında tünellere 26-27 °C’ nin üzerindeki 
sıcaklıkta su verilebilecektir.  
Bu durumda; 
•Temmuz- ağustos ayları dışında tünellere 
verilen su sıcaklıkları, larva gelişimi için uygun 
değerlere düşecek, 
•Tünellere yüksek sıcaklıkta su verildiğinde 
kanallardaki buharlaşma kaybı da yüksek 
olacak (Şekil 21), 

•Baraj düşük kotlarda işletildiğinde Şanlıurfa 
tünellerinden alınan suyun debisi de düşük 
olacaktır. 
 
Atatürk Barajının 536 m. ve daha üst kotlarda 
işletilmesi halinde sulama sezonu boyunca 
tünellere 12 °C nin altında su verilebilecektir.  
Bu durumda; 
•Tünellere sulama sezonu boyunca larva 
gelişimine uygun olmayan düşük sıcaklıkta su 
verilecek,  
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•Düşük sıcaklıktan dolayı kanallardaki 
buharlaşma kaybı önemli oranda azaltılmış 
olacak (Şekil 21) ve  

•Tünellerden gerekli debide suyu almak 
mümkün olacaktır.  

 
Şekil 21. Sıcaklıkla Buharlaşma Basıncının Değişimi 
 
 
4 Öneriler 
Atatürk Barajı mümkün olduğunca 536 m. 
kotunun üzerinde işletilmelidir. 
 
Sistemin uç tahliyelerinin cazibe ile çalışması 
ve ana tahliyelere bağlanması sağlanmalıdır. 
 
Sulama mevsimi sonunda zebra midyelerin 
yaşama ortamını ortadan kaldırmak ve sistem 
içinde tutunmuş olan zebra midyelerin kuruda 
kalmasını sağlamak için su tamamen 
boşaltılmalıdır. 
 
Sulama mevsimi öncesi ise kurumuş 
midyelerin hidrantları tıkamaması için tek tek 
uç tahliyeler çalıştırılarak dışarı atılması 
sağlanmalıdır.  
 
Krepin yapılarının tıkanması boru içindeki su 
hızını düşürerek zebra midyelerin tutunmasını 
kolaylaştırmaktadır. Krepin yapılarının 
tıkanmasını önlemek için ana kanallara 
otomatik ızgaraların konulması gerekmektedir. 
 
Yapılan malzeme denemesinde en iyi sonucu 
veren CTP boruların iç tarafında daha düzgün 
bir yüzey elde edilmesinin önemi boru üreten 
firmalara bildirilmelidir. 
 
 

5 Teşekkür 
 
DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde zebra midye 
araştırmalarını başlatan ve “Hidroelektrik 
Santrallerde Sorun Yaratan Zebra Midye 
Araştırmaları” isimli kaynak kitabı bizlere 
kazandıran Sayın Gürol ALTINAYAR’a 
teşekkür ederiz. 
 
6 Kaynaklar 
 
[1] Altınayar, G., Üstündağ, S., Çevlik, H., 

2005., Hidroelektrik Santrallerde Sorun 
Yaratan Zebra Midye Araştırmaları. T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. DSİ 
Gn. Md. İşletme ve Bakım Dairesi 
Başkanlığı. Ankara. 

[2] Aksu, S., E. A. Baran, H. Çevlik, S. 
Üstündağ, İ. Şahin, M. S. İpek, Y. Ağan, 
2007 a. Kapalı Sulama Sistemlerinde Zebra 
Midye İle Savaşım Yöntemlerinden 
Mekaniksel Süzme Deneme Raporu. DSİ 
Genel Müdürlüğü. 

[3] Aksu, S., E. A. Baran, H. Çevlik, S. 
Üstündağ, İ. Şahin, M. S. İpek, Y. Ağan, 
2007 b. Zebra Midye İle Savaşımda 
Malzeme Denemesi Sonuç Raporu. DSİ 
Genel Müdürlüğü. 

[4] Aksu, S., E. A. Baran, S. Üstündağ, İ. 
Şahin, M. S. İpek, Y. Ağan, 2008. Zebra 



 

 
14 

 

Midyenin Kontrol Yöntemleri Üzerine 
Araştırmalar Projesi Çalışma Raporu DSİ 
Gn. Md. İşletme ve Bakım Dairesi 
Başkanlığı. Ankara. 

[5] Çevlik, H., Erşan, H.,2006. Zebra Midye 
Araştırmaları Seyahat Raporu. DSİ Gn. Md. 
İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı. 
Ankara. 

[6] ZMIS, 2001. Zebra Mussel Information 
System. U.S.Army Engineer Research and 
Development Center (ERDC), Waterways 
Experiment Station. 30909 Halls Ferry 
Road. Vicksburg, MS 39 180, USA. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
15 

 

 
DSİ Teknik Bülteni 
Sayı: 116, Temmuz 2012 

 
 
 

YUKARI HAVZA HEYELANLARININ MANSAP TAŞKINLARINA ETKİSİ VE 
HEYELAN ERKEN UYARI SİSTEM ÖNERİSİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ 

 
 

Emre AKÇALI 
Dr., DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Trabzon 

emreakcali@dsi.gov.tr 
 

Hasan ARMAN 
Prof.Dr., Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Birleşik Arap Emirlikleri 

harman@uaeu.ac.ae 
 

(Makalenin geliş tarihi: 04.03.2013, Makalenin kabul tarihi: 20.05.2013)  
 
 
 
ÖZET 
Dere yataklarının yukarı havzasında meydana gelen heyelanlar, kayan kütlenin dere yatağına intikal 
etmesi ile dere yatağının mansap kısımları için dolaylı tehlikeler yaratırlar. Bu tehlikeler; barajlanma, 
yatak kesitinin daralması ve yatak pürüzlülük katsayısının artışı şeklinde meydana gelmektedir. 
Heyelanları önlemenin mümkün olmadığı veya rantabl olmadığı yukarı havzalarda meydana 
gelebilecek heyelanların önceden tahmin edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, heyelan 
tahmininde yeni bir yöntem olan yağış eşiği yönteminden yararlanılmıştır. Yağışların belli bir eşik 
değeri aştıktan sonra heyelanları tetiklediği son yıllarda araştırmacılarca yapılan çalışmalar ile ortaya 
konulmuştur. Sonuç olarak, Türkiye’de heyelanların en çok meydana geldiği Trabzon ili için yağış eşiği 
belirlenmiş ve bu eşiğe bağlı bir “heyelan erken uyarı sistemi” önerilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yukarı havza önlemleri, Heyelan erken uyarı sistemi, yağış eşiği, Trabzon 
heyelanları 
 
EFFECT OF UPPER BASIN LANDSLIDES ON DOWNSTREAM FLOODS AND LANDSLIDES 
EARLY WARNING SUGGESTION:TRABZON CITY CASE STUDY  
 
 
ABSTRACT 
The landslides occurring on the upper river basin of stream beds create indirect hazards  for the river 
downstream of stream beds by reach of the sliding mass to the stream bed. These hazards appear in 
the forms of damming, narrowing stream bed section and increasing coefficient of roughness. It has 
great importance to predict the landslides that can likely to occur on the upper river basins where  
landslides prevention is not possible or not economically viable. In this study, a relatively new method, 
rainfall threshold is used for predicting landslides. The recent studies conducted by researchers show 
that if the intensity of rainfall exceeds a certain threshold, rainfall triggers landslides. Eventually, a 
landslide early warning system is suggested for the city of Trabzon where the landslides mostly 
emerge in Turkey by defining the rainfall threshold for the city. 
 
Keywords: Upper basin prevention, Landslide early warning system, rainfall threshold, Trabzon 
landslides 
 
 
1 GİRİŞ 
Ülkemizde meydana gelen taşkınların kayda 
değer bir kısmı yukarı havza heyelanları 
nedeniyle oluşmaktadır. Özellikle bu duruma 

dere yataklarının yukarı havzasının heyelana 
müsait olduğu Doğu Karadeniz bölgesinde 
sıklıkla rastlanmaktadır. Dere yatakları yukarı 
havzasında meydana gelen heyelanlar, 
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heyelan bölgesinin zarar görmesi dışında dolaylı etkileri nedeniyle mansapta taşkın 
zararlarına sebebiyet verirler. Bu dolaylı etkiler 
şunlardır; 
 
Barajlanma: Dere yatağına kayan heyelan 
kütlesi dere yatağı akışını keserek baraj görevi 
görür. Yağıştan gelen yüzey akımı bu barajın 
memba tarafında birikerek suni bir göl 
oluşturur. Baraj arkasında yükselen su seviyesi 
bir süre sonra heyelan kütlesini yırtmakta veya 
heyelan kütlesi stabilitesini kaybederek 
yıkılmaktadır. Bunun sonucunda projelendirme 
aşamasında öngörülenin çok üzerinde debiler 
akışa geçmekte ve mansap kesimlerinde 
taşkına sebebiyet vermektedir.  
 
Kesit tıkanması: Dere yatağına kayan heyelan 
kütlesi zamanla akışa geçerek mansap 
kısmında düşük eğimli bölgeler ile kurblu 
bölgelerde malzeme birikmesine neden 
olmaktadır. Bunun sonucunda dere yatağı 
kesitleri daralmakta ve taşkınlar 
yaşanmaktadır. Ayrıca heyelan kütlesi ile 
birlikte dere yatağına ağaç düşmesi 
durumunda mansaba inen bu ağaçlar köprü ve 
menfezlerin tıkanmasına sebep olabilmektedir. 
 
Pürüzlülük artışı: Dere yatağına kayan heyelan 
kütlesi içerisindeki özellikle iri bloklar ıslah 
edilmiş dere yataklarında pürüzlülük artışına 
sebebiyet vererek dere akış hızını düşürmekte 
ve taşkınlar yaşanmasına neden olmaktadır. 
  
1.1 Trabzon İli Heyelan - Taşkın Etkileşimi 

Trabzon İlinde meydana gelen taşkınlar ile 
heyelanlar arasında çift taraflı etkileşim vardır. 
Bölgede yaşanan taşkınlar yamaçlarda topuk 
oyulması suretiyle heyelanlara neden olurken, 
gerek topuk oyulması, gerekse diğer 
nedenlerle dere yatağına kayan heyelan 
kütleleri direk taşkına neden olmakta yada 
taşkın etkisini arttırabilmektedir. 
 
Afet ve Acil Durum Başkanlığının verilerine 
göre, Trabzon İli Türkiye’ de en çok heyelan 
meydana gelen il konumundadır [1]. Genel 
hayata etkililik ve can kaybı hususları dikkate 
alındığında Trabzon İlinde 52 adet heyelan 
meydana gelmiştir [1]. Ancak sığ ve yüzeysel 
kaymalar ile çamur ve moloz akmaları 
türündeki heyelanlar ve genel hayata etkililiği 
bulunmayan heyelanlar dikkate alındığında 
meydana gelen heyelan sayısı son 20 yılda 
2000 in üzerindedir [2]. Trabzon İlinde 
meydana gelen önemli heyelanlar Tablo 1 de 
verilmiştir [1,3]. Bu vakaların büyük bir 
kısmında heyelan nedeniyle oluşmuş yada 
heyelan nedeniyle etkisi artmış pek çok taşkın 
olayı yaşanmıştır. 

 
 
Tablo 1 Trabzon İlinde meydana gelen önemli 
heyelanlar 
YIL YER ÖLÜ 

1927  Sürmene 3 

1929  Sürmene-Of - Bölümlü 146 

1929  Ormanseven 3 

1983  Merkez/ Esentepe 4 

1987  Yomra/Kıratlı 3 

1988  Çatak 61 

1990 Merkez-Akçaabat-Vakfıkebir 56 

1998  Beşköy 43 

2004  Sürmene 1 

2005  Çaykara, Of 9 

2005  Hayrat 1 

2007  Vakfıkebir/Deregözü 2 

 
Heyelan-taşkın olaylarının en ağır olanı, 1998 
yılında Beşköy de yaşanmış ve 43 kişi 
yaşamını yitirmiştir. 
 
1929 Sürmene  - Of – Bölümlü heyelanında 
dere yatağına kayan malzeme taşkın etkisini 
önemli ölçüde arttırmıştır. 
 
1990 Akçaabat ve 2004 Sürmene taşkınları ve 
heyelanları sonucu dere yatağına inen 
malzeme ve ağaçların köprü kesitlerini 
tıkaması sonucunda barajlama etkisi yaratmış 
ve hasarın artmasına neden olmuştur. 
 
Trabzon İlinin önemli göllerinden olan Sera 
gölü ve Uzungöl de heyelan kütlelerinin dere 
yatağı önünü kesmesi sonucu oluşmuş 
göllerdir. 
 
1.2 Heyelan Zararlarından Korunma 
Heyelan afetinin zararlarından korunma yolları 
şunlardır; 
 
Vazgeçmek: Heyelan olma ihtimali yüksek olan 
yerlerde yapılaşma yapmaktan vazgeçmek. 
Buna örnek olarak heyelanlardan etkilenen 
Giresun -  Şebinkarahisar karayolu projesinin 7 
km lik kesiminde güzergah değişikliğine 
gidilmiştir [4]. 
 
Taşınmak: Heyelan olan yerleşim yerlerini ve 
heyelan tehdidi altındaki yerleşim yerlerini 
taşımak. Ülkemizde bakanlar kurulu kararı ile 
heyelanlardan etkilenen yerleşim yerleri 
heyelan tehlikesinin olmadığı uygun yerlere 
taşınmaktadır [4]. 
 
Önlem Almak: Heyelan olması muhtemel şev 
ve yamaçlarda kaydırıcı etkiyi azaltmak veya 
kaydırmaya karşı koyan direnci arttırmak 
şeklinde önlem alınmaktadır [4].  
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Kaçınmak: Heyelanlardan kaçınmak [4] ve 
onunla yaşamayı öğrenmek. Heyelan erken 
uyarı sistemleri ve heyelan belirtileri vasıtasıyla 
risk altındaki bölgeyi acilen terk etmek özellikle 
can kaybının önlenmesi açısından önem 
taşımaktadır.  
 
Bu çalışmada yeni bir zarar azaltma yöntemi 
olarak kabul edilen erken uyarı sistemi için 
veritabanı çalışması yapılmıştır. 
 
1.3 Yağış - Heyelan İlişkisi 
Heyelanlar konusunda günümüze kadar elde 
edilen bilgi ve deneyim, kütle hareketlerinde en 
önemli tetikleyici etkenin yağışlar olduğunu 
göstermiştir. Yapılan çalışmalar yağışların 
heyelanları tetiklediğini göstermesi yanında, 
yağışın sürekliliğinin ve şiddetinin de 
duraylılıkta ne denli önemli rol oynadığını 
göstermiştir [5,6,7]. Ancak, sığ hareketlerin 
dışında heyelanlarla yağış arasında kesin bir 
bağıntı kurulamadığı görülmüştür [4,8]. 
 
Dünyanın çeşitli iklimlerinden edinilen 
verilerden, sığ kaymaları ve akmaları tetikleyen 
unsurun yağış olduğu varsayımı ile ilk olarak 
Caine [9] tarafından 1980 yılında global ölçekli 
bir alt limit bağıntısı çıkarılmıştır. Bu alt limit, 
heyelanların başlaması için gerekli olan “yağış 
eşiği” olarak tanımlanmıştır. Ancak dünya 
üzerindeki bölgelerin farklı topoğrafik, jeolojik 
yapıları ile üzerinde yer alan bitki örtüsü ve 
tarım alanlarının farklılığı dolayısıyla her bölge 
için yeni bir heyelan yağış eşiği bağıntısının 
çıkarılması, bağıntının tutarlılığı ve 
uygulamada kullanılabilirliği açısından büyük 
önem taşımaktadır. 
 
Heyelanları tetikleyen yağış eşiği, fiziksel bazlı 
veya istatistiksel verileri baz alan ampirik 
yöntemler ile belirlenebilmektedir. Ancak Türk 
Standartı 8853 “Yamaç ve Şevlerin Dengesi ve 
Hesap Metodları – Zeminde” de belirtildiği 
üzere; “yerinde oluşmuş (rezidüel) zemin 
yamaçlarda, zeminin kayma direnci ayrışma ve 
yıpranma etkilerine bağlı olarak değişiklik 
gösterdiğinden, stabilite analizi, laboratuar 
deneyleri sonucu bulunan parametrelerle 
başarılı şekilde yapılamamaktadır. Deneyime 
dayalı ampirik yaklaşımlar, yerinde oluşmuş 
zeminlerde en güvenilir yol olarak 
belirmektedir. Böyle yamaçlarda kayma 
çoğunlukla sonsuz yamaç biçiminde 
oluşmaktadır ve kesin hesap yapılması zordur” 
[10]. 
 
Trabzon, Türkiye’ nin en çok yağış alan Doğu 
Karadeniz Bölgesinde yer alan ve en çok 
heyelan meydana gelen ilimizdir. Bu 

heyelanların % 97’ si yüzeysel ve sığ kaymalar 
ile çamur-moloz akmaları şeklinde 
oluşmaktadır [11]. Bunun yanında Trabzon ili 
toprakları, rezidüel zeminlerden oluşmaktadır. 
Bu özellikleri ile Trabzon ili, heyelan - yağış 
eşiği araştırması için ülkemizin en uygun ve 
aynı zamanda en ihtiyaç duyulan bölgesi 
konumundadır. Yapılan bu çalışma ile Trabzon 
ili heyelanlarını tetikleyen yağış eşiği 
belirlenmiş ve bu yağış eşiği baz alınarak 
heyelan erken uyarı sistemi için veri tabanı 
oluşturulmuştur.  
 
Benzer çalışmalardan farklı olarak münferit ve 
toplu heyelanlar için iki ayrı heyelan – yağış 
eşiği oluşturulmuş ve bu eşiklerden veri tabanı 
hazırlanmıştır. Ayrıca kullanılan heyelanlardan 
yamaç modelleri oluşturularak stabilite 
analizleri ile güvenlik sayılarındaki düşüş göz 
önüne serilmiştir. 
 
Elde edilen heyelan erken uyarı veri tabanına 
temel oluşturan yağış eşikleri iki yıllık geçmiş 
yağış verisi ile tahkik edilmiştir. Bu tahkikler 
1998-2008 yılları için oluşturulan yağış 
eşiklerinin 2009-2010 yılı yağışları göz önüne 
alınarak tahkik edilmesi ile gerçekleştirilmiş 
olup, daha sonra eşik değerler 2009-2010 
yılları verileri ile güncelleştirilmiştir. 
 
1.4 Yağışların Heyelan Olasılığı 
Tahminindeki Yeri 
Heyelan olasılığını belirlemek için duraylılık 
hesabı yapılırken yağışların etkinliği farklı 
yöntemlerle ele alınmaktadır. Bu yöntemlerden 
en çok uygulananı, elde edilen sonucun 
sayısal ve kesin olduğu düşünülen 
deterministik yöntemlerdir. Bu yöntemde 
zemine sızan suyun yeraltısuyunda ve zemin 
birim hacim ağırlığında oluşturduğu etki göz 
önüne alınarak yağışın heyelanlar üzerindeki 
etkisi değerlendirilmektedir [12,13,14]. Ancak 
TS 8853’ de de belirtildiği üzere rezidüel zemin 
özelliğine sahip doğal yamaçlarda stabilite 
analizleri başarılı bir şekilde yapılamamaktadır. 
 
Heyelan olasılığının tahmininde kullanılan 
diğer yöntemler; model deneyler, 
piyezometreler veya toprak nemölçerler ile 
yağışların heyelanları tetikleme durumu 
değerlendirilmektedir. Bu yöntemler, gerek 
maliyet, gerekse işletme zorlukları açısından 
dezavantajlara sahiptirler. 
 
Heyelan olasılık tahmininde kullanılan bir diğer 
yöntem ise zemin özelliklerinin, jeolojik ve 
çevre koşullarının çok değişken olduğu kabul 
edilerek duraylılığı olasılık yada güvenirlik 
ifadeleri ile gösteren istatistiksel-gözlemsel ve 
olasılık teorisine dayalı (probabilistik) 
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yöntemlerdir [4]. Probabilistik yöntemlerden 
istatistiksel verileri baz alan yöntemde çalışma 
alanında kütle hareketlerini tetikleyen etkenler 
istatistiksel olarak belirlenir. Güncel olarak 
duraylı olmasına karşın duraysızlığı tetikleyen 
etkenin oluşma durumuna bağlı olarak yenilme 
tahminleri yapılır. Coğrafi bilgi sistemleri 
tabanlı heyelan risk haritalaması ve heyelan – 
yağış eşiği tabanlı heyelan risk 
değerlendirmesi kullanılan başlıca 
yöntemlerdir.  
 
Yapılan bu çalışmada heyelan – yağış eşiği 
tabanlı heyelan risk değerlendirmesi üzerinden 
heyelan erken uyarı sistemi oluşturulmuştur. 
 
2 HEYELAN ERKEN UYARI SİSTEMİ  
Bir bölgede yağışa bağlı olarak meydana 
gelmesi muhtemel heyelanlar için erken uyarı 
verilmesi, heyelan afetinin zararlarının 
azaltılması adına büyük önem taşımaktadır. 
Yağış eşiklerinin kullanılarak erken uyarı 
verilmesi de günümüzde başvurulan bir 
yöntem haline gelmiştir. Heyelan erken uyarı 
sisteminin üç temel bileşeni vardır. Bunlar 
aşağıda sıralanmıştır. 
 
I.  Heyelan – yağış eşiği veri tabanı 
II.  Yağış tahmini 
III. Heyelan risk haritası 

 
 
Bu bileşenlerin elde edilme durum ve 
yöntemleri aşağıda açıklanmıştır. 
  
2.1 Heyelan Yağış Eşiği Veritabanı 
 
2.1.1 Heyelan yağış eşiği ile ilgili daha önce 
yapılmış çalışmalar 
İstatistiksel veriler kullanılarak heyelanı 
başlatan yağış eşik değerinin ampirik olarak 
belirlenmesi, duraylılık probleminin çözümünde 
günümüzde kullanımı artmaya başlayan bir 
yöntem haline gelmiştir [8,15,16,17]. Son 
yıllarda bazı ülkelerde heyelan erken uyarı 
sisteminin veritabanı olarak heyelan - yağış 
eşiği kullanılmaya başlanmıştır [9,15,17,18]. 
 
İstatistiksel verileri baz alan ampirik yöntem, 
heyelanla sonuçlanan yağışların irdelenmesi 
ile elde edilmektedir. Eşik değer bağıntısı, 
heyelan, yağış şiddeti ve yağış süresi 
bileşenlerinin kartezyen, yarı logaritmik veya 
logaritmik eksenli grafiklerde işaretlenerek 
heyelanların alt sınırının belirlenmesi ile elde 
edilmektedir [18]. Bu yöntemde; heyelanların 
oluş zamanını, heyelandan önce meydana 
gelen yağış miktarını ve yağış süresini tespit 
etmek en önemli öğelerdir. Bunun yanında 

 
Şekil 1. İlk global yağış eşiği [9] 

 
kullanılan heyelan verisi ne kadar fazla olursa, 
bağıntı o kadar güvenilir olmaktadır. 
 
Sığ ve yüzeysel kaymalar ile çamur ve moloz 
akmalarını etkileyen yağış şiddeti ve yağış 
süresi konulu ilk çalışma 1980 yılında Nel 
Caine tarafından yapılmıştır [9]. Caine, 

dünyanın çeşitli bölgelerinde tespit edilen 73 
adet heyelana ait yağış değerlerini kullanarak 
global ölçekte bir çalışma yapmıştır.  Bu 
çalışmada yağış eşiği olarak ; 
 
I = 14,82 D

-0,39
    (1) 

     

I=14,82 D-0,39 

Global yağış eşiği  
Yağışlarca tetiklenen heyelanlar 

 

 Dünyanın çeşitli bölgelerinden 73 adet heyelan ile 
oluşturulmuştur.   

 

D (saat) 

I 
(m

m
/s

a
a
t)

 



 

 
19 

 

alt limit bağıntısı çıkartılmıştır (I = yağış şiddeti (mm/saat), D= yağış süresi (saat)) (Şekil 1). 
 
Logaritmik ölçekte hazırlanan grafikte siyah 
noktalar heyelanları temsil ederken, 
heyelanların alt sınırından geçirilen doğru, 
heyelanların başlaması için gerekli eşik değeri 
göstermektedir. 
 
Caine’ den sonra da araştırmacılar heyelanı 
başlatan yağış eşiğini konu alan lokal, bölgesel 
ve global çalışmalar yapmışlardır.  
 
Bu çalışmaların eksik yanı deterministik 
heyelan stabilite analizleri ile tahkik 
edilmemeleri ve çoğunluğunun çok  az sayıda 
heyelan verisinden elde edilmiş olmasıdır. 
 
2.1.2 Heyelan yağış eşiği veritabanının elde 
edilmesi 
 
2.1.2.1 Heyelan verilerinin elde edilmesi 
Trabzon ili heyelanlarını oluşturan yağış 
eşiğinin belirlenmesi amacıyla yapılan 
çalışmanın ilk aşamasında 1988 – 2010 yılları 
arasında meydana gelen heyelanlara ait veriler 
elde edilmiştir. Bunun için başta Trabzon Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere çeşitli 
kamu kurumları arşivleri ve literatürdeki 
yayınlardan yararlanılmıştır. Bu kapsamda 
3000 in üzerinde heyelan raporu incelenmiştir. 
 
Yapılan kabuller ve sınırlamalar 
Çalışmalar yapılırken bazı kabuller ve 
sınırlamalara sadık kalınmıştır; 
 
- Meydana geliş zamanı belli olmayan 

heyelanlar çalışma kapsamı dışında 

bırakılmıştır. Veri yetersizliğinden dolayı bu 

heyelanların yağış eşiğinde kullanımı mümkün 

değildir. 

- Boru patlaması, yol kazısı, temel kazısı 

gibi müdahalelerin akabindeki yağışlarda 

meydana gelen ve stabilite kaybı ana nedeni 

insan müdahalesi olan heyelanlar eşik değeri 

suni olarak değiştirebileceğinden çalışma 

kapsamına dahil edilmemiştir.  

- Yağış eşiği bağıntısı yağışlar ile tetiklenen 

heyelanları kapsadığından stabilite kaybı 

nedeni yağış olmayan derin heyelanlar kapsam 

dışında bırakılmıştır. 

 
- Tarımsal alanlarda meydana gelen 

heyelanlar da insan müdahaleli heyelanlardan 

sayılmasına rağmen, Trabzon ili heyelanlarının 

çok büyük kısmı (% 87) [11] tarım arazilerinde 

meydana geldiği için bu heyelanlar da çalışma 

kapsamına dahil edilmiştir. Trabzon ilinde 

meydana gelen heyelanlar ile ilgili kayıtlar 

1900-1950 arası çok nadir iken 1950-1987 

arası daha fazla veri mevcuttur. Bu döneme ait 

kayıtlar sadece derin heyelanlar ile ilgilidir. 

Ancak derin heyelanlar ile yağışlar arasında bir 

bağıntı kurulamamaktadır [4,8]. Ayrıca, derin 

kaymalar Trabzon ili heyelanlarının yalnızca % 

3 ünü temsil etmektedir. Bu sebeplerle 1988 

yılı öncesi kayıtlar dikkate alınmamıştır. Ayrıca 

meteorolojik yağış verileri 1974 yılından 

itibaren tutulduğundan bu tarihten sonraki 

heyelan bilgileri daha büyük önem 

taşımaktadır. 

 
- Yapılan incelemelerde Trabzon ilinde 

meydana gelen heyelanların büyük kısmının 

yağış periyotları sonrasında belli tarihlerde 

“toplu” olarak meydana geldiği tespit edilmiştir 

(Şekil 2). Bunun yanında yine yağışa bağlı 

olarak meydana gelen münferit heyelanlar da 

mevcuttur. Ancak yağış eşiği bağıntısının daha 

güvenilir olması için aynı yağışta en az iki 

heyelanın meydana gelmiş olması kriter olarak 

kabul edilmiştir. Bu sayede insan müdahalesi 

ile meydana getirilmiş olan heyelanların 

sehven bağıntıya dahil edilme olasılığı 

azaltılmıştır.

TRABZON İLİ TOPLU HEYELANLARI (1988-2010)
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Şekil 2. Trabzon ili yağışlarında meydana gelen toplu heyelanlar 
Heyelan verilerinin hazırlanması 
Trabzon ili heyelanları ile ilgili veri toplama 
çalışmaları, kurum arşivlerinde yer alan 
raporların incelenmesi, heyelan - yağış eşiği 
kriterlerine uygun heyelan bilgilerinin 
derlenmesi şeklinde olmuştur.  
 
Trabzon iline bağlı 17 adet İlçe, 77 adet 
Belediye ve 497 adet köy bulunmaktadır. 
Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki 
heyelan verileri, İlçe, belde, köy ve mahallelere 
göre ayrı ayrı arşivlenmiştir.  
 
Yapılan çalışma ile heyelan verileri ilk 
aşamada ilçe, belde, köy ve mahalleler 
bazında sınıflandırılmıştır. Heyelanlar daha 
sonra meydana geliş tarih ve saatine göre 
sıralanmıştır. Meydana geliş zamanı belli 
olmayan heyelanlar da ayrıca derlenmiş olup 
heyelanlar hakkında istatistiki bilgiler elde 
edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Ancak yağış 
eşiği bağıntısı hesabında kullanımı mümkün 
olmamıştır.  
 
Trabzon ilinde 1988 – 2010 yılları arasında 
doğal nedenlerle meydana gelen (direk insan 
müdahalesi ile meydana gelmeyen) 1535 adet 
heyelan vakası tespit edilmiştir. Bu heyelanlar, 
arşivlerde kaydı veya raporu bulunan 
heyelanlardır. 1535 adet heyelanın 1105 
adedinin meydana geliş zamanı ve yeri 
saptanmıştır. Belirlenen bu heyelanlar, yağış 
eşiği bağıntısının ilk ayağını oluşturmuştur. 
 
2.1.2.2 Yağış verilerinin elde edilmesi 
Heyelan verileri elde edildikten sonra bu 
heyelanların meydana geldiği yerler harita 

üzerinde işaretlenmiştir. Bu işaretleme 
yapılırken 1/100000 ölçekli Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) GIS Lab haritalarından 
yararlanılmıştır.  
 
Daha sonra söz konusu heyelanları etkileyen 
yağışlarla ilgili verilerin alınabileceği Devlet 
Meteoroloji İşleri (D.M.İ.) ve Devlet Su İşleri 
(D.S.İ.) yağış istasyonları aynı harita üzerine 
işaretlenmiştir. Çalışma kapsamında Trabzon 
ili heyelanlarını etkileyen yağışları temsil eden  
15 adedi D.M.İ.’ ye, 2 adedi D.S.İ.’ ye ait olmak 
üzere 17 adet yağış istasyonundan 
yararlanılmıştır. Bu istasyonların Doğu 
Karadeniz havzasındaki yeri Şekil 3’te 
gösterilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. Doğu Karadeniz Bölgesi ve Trabzon ili 
D.M.İ. ve D.S.İ. yağış istasyonları [19] 
  
Heyelanları etkileyen yağışları en iyi temsil 
edecek istasyonların belirlenmesi amacı ile 
harita üzerinde istasyonlar arasında Thiessen 
poligonu oluşturulmuştur. Bu poligonlar yardımı 
ile heyelanları etkileyen yağış verilerinin 
alınabileceği yağış istasyonları belirlenmiştir 
(Şekil 4). 
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Şekil 4.  Trabzon ilinde 1988 – 2010 yılları arasında meydana gelen heyelanlar ve Thiessen poligonu 
çalışması temsili gösterim 
Heyelanlar için belirlenen yağış 
istasyonlarından 1988 – 2010 yılları arasında 
oluşan saatlik bazda tüm yağış miktarları, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü  [20] 
ile Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü [21]’ 
nden temin edilmiştir.  
 
Bu veriler, heyelan yağış eşiği kullanımına 
uygun hale getirilmiştir. Her bir heyelanı 
etkileyen yağışın başlangıç saati ile heyelanın 
meydana geliş saati arasındaki süre (yağış 
periyodu) hesaplanmıştır. Daha sonra bu süre 
zarfında meydana gelen yağış miktarları 
hesaplanmıştır. İlgili heyelanlar ile eşleştirilen 
yağış süre ve miktarlarından yağış şiddetleri  
 

D

P
I       (2) 

              

Formülü ile hesap edilmiştir. (I= Yağış şiddeti 
(mm/saat), P= Yağış yüksekliği (mm), D= 
Yağış süresi (saat)) 
 
Heyelan - Yağış Eşiği Bağıntısının Elde 
Edilmesi 
Heyelan yağış eşiğinin belirlenmesinde Yağış 
şiddeti – Yağış süresi (ID) grafiğinden 
yararlanılmıştır. Elde edilen heyelanlar ve 
yağış şiddetleri, logaritmik ölçekte hazırlanan 
ID grafiği üzerinde işaretlenmiştir. İşaretlenen 
heyelanların alt limit doğrusu Trabzon ili 
heyelanlarını tetikleyen yağışların eşik değerini 
ifade etmektedir (Şekil 5). Bu eşikten daha az 
şiddet ve sürede meydana gelen yağışlarda 
heyelan meydana gelmemiştir. Yağış şiddet ve 
süresi arttıkça meydana gelen heyelan sayısı 
artmaktadır. Özellikle 4-5 gün süren yağışlar 
sonrası heyelan vakaları yoğunluk kazanmıştır. 
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Şekil 5.   Trabzon ili heyelanlarını tetikleyen yağış eşiği 1988-2010 (Genel)  
 
Elde edilen yağış eşiği Trabzon ilinde 1988-
2010 yılları arasında meydana gelen yağışa 
bağlı tüm heyelanlar için belirlenmiş genel 
yağış eşiğidir. Bu eşik değer, tüm şev açıları, 

kullanım alanları, heyelan türleri ve litolojik 
şartlar dahil edilerek elde edilmiştir. 
Trabzon ili heyelan yağış eşiği ile ilgili daha 
önce yapılan çalışmamızda [2] 1988-2008 yılı 
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verileri kullanılmıştır. Bu çalışmamızda şev 
stabilite analizleri yapılmamış ve heyelan erken 

uyarı grafiği oluşturulmamıştır. 

Şekil 6’ da Trabzon ilinde aynı yağış periyotları 
boyunca meydana gelen toplu heyelanlar için 
yağış eşiği elde edilmiştir. n= heyelan sayısı 
olmak üzere; toplu heyelan yağış eşiği için 
(n>10) kriteri kullanılmıştır.  Yağış süresi 6 
saati geçince eşik değerde belirgin bir sapma 
meydana gelmiştir. Bu sebeple D>6 ve D<6 
saat için iki farklı eşik değer oluşturulmuştur. 

1998-2008 yılları için daha önce yapılan 
çalışmamızda [2] kırılma noktası 8 saat olarak 
belirlenmiştir. Ancak son 2 yıldaki güncel 
veriler eklendiğinde kırılma noktası 6 saat 
olarak belirlenmiştir. Son iki yılda elde edilen 
veriler makale çalışma süresi içerisinde elde 
edildiğinden en güvenilir heyelan ve yağış 
verilerini oluşturmuşlardır.  

 
Şekil 6.   Trabzon ili heyelanlarını tetikleyen yağış eşiği 1988 – 2010 (n>10)  
 
2.1.3 Mevcut yağış eşikleri ile karşılaştırma Trabzon İli için elde edilen çalışmamız global eşikler ile 
 ayrı ayrı karşılaştırılmıştır (Şekil 7).  
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Şekil 7. Global yağış eşikleri ile karşılaştırılma 
Çalışmamız sonucu elde edilen Trabzon ili 
yağış eşiği, global eşiklerin altında yer 
almaktadır. Yani diğer eşiklerden daha az 
şiddet ve sürede Trabzon ilinde heyelanlar 
meydana gelmektedir. Trabzon ilinin iklimi, 
jeolojik, jeomorfolojik özellikleri ve bunlara 
bağlı ayrışma hızı, yağış eşiği bağıntısının 
diğer eşiklere göre düşük çıkmasında önemli 
rol oynamıştır. Bunun dışında tarımsal 
faaliyetler ile ormanlık alanların tarım 
arazilerine dönüştürülmesi de yağış eşiği 
belirlenirken büyük ölçüde etkili olmuştur. Elde 
edilen bu sonuç, her dar bölge için kendine 
özgü yağış eşiği oluşturulmasının ne denli 
önemli olduğunu göstermektedir. 
 
2.1.5 Heyelan erken uyarı veri tabanı grafiği 
Yapılan çalışma sonucu elde edilen yağış 
eşiklerinin en önemli kullanım alanı “heyelan 
erken uyarı sistemi” olacaktır. Genel heyelan 
yağış eşiği ve toplu heyelan yağış eşiği 
birleştirilerek heyelan erken uyarı sistemi için 
veritabanı oluşturacak hale getirilmiştir (Şekil 
9). Bu eşik değerlere ilave olarak günlük 
ortalama yağış miktarı için de yağış şiddeti 
bazında bir eşik belirlenmiş (I= 0,1 mm/sa) 
olup daha düşük şiddetteki yağışlar, düşük 
heyelan riski olarak sınıflandırılmıştır.  
 

Birleştirilmiş grafikte eşik değerler sınır kabul 
edilerek;  
 
- Gri renk: Bu bölgeye tekabül eden yağış 

şiddet ve süresinde heyelan olması 

beklenmemektedir.  

 
- Mavi renk: Genel eşik değerin üstünde 

bulunmasına rağmen, günlük ortalama yağış 

miktarının altında yer aldığı için düşük dereceli 

heyelan tehlike bölgesi olarak kabul edilmiştir. 

  
- Sarı renk: Bu bölgeye tekabül eden yağış 

şiddet ve süresinde münferit heyelanların 

meydana gelmesi muhtemeldir. 

 
- Kırmızı renk: Toplu heyelanlar (n>10) baz 

alınarak hazırlanmıştır. Bu bölgeye tekabül 

eden yağış şiddet ve süresinde münferit ve 

toplu heyelanlar meydana gelmesi 

beklenmektedir.  
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 Şekil 9.  Heyelan erken uyarı veritabanı 
 
Yukarıda belirlenen koşullar geçmiş heyelan 
verileri baz alınarak hazırlanmıştır. İnsan 
müdahalesi durumunda daha az şiddetteki 
yağışlarda da heyelan olaylarının meydana 
gelme olasılığı vardır.  
 
Heyelan – yağış eşikleri, Şekil 9 da 
birleştirilmiş ve risk bölgelerine ayrılmış hali ile 
“heyelan erken uyarı veritabanı” olarak 
isimlendirilmiştir [28]. Hazırlanan bu grafik 
günümüz koşulları için kullanıma uygun bir 
veritabanıdır. Bununla beraber söz konusu 
grafiğin, oluşan heyelanlar ile bu heyelanları 
tetikleyen yağış verileri girilerek periyodik 
olarak güncellenmesi gerekmektedir. 
Veritabanı, 1988 – 2010 verileri baz alınarak 
Ocak 2011 de güncellenmiştir. Grafik, Trabzon 
ilinde meydana gelen toplam 1105 adet 
heyelan olayı dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
 
2.1.6 Heyelan erken uyarı veritabanının 
tahkiki 
Yapılan çalışmanın son aşamasında “heyelan 
erken uyarı veri tabanı” nını oluşturan yağış 
eşiklerinin tutarlılığı tahkik edilmiştir. Bunun için 
1998-2008 yılları için oluşturulan yağış eşikleri 
[30] kullanılmış ve 2009-2010 yılları yağış 
verileri ile tahkik yapılmıştır. 1998-2008 ile 
1998-2010 genel heyelan yağış eşikleri 
arasında fark bulunmamakta, toplu heyelan 
yağış eşikleri arasında ise ihmal edilir fark 

bulunmaktadır. Bu bağlamda 1998-2008 yağış 
eşiklerinin 2009-2010 yağış verileri ile analizi 
uygun görülmüştür. Yağış şiddetleri ve yağış 
süreleri önceden tahmin edilmesi halinde yağış 
eşikleri baz alınarak meydana gelmesi 
muhtemel heyelanlar için erken uyarı verilmesi 
durumunda doğruluk oranı hesaplanmıştır. 
Hesaplamalar genel yağış eşiği ve toplu yağış 
eşiği için ayrı ayrı yapılmıştır. 
 
Yağması beklenen ve genel heyelan yağış 
eşiği üzerinde yer alan yağışlara göre 2009 – 
2010 yılları arasında 123 kez genel heyelan 
tehlike uyarısı verilmesi gerekirdi. Bu 
uyarılardan 90 adedinden sonra heyelan 
olayları meydana gelmiştir. Heyelan uyarısı % 
73 oranında güvenirlilik sağlamıştır (Şekil 10). 
Meydana gelen bu heyelanlar, genel yağış 
eşiği (I=0,69 D

-0,99
) üzerine isabet etmektedir. 

Yağması beklenen ve toplu heyelan yağış eşiği 
üzerinde yer alan yağışlara göre 2009 – 2010 
yılları arasında 55 kez toplu heyelan tehlike 
uyarısı verilmesi gerekirdi. Bu uyarılardan 48 
adedinden sonra toplu veya münferit heyelan 
olayları meydana gelmiştir. Heyelan uyarısı 
%87 oranında güvenirlilik sağlamıştır (Şekil 
10). Meydana gelen bu heyelanlar, genel yağış 
eşiği (I=57,73 D

-2,33 
- I=2,75 D

-0,63
) üzerine 

isabet etmektedir. 
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Şekil 10.  Heyelan erken uyarı tutarlılık analizi 
 
2.2 Meteorolojik Radar İstasyonu 
Çalışmamız sonucu hazırlanan “heyelan erken 
uyarı veritabanı” baz alınarak, erken uyarı 
verilebilmesi için ayrıntılı ve güvenilir yağış 
tahmin değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yağış tahminleri Türkiye’ de ağırlıklı olarak yer 
gözlem istasyonları ve uydu teknolojisi 
kullanılarak yapılmakta olup son yıllarda daha 
ayrıntılı ve güvenilir veriler sağlayan doppler 
radarların kullanımına da başlanılmıştır. 
 
Türkiye de halen 4 adet (İstanbul, Ankara, 
Balıkesir, Zonguldak) doppler radar istasyonu 
bulunmakta olup 2013 yılında Devlet 

Meteoroloji İşleri tarafından Trabzon ilinde de 1 
adet istasyon kurulacaktır. Söz konusu radarın 
kurulması ile yağışın miktarı, süresi, şiddeti, 
geçiş hızı ve güzergahı hakkında önceden 
detaylı bilgi alınabilecektir.  
 
2.3 Heyelan Risk Haritası 
Yağış miktarı, yağış güzergahı, yağış saati 
tahminleri ve heyelan erken uyarı veritabanı 
kullanılarak heyelan riski belirlendikten sonra 
riskli görülen bölgelerin mekansal olarak 
uyarılması sistemin güvenirliğini arttıracaktır. 
Bu nedenle Trabzon ili için heyelan tehlike 
bölgelerinin belirlendiği bir tehlike haritasının 
kullanılması gerekmektedir.  
 
Trabzon ili için 2003 yılında KTÜ tarafından bir 
heyelan tehlike haritası hazırlanmıştır [29]. Bu 
harita da heyelana duyarlı bölgeler, litoloji, 
hidroloji, yol, arazi kullanımı, arazi örtüsü ve 
şev eğimleri dikkate alınarak risk seviyesine 
göre derecelendirilmiştir (Şekil 11). Dolayısıyla, 
heyelan uyarısı bu risk haritası dikkate alınarak 
yapıldığı takdirde daha güvenilir sonuçlar elde 
edilecektir.  

 

 
 
Şekil 11. Trabzon ili heyelan tehlike haritası [31] 
  
3 ÖRNEKLEME 
Heyelan erken uyarı veritabanının kullanım 
şekli aşağıda fiktif değerler ile 
örneklendirilmiştir. Doppler radar vasıtası ile 
Trabzon ili Vakfıkebir ilçesine şiddetli yağış 
düşeceği gözlemlenmiştir. Radar 
istasyonunda, söz konusu bölgeye 36 saatlik 
periyot içerisinde 72 mm yağış düşeceği 
tahmini yapılmıştır.  
 
Buna göre beklenen yağış miktarı ve süresine 
bağlı olarak yağış şiddeti bulunur. Yağış şiddeti 

2 mm/saat olarak hesap edilmiştir. Yağış 
şiddet ve süresi, heyelan erken uyarı veri 
tabanı üzerinde işaretlenir (Şekil 12). 
İşaretlenen nokta, yüksek dereceli heyelan 
tehlike bölgesine isabet etmektedir. 
 
Trabzon ili potansiyel heyelan haritasına göre 
Vakfıkebir ilçesindeki riskli bölgeler için erken 
uyarı yapılarak gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanır. 
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Şekil 12. Heyelan erken uyarı veritabanı 
kullanım örneği 
 
4 SONUÇLAR 
Yapılan bu çalışmada Trabzon ili yukarı 
havzalarında meydana gelen heyelanlar ve 
akabinde mansap kısımlarında oluşan taşkın 
olaylarına yönelik bir çözüm önerisi 
sunulmuştur. Çalışma kapsamında öncelikle; 
Trabzon ilinde meydana gelen heyelanlar ve 
bunları oluşturan yağışlar incelenmiştir. Daha 
sonra il sınırları içerisinde 1998 – 2010 yılları 
arasında oluşan heyelanları tetikleyen 
yağışlara ait heyelan – yağış eşiği 
belirlenmiştir. Bu eşik değerlere bağlı olarak 
heyelan erken uyarı veri tabanı 
oluşturulmuştur. Veri tabanı 2 yıllık geçmişe 
yönelik tahmin metodu ile tahkik edilmiş ve 
yüksek oranda tutarlılık sağlandığı 
görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada dikkate 
alınan 15 adet heyelandan oluşturulan model 
şevler, stabilite analizleri ile tahkik edilmiştir.  
 
Bu çalışma sonucu elde edilen genel ve toplu 
heyelan – yağış eşikleri baz alınarak heyelan 
erken uyarı sistemi için veritabanı oluşturacak 
bir birleşik heyelan uyarı grafiği 
oluşturulmuştur. Bu sayede Trabzon ilinde 
erken uyarı sistemi kurulması halinde bu 
veritabanı kullanılarak ilgili yerlere, gerekli 
uyarılar yapılacaktır. Hazırlanan bu veritabanı 
günümüz için kullanıma uygun olmakla beraber 
yağış ve heyelanların sürekli olarak devam 
etmesi dolayısıyla dinamik bir veritabanı olarak 
işlem görecektir.  
 
Heyelan erken uyarı sistemin çalışması için 
Trabzon iline ait bir heyelan risk haritası ve 
hassas yağış verilerinin sağlanacağı bir 
doppler radar gerekmektedir. KTÜ tarafından 
2003 yılında Trabzon için bir heyelan risk 
haritası hazırlanmıştır. D.M.İ. tarafından ise 
Trabzon ili için bir adet doppler radar 
istasyonunun kurulması çalışmaları 
tamamlanma aşamasındandır. Böylece 
heyelan erken uyarı sisteminin kurulması için 

gerekli olan bütün öğeler tamamlanmış 
olacaktır.  
 
Yapılan bu çalışma ile elde edilen kazanımlar 
maddeler halinde sıralanabilir; 
 
1) Çalışma ile Trabzon ili yukarı havzalarında 

meydana gelebilecek heyelanlar ve akabinde 

mansap kısımlarında oluşabilecek taşkınlar 

neticesinde oluşabilecek zararları azaltmaya 

yönelik sonuçlar elde edilmiştir. 

2) Çalışma sonucu elde edilen heyelan – 

yağış eşiği bağıntıları günümüzde büyük önem 

kazanan ve kullanılması zaruriyet haline gelen 

heyelan erken uyarı sistemi için veri tabanı 

olmuştur. 

3) Elde edilen yağış eşiği bağıntısı, benzer 

araştırmalardan farklı olarak sayısal modellerle 

zemin parametreleri göz önüne alınarak şev 

stabilite analizleri ile tahkik edilmiştir. 

4) Bağıntı elde edilirken lokal sayılabilecek 

büyüklükte bir bölge için çok sayıda heyelan 

verisi (n=1105 adet) kullanılması bağıntının 

güvenirliliğini arttırmıştır. 

5) Heyelan erken uyarı veritabanının 

güvenirliliği, geçmişe yönelik 2 yıllık deneme 

süresi (2009-2010) ile tahkik edilmiş ve yüksek 

oranda tutarlılık sağlamıştır. 

6) Hazırlanan heyelan erken uyarı veritabanı 

kullanılması halinde Türkiye için bir ilk 

olacaktır. 

7) Elde edilen bağıntı kullanılarak erken uyarı 

sistemi kurulması ile tahmine bağlı olarak 

yapılacak erken uyarılar sayesinde Türkiye’de 

heyelan ve taşkın olaylarının en çok yaşandığı 

Trabzon ilinde, heyelana bağlı can ve mal 

kayıpları azaltılacaktır. Böylece hem Trabzon 

iline hem de ülkemize sosyal ve ekonomik 

katkı sağlanmış olacaktır. 

8) Trabzon ili heyelanları ile ilgili daha önce 

yapılmış çalışmalar ağırlıklı olarak heyelanların 

nedenlerini belirlemek ve yapısal çözümler 

üretmek üzerine olmuştur. Bu çalışmada ise 

günümüzde heyelanlardan kaçınma ve 

heyelan zararlarının azaltılması adına bir 

çalışma yapılmıştır. 
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5 TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
Yapılan bu çalışma ile Trabzon ili heyelanları 
için heyelan – yağış eşikleri oluşturulmuştur. 
Bu eşikler aynı zamanda Trabzon ili heyelan 
erken uyarı sistemi için veri tabanı görevi 
görecektir. Çalışma yapılırken özellikle 
Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 
tutulan ve genel hayata etkinliliği bulunmadığı 
için veya mevzuata dayalı farklı sebeplerle Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 
gönderilmeyen 3000 in üzerinde heyelan 
raporunun incelenerek, bunlardan 1105 adet 
heyelanın çalışmaya dahil edilmesi, eşik 
değerin güvenirliğini önemli ölçüde 
yükseltmiştir. Böylece; 
 
1. Çalışmamız sonucu bulunan heyelan – 

yağış grafiği baz alınarak Trabzon ili için 

Heyelan Erken Uyarı Sistemi kurulması, can ve 

mal kayıplarının azaltılarak sosyal ve ekonomik 

katkı sağlanması açısından tavsiye 

edilmektedir. 

2. 1988 – 2010 verileri kullanılarak elde edilen 

heyelan - yağış eşikleri sürekli olarak 

güncellenmelidir. 

3. Heyelan raporlarında heyelanların meydana 

geliş tarih ve saatleri mutlaka belirtilmelidir. 

4. Trabzon ilinde meydana gelen heyelanlar 

için tutulan raporlar, kamu kurum ve kuruluş 

arşivlerinde incelenirken bu raporların belli bir 

standartta olmadığı tespit edilmiştir. Bu 

sebeple pek çok heyelan verisi çalışmamızda 

kullanılamamıştır. Meydana gelen heyelanlar 

da tutulacak raporların bir standarta getirilmesi 

tavsiye edilmektedir. 

5. Son yıllarda meteoroloji istasyonlarının 

kapanması sebebiyle, heyelanları etkileyen 

yağış verileri daha uzak istasyonlardan tespit 

edilmek zorunda kalınmıştır. Söz konusu 

istasyonların tekrar açılması ve sayısının 

arttırılması, yağış verilerinin güvenirliliği 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

6. Ormanlık alanların tarım alanlarına 

dönüştürülmesinden kaçınılmalıdır. Tarım 

alanlarına dönüştürülmüş sahalarda aralıklı 

olarak derin köklü ağaçların dikilmesi teşvik 

edilmelidir. 

7. Bir bölgede geçmiş yıllarda aşırı yağışlarda 

heyelan gelmemiş olmasına rağmen daha 

sonra, daha az miktar, süre ve şiddetteki 

yağışlarda heyelan olabilmektedir. Bu durum 

yamaçların, yağışlar dışında, başta ayrışma 

hızı olmak üzere farklı parametrelerden de 

etkilendiğini göstermektedir. 

8. Heyelan erken uyarı sistemi için veritabanı 

olarak hazırlanan grafik, geçmiş heyelan ve 

yağış verilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu 

grafik belirtilen tehlike bölgelerine bir yağış 

verisi isabet ettiği zaman heyelan meydana 

geleceğini kesin olarak ispatlamamakta birlikte 

geçmiş heyelan ve yağışları baz alarak 

heyelan meydana gelme olasılığının varlığını 

göstermektedir. Heyelanları etkileyen pek çok 

farklı parametre olduğundan, bu grafik ile kesin 

bir yargıya varılmamalıdır. Ancak bu eşik 

değerden daha az miktar yağışlarda heyelan 

meydana gelmediği ve eşik değerden daha 

fazla miktar yağışlarda ise münferit ve toplu 

heyelanlar meydana geldiği bilinmeli ve bu 

bilinçte heyelan uyarısı verilmelidir.  

Bu uyarılar ile birlikte, arazide gerilme çatlağı, 
krip akma vb. belirtilerin gözlenmesi ile sistem 
daha uygun hareket edecektir. 
9. Heyelan erken uyarı veritabanı, doppler 

radarı kurulmasından sonra en az 1 yıllık 

deneme sürecine tabi tutulmalıdır. 

10. Türkiye’ de heyelanların yoğun olduğu 

illerden başlayarak lokal yağış eşikleri veya 

aynı iklimsel ve jeolojik şartlara sahip illeri 

kapsayacak şekilde bölgesel yağış eşikleri için 

çalışmalar yapılmalıdır 

11. Heyelan-yağış eşikleri farklı kıstaslara (şev 

açısı, litoloji, örtü türü, tarımsal ürün türü, 

heyelan türü vb.) göre de elde edilebilmektedir 

[2]. Ancak, bu tür çalışmalar, “heyelan erken 

uyarı sistemi” nden ziyade istatistiksel veya 

stabilite analizlerine konu olacağından 

çalışmamız içinde değerlendirilmemiştir. 

12. Trabzon’a komşu Giresun ve Rize illeri de 

Trabzon ile benzer topoğrafik, iklimsel, jeolojik 

ve tarımsal özelliklere sahiptir. Bu iller için 

yağış eşikleri çıkarılana kadar, Trabzon iline ait 

yağış eşiklerinden yararlanılabilir. Trabzon ili 

için hazırlanmış olan eşiklerin, Giresun ve Rize 

illeri için kullanılması, literatürde hazırlanmış 

global ölçekli yağış eşiklerine göre daha tutarlı 

tahminler yapılmasını sağlayacaktır.  
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Heyelan erken uyarı veritabanı baz alınarak, 
beklenen yağışa bağlı olarak heyelan uyarısı 
verilmesi halinde heyelandan korunmak için 
yapılması gerekenler şunlardır; 
 
1) Heyelan tehlikesinden kuşku duyulduğunda; 
- Derhal yerel yönetimle temasa geçilmelidir.  

- Heyelandan etkilenebilecek çevre 

bilgilendirilmelidir.  

- Yapılar boşaltılmalıdır.  

 
2)  Heyelan anında yapılması gerekenler; 
 
Kapalı Alanda Bulunuluyorsa; 
- Binadan çıkılmalı ve heyelan bölgesinden 

uzaklaşmak için yeterli vakit yoksa içeride 

kalınmalıdır. 

- Sağlam eşyaların altında veya yanında 

hayat üçgeni oluşturarak “ÇÖK-KAPAN-

TUTUN” hareketini uygulanmalıdır.  

 
Açık Alanda Bulunuluyorsa; 
- Tehlike anında heyelan veya çamur 

akıntısının yolundan uzak durarak hemen 

mümkün olduğu kadar yükseklere doğru 

uzaklaşılmalı ve çevrede yaşayan insanlar 

uyarılmalıdır.  

- Çamur ve moloz akmasından 

kaçabilecek zaman veya arkasına 

saklanılabilecek sağlam bir yapı yoksa 

“ÇÖK-KAPAN-TUTUN” hareketi ile baş ve 

boyun korunmalıdır. 

-  

3) Heyelan sonrasında yapılması gerekenler; 
- Her şeyden önce güvencede 

olduğunuzdan emin olunmalıdır. 

Gerekiyorsa tehlikeli bölgeden uzaklaşarak 

kendinizi güvenceye almak gerekmektedir.  

- Yakında bulunan elektrik, gaz ve su 

kaynaklarını hemen kapatılmalıdır. 

Çevrede gaz kaçağı olmadığından emin 

olana kadar bulunulan yer kibrit veya diğer 

yanıcı maddeler ve ya elektrikli aletlerle 

aydınlatmaya çalışmalıdır. Fener 

kulanılmalıdır.  

- Çevrede yaralı veya yardıma muhtaç 

kişiler varsa, yangın ve yeni bir heyelan 

gibi bir tehlike yoksa yerlerinden 

oynatılmamalıdır.  

- Tehlikeli duvarlar, çatılar ve bacalara 

karşı çevrenizdekiler uyarılmalı ve bunların 

etrafında dolaşılmamalıdır. 

- Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim 

araçlarıyla yapılacak uyarılar dinlenmelidir. 

- Cadde ve sokaklar, acil yardım araçları 

için boş bırakılmalıdır.  

- Eşya almak için zarar görmüş binalara 

girilmemelidir.        

 
Bunların yanında heyelanlar konusunda 
vatandaşlar da duyarlı olmalı ve aşağıda 
sıralanan heyelan belirtilerine dikkat etmelidir. 
Bu belirtilerin gözlenmesi halinde derhal ilgili 
mercilere bilgi verilmelidir. 
 
- Arazide veya yollarda çatlakların, 

yarıkların veya açılmaların oluşması,  

- Bina temelleri altında çatlama, yarılma 

veya ayrılmalarla, bina döşemelerinde ve 

duvarlarda sürekli genişleyen çatlakların 

oluşması,  

- Yeraltı su borularında sızıntıların ve 

kanalizasyon kanallarında kırılma ve 

çatlakların oluşması,  

- Telefon direklerinde, çitlerde ve 

ağaçlarda yamaç aşağı eğilme ve 

yatmaların gözlemlenmesi,  

- Tel veya ahşap çitlerde yer 

değiştirmelerin görülmesi,  

- Arazide daha önce olmayan, kaynak 

suların, suya doygun alanların ve su 

sızıntılarının oluşması,  

- Daha önce o bölgede heyelan 

meydana gelmiş olması, 

- Özellikle sürekli veya sağanak 

yağışların meydana geldiği aylarda, 

arazide ve evlerde bu belirtiler 

görüldüğünde, evler hızla boşaltılmalı ve 

hemen yetkililere haber verilmelidir [30]
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ÖZET 
Bahçelik Barajı, Kayseri iline bağlı, Pınarbaşı ilçesinin 10 km güneybatısında, 216 hm

3
’ lük depolama 

hacmiyle Zamantı Irmağı üzerinde kurulmuştur. Sulama, enerji, içmesuyu ve taşkın kontrolü amaçlı 
inşa edilen Bahçelik Barajı ile 49033 ha sulama alanının su ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. 
Sulama ve içme suyunda kullanmak amaçlı ana iletim kanalına gelen su, barajın dip savağından 
alınmaktadır. Baraj su alma seviyesi maksimum 1500 m, minimum 1472 m kotundadır. Ana iletim 
kanalı maksimum debisi, “Zamantı Bahçelik Projesi Planlama Revizyonu Planlama Raporu-Şubat 
2003” de 34 m

3
/s olarak verilmiştir. Zamantı Bahçelik projesi kapsamında, baraj çıkışında yapılması 

planlanan kontrol vana odasının, ana iletim kanalı üzerindeki mansap kontrollü otomatik vanaların 
işletme aşamasında, kanalda azalan su talebine göre, barajdan alınan suyu azaltması veya tamamen 
kapatması, artan su talebi halinde de, barajdan alınan suyu arttırması gerekmektedir. Sistemde 
kullanılacak vanaların kısa zaman aralıklarında açma, kapama ve ayar işlemi yapabilmesi, elektronik 
olarak kumanda edilebilmesi, gibi teknik şartlar göz önünde bulundurularak, sisteme en uygun vana 
tipi araştırılmıştır. Projeci tarafından yapılan çalışma sonucunda, istenilen çapta imal edilebilen, 
kavitasyona ve su darbesine dayanıklı, hız sınırlaması olmayan, elektronik olarak kumanda edilebilen, 
Türkiye’de imalatı yapılabilen konik vana (Howell-Bunger) kullanılmasına karar verilmiştir.  
 
Hidrolik model çalışmaları, su yapıları ile ilgili projelerin, uygulamaya geçilmeden önce hidrolik 
mühendisliği açısından test edilerek, karşılaşılabilecek sorunların işletmeye açılmadan önce 
görülmesine ve ekonomik çözümler bulunmasına yönelik yapılan araştırmalardır. Bu çalışma 
kapsamında, konik vanaların regülasyon taleplerine cevap verip vermediği, işletme şartlarına göre 
çalışma performansı ve uygulamada karşılaşılabilecek problemler fiziksel model çalışması ile 
araştırılmıştır. Deneysel çalışma sırasında, D=2400 mm çapında ve Q=34 m

3
/s kapasiteli derivasyon 

borusu ile dipsavaktan alınan su, bir pantolon yapısı ile D=1400 mm çapında ve Q=8,5 m
3
/s kapasiteli 

4 adet iletim hattı ile ana tahliye kanalına iletilmiştir. Bu 4 adet tali iletim hattının deşarj kapasiteleri 
konik vanalarla kontrol edilmektedir. Model çalışması aşamasında, ilk olarak, vanaların çalışma 
şartlarını otomatik olarak belirleyecek, su seviyesi kayıt odası hizasında akım şartlarının üniform ve 
kararlı olması için akım düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra, rezervuar işletme seviyeleri 
için (H=1472 m ile H=1500 m arası) konik vanaların her bir açıklıktaki deşarj kapasiteleri ve 
performansları test edilmiştir. Sonuç olarak, orijinal proje üzerinde majör düzeltmeler yapılmıştır. 
Laboratuar çalışmaları sırasında, rezervuar seviyesi arttıkça, vanaların performansının da arttığı 
izlenmiştir. Ayrıca sabit bir rezervuar seviyesinde, vana açıklığı arttıkça, vanaların deşarj kapasitesi de 
artmaktadır. Ancak, rezervuar su seviyesi azaldıkça, bir vananın %100 açıkken elde edilmesi 
beklenen deşarj kapasitesi Q=8,5 m

3
/s, minimum rezervuar su seviyesi olan H=1472 m’de ancak iki 

vananın %100 açık olduğu durumda deşarj edilebilmiştir. Aynı işletme koşullarında, Q=17 m
3
/s ise iki 

vananın %100 açık olduğu akım şartlarında beklenirken, 3 vana %100 açık, 4. vana da %71,4 açıkken 
elde edilebilmiştir. Rezervuar su seviyesi H=1482 m seviyesinde maksimum su ihtiyacı olan Q=34 
m

3
/s, 4 vananın da %100 açık olduğu işletme şartlarında elde edilebilmiştir. Bu rezervuar su 

seviyesinin altındaki baraj işletme şartlarında ise maksimum debiye ulaşılamadığı gözlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bahçelik Barajı, Howell-Bunger Vanaları, Optimum İşletme Şartları, Dipsavak 
yapısı 
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EXPERIMENTAL STUDIES AT THE BOTTOM OUTLET STRUCTURE OF THE 

BAHÇELIK DAM AND OPTIMIZATION WORKS ON THE HOWELL-BUNGER VALVES 

 
 

ABSTRACT 
Bahçelik Dam is located on the Zamantı River in Central Turkey and has a storage capacity of 
216hm

3
. The main purpose of the dam is storing the water for irrigation, supplying drinking water, 

producing hydroelectric power and flood control.  Water for irrigation and drinking water is discharged 
from the bottom outlet to main diversion channel when the reservoir water surface elevation is 
between1472m-1500m. During the operating stage, it is planned that the flow discharge will be 
controlled and released by the valves automatically depending on the water demand at the 
downstream of the main diversion channel. In this stage the selection of the valve type is very 
important. In this system; the valve type is characterized by opening, closing and regulating time of the 
valves for controlling system placed at the downstream of the main diversion channel and also 
compatibility of the valves with electronically steering working principals. Because of these objectives, 
Howell-Bunger valves which have not velocity limitation, are resisting to cavitation and water hammer, 
and can be manufactured in all diameters, and also are controlled by electronically are selected for 
water control system.  
 
Projects related to water bodies, before starting the application and operation of the structure, have 
been tested in terms of hydraulic engineering, and found economical solutions to technical problems 
experienced through the hydraulic model studies and experimental results. In this experimental study, 
four Howell-Bunger valves each having D=1400mm and discharge capacities Q=8.5m

3
/s were placed 

at the upstream part of the main diversion channel and they were tested in various valve openings to 
obtain optimum operating conditions of valves for all reservoir water levels during the operating of the 
dam in a 1/10 scaled model. During the model study, firstly flow conditions were tried to be modified to 
obtain uniform and non-wavy smooth surface flow conditions as the valves are operated automatically 
by the water surface level with a water level measuring device placed along the main channel. After 
that, performances of valves were checked with all possible flow conditions and also all reservoir 
operating conditions. As a result, major modifications were made in the original project design in plan. 
During the experimental tests of the valves, it is found that, as the reservoir elevation is getting high, 
valve performance is also increasing. As the valve opening is increasing, the discharge is also 
increasing for a given reservoir elevation up to 75% of valve opening. In spite of the expected 
discharge capacity of 8.5m

3
/s from a valve which woks in 100% open condition, this value is reached 

with two valves which work in 100% opening at the minimum reservoir operation level, i.e. H=1472m. 
Although the discharge value Q= 17m

3
/s (2*8,5m

3
/s) is expected to obtain by two valves are under 

operation, it can be reached by 4-valves, 3 of them have 100% valve openings and the last one is also 
under operation with the 71,4% opening for H=1472m. Maximum water demand of Q= 34m

3
/s is 

observed if all the valves are full (%100) open at the reservoir water level equals to H=1482m. When 
the reservoir water level decreases below H=1482m, although all valves are in operation and full open, 
the maximum water demand, Q= 34m

3
/s, could not be observed. 

 
Key Words: Bahcelik Dam, Howell-Bunger Valves, Optimum Operating Conditions, Bottom Outlet 
 
 

 

1 GİRİŞ 
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya 
veya serbest bırakmaya yarayan vanaların 
amaçlarına göre farklı tasarımları vardır. (IAHR 
Hidrolik Yapıların Tasarım El Kitabı, 1995). 
Özellikle barajların dipsavaklarında kullanılan 
vana tiplerinden Howell-Bunger vanaları,  
çevresine zarar vermeden mansap kontrollü 
olarak suyu geçirmeye yararlar (Özcan ve 
Özkan, 2004). Howell-Bunger tipi vanalar 
hidroelektrik santral projelerinde, taşkın kontrol 
yapılarında, sulama tesislerinde, 
rezervuarlardaki veya yapay göllerdeki suyun 
drenajında etkin olarak kullanılmaktadır. Düşük 

oranda çözünmüş oksijen içeren suyun Howell-
Bunger vanalarıyla atmosfere deşarj 
edilmesiyle, etkin bir havalandırma yapılmış 
olur. Ayrıca, bu tip vanalar diğer vana çeşitleri 
ile kıyaslandığı zaman daha ekonomik olduğu 
gözlenmiştir (Vortex Hydra, 2012). Howell-
Bunger tipi vanalar geniş ve içi boş bir silindirin 
içinde, konik şeklinde, genişleyen kontrollü bir 
kapak mekanizmasının hareketi ile açılıp 
kapanırlar. İçinden deşarj edilen su, jet 
biçiminde çıkar, parçalanır ve mansaba enerjisi 
kırılarak, kontrollü olarak iletilmektedir (Vischer 
ve Hager, 1997). İşletme aşamasında, 



 

33 
 

vanaların ani açılıp kapanmalarıyla boru hattı 
boyunca belirli periyotlarla yüksek basınç 
(süpresyon) veya düşük basınç (depresyon) 
oluşmaktadır. İletim hattı veya hat üzerindeki 
diğer kontrol yapıları, ani basınç değişimi 
etkisiyle zarar görebilirler (Kavurmacıoğlu, 
2009). Howell-Bunger tipi vanalar, düşük 
titreşim frekansı ile çalıştığı için boru hattına 
veya iletim hattındaki diğer tesisat elemanlarına 
zarar vermeden suyun iletilmesini sağlarlar 
(RodneyHunt, 2012).  
 
Bahçelik Barajı sulama, içmesuyu, enerji üretimi 
ve taşkın kontrolü amaçlı inşa edilmiştir. 
Sulama ve içmesuyu için kullanılan ana iletim 
kanalı için ihtiyaç duyulan su barajın 
dipsavağından alınmaktadır. Barajın maksimum 
rezervuar su seviyesi Hmax=1500m, minimum su 
alma kotu ise Hmin=1472m’dir. Dipsavakdan 
alınacak su, kısa zaman aralıklarında açma-
kapama ve ayar işlemi yapabilen, elektronik 
olarak kumanda edilebilen, istenilen çapta imal 
edilebilen, hız sınırlaması olmayan, kavitasyona 
ve su darbesine dayanıklı olduğu düşünülen 
Howell-Bunger tipi vanalarla kontrol edilecektir. 
Bu vanaların kumanda edilmesi, işletme 
aşamasında; ana iletim kanalının mansabına 
yerleştirilerek, su seviyesi ölçümlerini kayıt 
ederek, otomatik olarak vana işletme odasına 
aktaran, okuma istasyonu tarafından kumanda 
edilecektir.  Bu vanalar, kanalda azalan su 
talebine göre barajdan alınan suyu azaltacak, 
artan su talebi halinde de barajdan alınan suyu 
artıracak şekilde çalışacaktır. Ana sulama 
kanalında maksimum ve minimum su seviyeleri 
sırasıyla, h=1471,61m ve h=1471,2m’dir. Bu 
derinlikler birbirine çok yakın olup, dalga 
yüksekliği çok düşük olan akım şartlarında bile  
vanaların işletme şekli etkilenecektir. İşletme 
aşamasında vana açıklıklarının sık sık 
değiştirilmesi, aşınmalara neden olarak 
vanaların planlanan ekonomik ömrünü 
azaltmaktadır. (Bureau of Reclamation, 1974).  
 
Laboratuar şartlarında yapılan araştırma 
kapsamında, Howell-Bunger vanalarının 
regülasyon taleplerine cevap verip vermediği, 
işletme şartlarındaki performansları ve 
uygulamada karşılaşılabilecek problemler 1/10 
ölçekli fiziksel model çalışması ile deneysel 
olarak araştırılmıştır. Dipsavaktan su almak 
amacı ile kullanılan derivasyon tünelinin çapı ve 
debisi, D=2400mm ve Q=34m

3
/s’dir.  

Derivasyon tüneli, ana sulama kanalına 
bağlanırken, çapları D=1400mm ve debileri 
Q=8.5m

3
/s olan 4 ayrı kola ayrılmaktadır. Farklı 

rezervuar su seviyelerinde ve vana 
açıklıklarında deneysel çalışmalar yapılarak, 
vanaların optimum çalışma şartları bulunmaya 
çalışılmıştır. Howell-Bunger vanaları akış 

eksenine dik olarak yerleştirilerek, silindirik bir 
yuvaya oturtulmuş konik bir parçanın etrafında, 
silindir yuvanın ileri geri hareketi ile vananın 
açık veya kapalı konuma getirtilmesi prensibi ile 
çalışırlar.  Hareket eden silindirik yuvanın 
açılma miktarı ile deşarj edilecek debi kontrol 
edilmektedir. Vanadan çıkan su, boşluktan 
fışkıran, konik şeklindeki jet biçimindedir.   Bu 
özelliğinden dolayı, sprey ve jet şeklindeki 
akımların problem olmadığı çalışma alanlarında  
kullanılabilirler. Ya da, bu çalışmada olduğu 
gibi, konik vanaların çıkışına yerleştirilecek içi 
boş bir yapı ile enerjileri kırılarak 
uygulanabilirler. Konik vanaların çalışma 
prensibi ve vana açıklığının ölçüm şekli Şekil 
1’de; deneysel çalışma sırasında kullanılan 
vanalar ise Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 -  Howell-Bunger (konik) vanaların 

işletme ve açıklık prensibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 - Model düzeneğinde kullanılan 

Howell-Bunger (konik) vanalarının 

detayları ve yerleştirilme şekilleri 
 
2 MODEL 
Bahçelik Barajı Su Alma Yapısını laboratuvar 
ortamında modelleyebilmek için, orijinal proje 
durumuna göre baraj gölü ile mevcut vana 
yapısı arasındaki yük kayıpları hesaplanarak, 
mevcut vana yapısı ile ana iletim kanalı 

Howell-
Bunger 
(konik) 

vanalar 

Tam açıklık, X=0,70m 

X 

Kısmi açıklık, 0  X  0,70m 

X 
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arasındaki iletim hattının tamamını kapsayan 
iletim yapısının model inşaatı yapılmıştır. 
Çalışmaya ait detaylı hesaplamalar Bahçelik 
Raporu Dipsavak Su Alma Yapısı Hidrolik 
Çalışmaları Model Raporu-Hİ-1001’de 
verilmiştir. 
 
Bahçelik Barajı Su Alma Yapısı model 
çalışmalarında, model ölçeği seçilirken iki kriter 
göz önüne alınmıştır. Bunlardan birincisi, 
seçilecek model ölçeği, ölçülmek istenilen 
parametrelerin sağlıklı bir şekilde 
gözlemlenmesini sağlayacak kadar büyük 
olmasıdır. Model ölçeği ne kadar büyük 
seçilirse, model o derecede prototipe yakın 
olacak, böylelikle yapılan ölçümler daha sağlıklı 
ve ölçümler üzerindeki ölçek etkisi de o derece 
azalacaktır. Göz önüne alınacak ikinci kriter ise 
modelin yapım maliyeti ve fiziksel 
yapılabilirliğidir. Model ölçeğinin büyük 
seçilmesi, inşaat masraflarını, inşaat süresini ve 
işçiliği artıracağı gibi hem model inşaatını 
zorlaştıracak hem de model için çok geniş bir 
alana ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle, Bahçelik 
Barajı su alma yapısı optimum model ölçeği, bu 
iki kriter göz önünde bulundurularak belirlenmiş 

ve 1/10 olarak seçilmiştir. Bahçelik Barajı su 
alma yapısı ile ilgili model çalışmalarında viskoz 
kuvvetler yerçekimi ve atalet kuvvetleri yanında 
ihmal edilebileceğinden, Froude benzeşim 
kuralları uygulanarak model değerleri prototip 
değerlerine dönüştürülebilir. 
 
Fiziksel model çalışmaları iki aşamada 
yapılmıştır. İlk aşamada, ana iletim kanalına 
vanalardan deşarj edilen suyun akım şartları 
test edilerek, vanaları otomatik olarak kumanda 
edecek olan ana iletim kanalının mansabındaki 
akım ölçüm noktasında uniform ve kararlı akım 
şartlarının oluşturulabilmesi için proje üzerinde 
yapılması gereken düzenlemeler tespit 
edilmiştir. Bu düzenlemeler uygulandıktan 
sonra, ikinci aşamada vanaların performansı 
test edilmiştir. H=1500m’den H=1472m’ye 
(maksimumdan minimum kadar olan işletme 
kotları) kadar rezervuar su seviyesi birer metre 
azaltılmış ve her bir rezervuar su seviyesinde 
vanaların hangi açıklıklarda ne kadar akım 
deşarj edebileceği ölçülmüştür. Orijinal proje 
durumu Şekil 3’de, orijinal projeye göre yapılan 
model çalışmalarına ait görüntüler ise Şekil 4’de 
verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil - 3  Orijinal projeye göre Bahçelik Barajı Dipsavağında tesis edilen su alma yapısı 

 

 

 

      

 

Şekil - 4  Su alma yapısına ait orijinal projeye göre yapılan model çalışmalarından görünüşler 
  

Su seviyesi ölçüm odası 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
  
 
 
 
  

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

           

Servis yolu ve  
dalga kırıcı 

Galeriler  
Ana sulama kanalı 

Konik 
vanalar 

Akım  
yönü 



 

35 
 

3 MODEL DENEYLERİ 
3.1 AkımŞartlarının Düzenlenmesi 
Orijinal proje durumunda akımın düzenli bir 
şekilde ana iletim kanalına iletilemediği, enerji 
kırıcı olarak kullanılan galerilerin ve çarpma 
perdesinin beklenilen performansı göstermediği 
ve ana iletim kanalında çok fazla dalgalanma 
olduğu görülmüştür. Yapılan model çalışmaların 
ilk aşamasında konik vanalardan çıkan akım 
şartlarının iyileştirilmesine çalışılmıştır. Konik 
vanalardan jet formunda çıkan akımın enerjisini 
kırarak hızını azaltacağı düşünülerek yapılan 
galerilerin istenilen performansı göstermediği 
görülmüştür. Enerjinin daha kısa mesafede 
kırılabilmesini sağlamak amacı ile ilk önce 

galerilerin 3500 çapı aynen kalacak şekilde, 
boyu orijinal projede verilen 10m yerine, 
kısaltılarak çalışmalar yapılmıştır. Galeri 
boyunun 3m, 4m, 4,5m, 5m, 5,5m, 6m ve 6,5m 
olduğu durumlarda yapılan deneysel 
çalışmalardan, akımın enerjisinin en iyi kırıldığı, 
en uygun akım şartlarının sağlandığı galeri 
boyunun Lgaleri= 5,5m olduğu görülmüştür. 
 
Konik vanaların etrafındaki galerilerin ve perde 
duvarlarının boyunun kısaltılması, akımın 
enerjisini bir miktar kırmış olsa da, ana iletim 
kanalında dalgalanmalara engel olamamıştır. 
Çarpma perdesi ile konik vanalar arasındaki 
mesafenin suyun enerjisini kırmaya yetmediği 
izlenmiştir. İkinci aşamada köprü olarak da 
kullanılması planlanan çarpma perdesi ile 
galeriler arasındaki havuza ilave bir çarpma 
perdesi konulması düşünülmüştür. Enerji 
kırılmasını artırmak amacı ile bu çarpma 
perdesinin üzeri dişli yapılmıştır. Aynı zamanda 
akımın vanalar ile köprü olarak da kullanılan 

çarpma perdesi arasında sönümlenmesini 
sağlamak ve akımın geçeceği mesafeyi 
uzatmak amacı ile köprünün yeri ana iletim 
kanalı üzerinde yeni galerilerden 
uzaklaştırılmıştır. Bu arada su seviyesi kontrol 
odası da mansaba doğru ötelenmiştir. Konik 
vanaların etrafına yerleştirilen galerilerin 
uzunluklarının kısaltılması, dişli çarpma 
perdesinin eklenmesi, enerji kırıcı olarak da 
kullanılan servis köprüsünün uzaklaştırılması 
akım şartlarını oldukça düzeltmiştir. Ancak, hem 
galerilerden çıkan su taşmakta olup hem de su 
seviye sensörünün çok hassas çalışacağı göz 
önünde bulundurularak galerilerin çıkışı ile 
servis yolu köprüsü arasında kalan kısım 1 m 
derinleştirilerek dinlendirme havuzu yapılmış, 
galerilerden çıkan jet şeklindeki akımın havuza 
çarptırılarak enerjisinin başlangıçta burada 
kırılması düşünülmüştür. Sonuç olarak akım 
şartlarının düzenlendiği nihai projede;   
-Konik vana etrafındaki galerilerin ve ayırma 
duvarlarının boyunun kısaltılması 
-Dinlendirme havuzu yapılması  
-Duvar yüksekliğinin artırılması 
-Çarpma perdesi eklenmesi 
-Servis yolu köprüsünün (orijinal projede 
bulunan çarpma perdesi) yerinin ana iletim 
kanalı boyunca mansaba doğru ötelenmesi  
-Su seviyesi kontrol kuyusunun ana iletim 
kanalı boyunca mansaba doğru ötelenmesi 
değişikleri yapılmıştır. Bu düzenlemeler 
yapıldıktan sonra, nihai proje durumu Şekil 
5’de, nihai projeye göre yapılan model 
çalışmalarına ait görüntüler ise Şekil 6’da 
verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil - 5  Final projeye göre Bahçelik Barajı Dipsavağında tesis edilen su alma yapısı 
 
 

       
 

Şekil - 6  Nihai projeye göre yapılan model çalışmalarına ait görünüşler 
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3.2 Vanaların İşletme Şekilleri ve 

Performansları 

Model deneyleri kapsamında, 1400’lük 4 adet 
konik vananın aynı zamanda çalışması değil, 
işletme ve bakım açısından ekonomik olan, her 
bir vananın ihtiyaç durumuna göre işletmeye 
alınarak çalıştırılmaları uygun görülmüştür. 
Buna göre, konik vanaların çalışma prensipleri 
Çizelge 1’de verilmiştir. Konik vanaların çalışma 
prensibinde vanaların işletme şekli su seviyesi 
kontrol odasından otomatik olarak yapılacaktır. 
Deney çalışmalarında, baraj gölü su seviyesi 
maksimum su kotu olan 1500’den başlayarak 
minimum su kotu olan 1472 m’ye kadar birer 
metre azaltılarak, her bir rezervuar su 
seviyesinde 34 m

3
/s’den  1 m

3
/s’ye kadar 1 m

3
/s 

aralıkla, vanaların işletme şartlarını tespit etmek 
amacı ile ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümler ile 
her bir debi ihtiyacına göre işletmeye alınacak 
vana sayısı ve açıklığı tespit edilmiştir. 
 
Model çalışmalarında, baraj gölü kotu ve 
mansap kanalı su seviyesi ayarlandıktan sonra, 
çalışma debisi ayarlanmış, bu debinin geçtiği 
vana açıklığı ölçülmüştür. İlk 8,5 m

3
/s için 

sadece bir vana kullanılmış, 8,5 m
3
/s yi geçtiği 

zaman birinci vana açıklığı sabit tutularak ikinci 
vana devreye girmiştir. 17,0 m

3
/s’ye kadar ikinci 

vana açılmış, bu debi miktarından sonra ilk iki 
vana açıklığı sabit tutularak üçüncü vana 
devreye alınmıştır.  Bu durum üçüncü vana için 
25,5 m

3
/s ve 4. vana için 34,0 m

3
/s olacak 

şekilde tekrar edilmiştir. Birden fazla vananın 
işletmede olduğu durumlarda, her bir vanadan 
aynı miktarda debi geçerken, vana açıklıklarının 
da aynı olması beklenmesine rağmen, akımın 
dörde bölünmüş bir isale hattından geçerek 
vanalara ulaşmasından dolayı, akımın hidroliği 
bozulmaktadır. Bu nedenle, ilk vanadan 
herhangi bir açıklıkta temin edilen bir debi 
miktarı, ikinci vananın da devreye girmesinden 
sonra, ikinci vanadan aynı açıklıkta aynı 
miktarda elde edilememektedir. Bu şartlar 
altında, istenilen kotlarda istenilen debilere 
ulaşılamamakta, her bir vanadan geçen akım 
miktarı aynı miktarda olmadığı gibi, ana iletim 
kanalına ulaşan akım da kararsız olup, üniform 
akım şartları elde edilememektedir. Model 
çalışmaları yapılırken, mansap su seviyesi 
ölçümü ile kumanda edilecek konik vanaların, 
işletme aşamasında kullanım kolaylığı 
sağlaması ve otomasyon işlerinin 
optimizasyonu amacı ile aynı açıklıkta aynı 
miktarda debi geçirecek şekilde ayarlanabilir 
olmaları göz önünde bulundurulmuştur.  

 
 

 
 

                
       Çizelge 1-  Konik vanaların su ihtiyacına göre işletme şekilleri 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dipsavakdan derivasyon borusu ile alınan su 
ana iletim kanalına 4 farklı boru ile 
iletilmektedir. Aynı şebekeden birden fazla boru 
ile su alınması durumunda, vanaların açıklıkları 
aynı da olsa hepsi aynı performansları 
göstermezler. Bu akım şartları, düzensiz ve 
kararsız akım şartlarından kaynaklanmaktadır 
(Şentük, 1988; Yüksel, 2000). Deneysel 
çalışmalarda da bu durum gözlenmiştir. Ancak,  
deneysel çalışmalarla, işletme ve bakım 
açısından hem kolay hem de ekonomik olan, 
her bir vana açıklığında, her bir vanadan aynı 
miktarda su geçecek şekilde işletme 
yapılmasını sağlayacak işletme şartları tespit 
edilmiştir. Bu optimizasyon, otomatik kontrol 
sisteminin programlanması ve işletilmesi 
aşamasında da büyük kolaylık sağlayacaktır. 
Ayrıca her bir borudan aynı miktarda akım 

deşarjı ile üniform ve kararlı akım şartlarına 
kısa sürede ve kısa mesafede ulaşılacaktır. 
Rezervuar işletmedeyken, mevcut rezervuar su 
seviyesinde kullanılması en uygun olan vanalar 
ve açıklık oranlarını belirlemek için çizilen grafik 
Şekil 7’de verilmiştir. Bu grafikten 
anlaşılabileceği gibi, vanalardan deşarj edilecek 
akım miktarı sabit olduğu durumlarda, rezervuar 
su seviyesi azaldıkça, basınç azalacağı için, 
vanaların açıklık oranları artmaktadır.  Benzer 
şekilde, sabit rezervuar su seviyesinde, 
mansaptaki su talebi arttıkça, vana açıklık oranı 
da artmaktadır. Su talebinin vanaların açıklık 
oranları üzerindeki etkisi ise Şekil 8’de 
verilmektedir. Bu grafik incelendiğinde, verilen 
bir rezervuar su seviyesinde, deşarj edilecek su 
miktarı arttıkça, vanaların performanslarının da 
düştüğü anlaşılmaktadır. 

Q 
(m

3
/s) 

İşletmedeki 
vanalar 

 

 

           Q  8,5 I 

  8,5 < Q 17,0 I+II 

17,0 < Q  25,5 I+II+III 

25,5 < Q  34,0 I+II+III+IV 
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Şekil - 7 Farklı rezervuar su seviyeleri için vana 
açıklık oranlarının değişimi 

 
Örneğin, H=1482 m ve sadece bir vana 
işletmedeyken, Q=8,5 m

3
/s’lik debi, bir vana 

%22,9 açıkken geçebilmektedir. Bu durumda, 
34 m

3
/s’lik debinin de 4 vananın da                                                                                                                                 

aynı miktarda açık olduğu durumda geçmesi 
beklenmektedir. Ancak, 34 m

3
/s’ lik debi, 4 

vananın da açıklığı, tek bir vana kullanılır 
olduğu durumdakinin 2,4 katı kadar açıldığı 
zaman elde edilebilmektedir.   
 

 

Şekil – 8 Su talebinin vana açıklık oranı 

üzerindeki etkisi 
 
Rezervuar su seviyesi H=1482 m yüksekliğinde 
iken, deneysel çalışma sonuçları ile elde edilen, 
su talebine göre vanaların işletmeye alınmaları 
ve değişen vana açıklık değerleri Çizelge 2’de 
verilmiştir. Bu çizelgeden de görülebileceği gibi, 
34 m

3
/s’ lik debi 4 vananın da %100 açık 

olduğu durumda elde edilebilmektedir. 
Laboratuar çalışmaları sırasında, rezervuar su 
kotu H=1482 m seviyesinin altına düştüğü 
zaman, vanalar ne kadar açılırsa açılsın 
maksimum su seviyesi olan 34 m

3
/s’lik debi 

elde edilememiştir.  
 
Artan su talebine göre vanaların işletmeye 
alınmasıyla en az bir adet vana devamlı 
çalışmaktadır. Su talebi arttıkça, diğer vanalar 

da tek tek işletmeye alınmakta ve işletmedeki 
vanaların çalışma şartları ve performansları 
etkilenmektedir.  
 
Bir vananın H=1472 m’den başlayarak, H=1500 
m rezervuar su seviyesine kadar değişen 
rezervuar su kotlarında, farklı su taleplerindeki 
işletme şartları Şekil 9’ da verilmiştir.  
 
Çizelge 2-  Konik vanaların su ihtiyacına göre 
işletme şekilleri ve açıklıkları (H=1482 m) 
 

 
Şekil 9’dan açıkça görülmektedir ki, sabit bir 
debi için, rezervuar su seviyesi azaldıkça, vana 
açıklık miktarı artan bir eğilim göstermektedir. 
Birden fazla vananın işletmede olduğu 
durumlarda, her bir vanadan aynı miktarda debi 
geçerken, vana açıklıklarının da aynı olması 
beklenmesine rağmen, akımın dörde bölünmüş 
bir isale hattından geçerek vanalara 
ulaşmasından dolayı, akım şartları 
bozulmaktadır. Bu nedenle, ilk vanadan 
herhangi bir açıklıkta temin edilen debi miktarı, 
ikinci vananın da devreye girmesinden sonra, 
ikinci vanadan aynı açıklıkta aynı miktarda elde 
edilememektedir. Bu şartlar altında, istenilen 
kotlarda istenilen debilere ulaşılamamakta ve 
her bir vanadan geçen akım debisi farklı 
olmaktadır. 
 

 

Şekil - 9  Farklı rezervuar su seviyeleri için 

vana açıklık oranlarının değişimi 

Q 
(m

3
/s) 

Vana açıklık oranı 
(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vana sayısı 

I II III IV 

8,5 42,1 - - - 

17,0 45,6 45,6            - - 

25,5 51,4 51,4 49,3 - 

34,0 100        100        100   100   
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4 SONUÇLAR  
Bahçelik Barajının dipsavağından D=2400 m 
çapında derivasyon kanalı ile alınan su, 
D=1400 mm çapında 4 ayrı kola ayrılarak ana 
iletim kanalına verilmektedir. Dipsavaktan 
alınan suyun ana sulama kanalına iletilmesi 
aşamasında suyun ihtiyaç durumunda 
arttırılması, fazla olduğu durumda da 
azaltılması D=1400mm’ lik boruların mansabına 
yerleştirilen Howell-Bunger tipi vanalarla  (konik 
vana) yapılmaktadır. Bu vanalar ana sulama 
kanalında su seviyesinin azalması veya 
artmasına göre otomatik olarak kumanda 
edilecektir.  Bu çalışma kapsamında konik 
vanaların optimum işletme şartlarında 
programlanması ve çalışma performanslarının 
araştırılması amacı ile hidrolik model 
laboratuarında bir seri deneysel çalışma 
yapılmıştır. 
 
Çalışma sonucunda, orijinal proje durumuna 
göre, vanadan çıkan akımın üniform ve kararlı 
akım şartlarını sağlamadığı görülmüştür. Ana 
sulama kanalının mansabına kurulan, kanal su 
seviyesi okuma noktasında, sudaki 
dalgalanmalardan dolayı su seviyesi okuması 
yapılamamıştır. Bu durumda vanalardan jet 
şeklinde çıkan akımın enerjisini kırmak ve su 
seviyesi okuma noktasında, üniform ve kararlı 
akım elde edebilmek amacı ile orijinal projede 
majör değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır.  
 
Vanaların performanslarının araştırılması ile, 
verilen bir vana açıklığı ve sabit rezervuar su 
seviyesinde bir vananın tek başına çalışması 
durumundaki performansının, çoklu çalışması 
aşamasındaki performansına oranla daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Özellikle su 
talebinin fazla olduğu ve bu nedenle vanalardan 
yüksek oranda debi deşarj edildiği zaman 
işletmeye giren vana sayısı artarken bu 
vanaların performansları azalmaktadır.  
 
Yapılan model deneyleri sırasında, 34,0 m

3
/s, 

en düşük baraj su seviyesi H=1482 m’de tüm 
vanalar % 100 açıkken; 25,5 m

3
/s, en düşük 

baraj su seviyesi H=1477 m’de tüm vanalar % 
100 açıkken;  17,0 m

3
/s, en düşük baraj su 

seviyesi H=1474 m’de üç vana % 100, 
dördüncü vana % 71,4 açıkken 8,5 m

3
/s, en 

düşük baraj su seviyesi H=1472 m’de iki adet 
vana % 100 açıkken temin edilebilmiştir. 
Deneysel çalışmalar sonucunda, rezervuar su 
seviyesi H=1482 m seviyesinde maksimum su 
ihtiyacı olan Q=34 m

3
/s, 4 vananın da %100 

açık olduğu işletme şartlarında elde 
edilebilmiştir. Bu rezervuar su seviyesinin 

altındaki baraj işletme şartlarında ise 
maksimum debiye ulaşılamadığı gözlenmiştir.  
Deney çalışmalarına ek olarak, konik vana 
performansları, açıklıklara göre geçireceği 
debiler ve vana kapasitesinin yeterli ya da 
gereğinden fazla olup olmadığı, her bir vana 
üzerinde tek tek araştırılmıştır. Bu amaçla konik 
vana membasında dört ayrı kola ayrılmış iletim 
hattının simetrik olduğu göz önünde 
bulundurularak bir adet iç, bir adet dış boruya 
olmak üzere iki adet piezometre basınç ölçüm 
noktası yerleştirilerek basınç ölçümleri 
yapılmıştır. Verilen bir vana açıklığında, vana 
membasındaki hidrolik yük yükseldikçe, konik 
vananın geçireceği debi miktarı artmaktadır. 
Sabit bir vana membasındaki hidrolik yükte, 
vana açıklığı arttıkça konik vananın geçireceği 
akım miktarı da artmaktadır. Bu artış, vana 
açıklığının % 25 ile % 75’e kadar olan vana 
açıklığı değişimlerinde, vana açıklığı arttıkça 
konik vananın performansının da arttığı ancak, 
% 75 açıklıktan sonra,  vana ne kadar açılırsa 
açılsın, geçireceği akım miktarının çok fazla 
artmadığı gözlenmiştir. 
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