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ÖZ 
Aksaray, Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde Tuz Gölü’nün güneyinde yer alır. Ülkenin önde gelen buğday 
ve yonca üreten bölgesidir. Yıllık yonca üretimi 200 bin tonun üzerindedir. Göle yakın bölgelerde yeraltı 
sularının tuzlanması, bölgenin en ciddi sorunlarından birisidir. Bu çalışma kapsamında, Aksaray ili 
yeraltı sularının hidrojeokimyasal özellikleri, farklı interpolasyon teknikleri ve jeoistatistik yöntemler 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Yeraltı suyu kalitesini değerlendirmek için bölgede 64 farklı kuyudan su 
örnekleri toplanmıştır. Hidrojeokimyasal açıdan yeraltı suları Na-Cl, Ca-HCO3, Na-HCO3 ve Mg-HCO3 
su tipi özelliğine sahiptir. Baskın hidrojeokimyasal su tipi Ca-HCO3 tır. Tuz Gölü’nden uzaklaştıkça 
yeraltı sularının hidrojeokimyasal su tipleri sırasıyla NaCl - NaHCO3 - CaHCO3 şeklinde değişir. 
Bölgede daha yüksek su kalitesine sahip alanlar, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) temelli tematik haritalar 
yardımı ile belirlenmiştir. Yüksek su kalitesine sahip alanların konumsal dağılımını belirlemek için Kriging 
interpolasyon yöntemi kullanılmıştır. Her bir harita için dört farklı semivariogram model test edilmiş ve 
en uygun model ortalama karekök hata yöntemi kullanılarak seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Su kalitesi, Konumsal dağılım, İnterpolasyon teknikleri, Hidrojeokimya,  Aksaray 

 

DETERMINATION USING INTERPOLATION TECHNIQUES OF SPATIAL 
DISTRIBUTION OF GROUNDWATER QUALITY IN THE AKSARAY REGION 

 
ABSTRACT 
The Aksaray is located south of Lake Tuz in the Central Anatolian part of Turkey. It is the leading wheat 
and clover producing region in the country. Annual clover production in the region is over 200 thousand 
tons. The salinization of groundwater in the vicinity of Lake Tuz is one of the most serious problems of 
the region. Water samples were collected from 64 different wells in the region to assess groundwater 
quality. Groundwaters have the characteristics of Na-Cl, Ca-HCO3, Na-HCO3 and Mg-HCO3 water 
types in terms of hydrogeochemical. The dominant hydrogeochemical water type is Ca-HCO3. 
Depending on the distance from the LT, the hydrochemical water types of groundwaters changed from 
NaCl to NaHCO3 and CaHCO3 facies. Areas having higher quality water in the region have been 
identified by using Geographical Information System (GIS)-based thematic maps. Kriging interpolation 
method was used to determine the spatial distribution of areas having high quality water. For each map, 
four different semivariogram models were tested and the best-fitted model was chosen based on their 
root mean square standardized error. 

Keywords: Water quality, Spatial distribution, Interpolation techniques, Hydrogeochemistry, Aksaray  
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1 GİRİŞ 
Hiç şüphesiz insan yaşamının en vazgeçilmez 
unsuru olan su, ekolojik sistemin de var 
oluşunun sebebidir. Son yüzyılda nüfusun hızlı 
artışı, endüstriyel gelişmeler, artan nüfusun 
ihtiyaçlarının karşılanma zorunluluğu temiz su 
kaynaklarının korunması ve izlenmesini zorunlu 
hale getirmiştir. Su kaynaklarının korunması ve 
daha verimli su yönetim planlarının 
oluşturulması, su kimyası verilerinin doğru 
yorumlanabilmesi ile mümkündür. Hidrojeolojik 
verilerin yorumlanmasındaki zorluklardan birisi 
de çoğunluğu birbirlerinden bağımsız olan çok 
sayıdaki örnekleme noktasının tek bir ortam 
yorumu için kullanılmasıdır. Çok sayıdaki 
örnekleme noktasının yanı sıra su kalitesini 
tanımlayan parametrelerin çok fazla sayıda 
olması, bilinmezleri ya da çoklu veri 
kümelerinden olan sapmaları hidrojeolojik 
yorumları daha da karmaşık hale 
getirebilmektedir. Bununla birlikte, hidrojeolojik 
verilerin mevsimsel veya zamansal değişimleri 
arasındaki farklılıklar da çoklu su kimyası 
parametrelerinin yorumlanmasını daha da güç 
kılabilmektedir. 
Son dönemlerde geliştirilen jeoistatistiksel 
yöntemler, hidrojeolojik verilerin daha hızlı, 
verimli ve doğru yorumlanabilmesine yardımcı 
olmuştur. Jeoistatistiksel yöntemlerin en önemli 
özelliği örnekleme noktalarının konumlarının da 
dikkate alınmasıdır [Rohuani ve Wackernagel, 
1990]. Özellikle örnekleme noktalarının yetersiz 
kaldığı bölgelerde, hidrojeokimyasal verilerin 
konumsal dağılımlarının belirlenmesi, bölgesel 
değişkenler arasındaki etkileşimlerin ortaya 
çıkarılmasına ve daha verimli su yönetim 
planlamalarının geliştirilmesine, sondaj 
maliyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar 
sağlamıştır. Örneklenmemiş bölgelerdeki 
bilinmeyen değerlerin hesaplanması 
işlemlerinde, en etkili jeoistatistik 
yöntemlerinden birisi olan interpolasyon 
teknikleri yerbilimciler tarafından da sıklıkla 
kullanılmıştır. 
İnterpolasyon, analiz sonuçları veya ölçümlerle 
değerleri bilinen verileri kullanarak, bilinmeyen 
noktalardaki değerleri tahmini olarak belirleme 
işlemidir [Matheron, 1963; Leberl, 1973; Bojanov 
vd., 2013]. Verilerin noktalar arasındaki 
mesafeye bağlı değişimleri, noktalar arasında 
oluşturulan poligonların olasılık bağıntıları 
kullanılarak modellenir [Phillips, 2003]. Davis 
[1975], noktalar arasındaki mesafe ile bu 
noktalarda ölçülen değerler arasında bir bağıntı 
olduğunu ifade etmiştir. Değerler arasındaki 
farkın mesafeye bağlı değişimleri variogram 
fonksiyonu ile tanımlanır [Oliver ve Webster, 
2014] ve fonksiyon birbirinden x mesafe uzaklık 

bulunan iki veri arasındaki farkın varyansı olarak 
ifade edilir [Saraç ve Tercan, 1998]. 
Ara değerlerin tahmininde, interpolasyon 
yöntemi olarak kullanabileceğimiz Lagrange 
interpolasyonu, Newton interpolasyon yöntemi, 
doğrusal interpolasyon, Kriging interpolasyon ve 
Ters Mesafe Ağırlıklı (IDW) interpolasyon gibi 
birçok farklı interpolasyon yöntemleri 
geliştirilmiştir. Veri noktalarının dağılımına göre 
yerbilimlerinde en çok kullanılan iki yöntem; 
Kriging ve IDW interpolasyon yöntemleridir. 
Kriging interpolasyonu, genel olarak veri 
noktaları eşit aralıklı dağılmayan polinomlar için 
kullanılır [Berrut ve Trefethen, 2004]. Kuyu 
yerlerinin düzensiz dağılımdan ve tahmin hata 
oranı daha düşük olduğundan dolayı 
hidrojeolojik çalışmalarda en çok tercih edilen 
yöntemlerden birisidir. IDW interpolasyon tekniği 
ise daha çok eşit aralıklarla dağılan örnekleme 
noktaları için daha doğru sonuçlar üretir (Bartier 
ve Keller, 1996). 
İnterpolasyon yöntemlerinin geçerliliği, değeri 
bilinmeyen noktadaki veri tahmine ait minumum 
standart sapmanın hesaplanmasına bağlıdır 
[Yaprak, 2007]. Örnekleme noktalarının sayısı, 
veri aralığının boyutları ve türü interpolasyon 
yöntemleri için farklı hata oranlarına neden 
olabilmektedir [İsaak ve Srivasta, 1989]. 
Yerbilimlerinde kullanılan en yaygın 
interpolasyon tekniklerinden biriside en az hata 
varyansına sahip Kriging yöntemidir [Burgess, 
ve Webster, 1980]. Kriging yöntemini diğer 
yöntemlerden ayıran en büyük özellik tahmin 
hatasının minimum olmasına bağlı olarak 
ağırlıkların belirlenmesidir  [Deutsch ve Journel, 
1992; Martensson, 2002]. Yöntem, hidrojeolojik 
ve jeolojik verilerin konumsal değerlerinin 
görselleştirilmesi alanında yaygın olarak 
kullanılmaktadır [Reichel, 1990]. 
İnterpolasyon teknikleri kullanılarak veri 
görselleştirme çalışmalarında gözlenen yaygın 
hatalar ise, örnekleme nokta sayısının azlığı ve 
uygulanan yöntemlerin hata oranlarının 
denetlenmemesidir. Sağlıklı bir tematik harita 
çizimi için yeterli sayıda lokasyondan elde edilen 
veriler kullanılmalıdır [Esri, 2019]. Teorik model 
çalışmalarında, veri yığınları arasından anlamlı 
ilişkilerin ve güvenilir eğilimlerin ortaya 
çıkartılması kullanılan veri sayısı ile doğrudan 
ilişkilidir. Ancak model çalışmalarında kullanılan 
veri sayısı için literatürde kurumsal bir sayı 
sınırlaması getirilmemiştir. Model çalışmasının 
en az hata oranında başarıya ulaşması, modeli 
kuran karar vericinin etkisindedir ve alınan 
kararlar her modelin kendisine özgüdür. Birçok 
çalışmada örnekleme sayısının fazlalığı ile 
minumum hata oranı arasında doğrusal ters 
orantı gözlenmiştir [Childs, 2004]. Tematik harita 
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çizimleri için farklı araştırmacılar tarafından 
temel interpolasyon yöntemleri geliştirilmiş 
olmasına rağmen her bölgenin jeolojik ve 
hidrojeolojik özellikleri farklıdır. Hidrojeolojik 
verilerin doğru temin edilmesi tematik harita 
çizimlerindeki en önemli unsurdur. 
Aksaray, Türkiye'nin şekerpancarı ve yonca 
üretimi alanında en önemli tarımsal 
bölgelerinden birisidir. Buna rağmen sulama 
suyu açısından mevcut su kaynaklarının yetersiz 
oluşu, aşırı ve plansız su kullanımı, su 
kaynaklarının azalmasının yanı sıra tarımsal 
faaliyetler açısından da ekonomik kayıplara da 
yol açmıştır. Bunun yanı sıra yüzeysel su 
kaynaklarının içme ve kullanma suyu ihtiyacını 
yeterince karşılayamaması, bölgede yeraltı 
sularının yaygın olarak kullanılmasına neden 
olmaktadır. Bölgede yeraltı su kaynaklarının 
kullanımına olan talep artışı bu kaynakların su 
kalitesinin ve özelliklerinin bilinmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Aksaray il 
sınırları içerisinde 64 farklı su kuyusuna ait su 
kimyası verileri hidrojeokimyasal açıdan 
değerlendirilmiş, Kriging interpolasyon yöntemi 
kullanılarak farklı teorik variogram modeller test 
edilmiş ve su kalitesini etkileyen önemli 
parametrelerin konumsal dağılım haritaları 
hazırlanmıştır. Elde edilen haritalar, tarımsal ve 
ekolojik projelerin hazırlanmasında, su yönetim 
planlarının oluşturulmasında önemli katkılar 
sağlayacaktır. 
 
 
 

2 MATERYAL VE METOT 
2.1 Çalışma Alanının Tanıtılması ve Coğrafi 

Özellikleri 
Aksaray, İç Anadolu bölgesinin orta kesiminde 
330-340 doğu boylamları ile 380-390 kuzey 
paralelleri arasında yer alır (Şekil 1). Denizden 
yüksekliği 965 m, yüzey alanı ise 7626 km2 olup, 
bölgenin en yüksek rakımı 3268 m, en düşük 
rakımı ise 905 m’dir. Jeomorfolojik olarak doğu 
ve kuzeydoğuda Tuz Gölü Fay Zonu (TGFZ)’nun 
etkisiyle yer yer dar vadilerle çevrili engebeli bir 
morfolojik görünüm sunar. Batıda ise obruk 
platosunun uzantısı Aksaray ovası bulunur [Erol, 
1969]. Yüksek kotlu tepelerden mevsimsel 
yağışlarla beslenen ova, bölgenin önemli bir 
tarım alanıdır. Bitki örtüsü genel olarak bozkır 
şeklinde gelişmekte olup, en önemli bitkiler 
insanlar tarafından yetiştirilen söğüt, kavak ve 
meyve ağaçlarıdır.  
Aksaray ilini güneydoğudan çeviren Hasandağı 
ve Melendiz dağlarının kuzey yamaçları ile 
eğimin azalarak kuzeye doğru genişlediği 
platoda çok sayıda fay ve vadi kaynakları yer 
alır. Bu kaynaklardan boşalan sular Mamasun 
Barajı, Helvadere, Gülağaç ve Güzelyurt gibi 
önemli göletleri besler. Aksaray ili su kaynakları 
açısından diğer önemli bir bölge ise, Tuz 
Gölü’nün güneyinde yer alan yeraltı su 
kaynaklarıdır. Bu kaynaklar daha çok artezyen 
kuyular şeklinde görülür. Bölgede ruhsatlı ve 
ruhsatsız olarak bulunan 3500 civarında su 
kuyusu bulunduğu tahmin edilmektedir [ÖÇKB, 
2010]. 

 

 
 

Şekil 1- İnceleme alanının yer bulduru haritası 
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Bölgesel Jeoloji 

Orta Anadolu bölgesinin güneyinde yer alan 
çalışma alanı ve çevresi litodem ve litostratigrafi 
birimlerinden oluşur. Bölge güneyde Hasandağı 
volkanitleri, batıda Tuzgölü formasyonu, doğu ve 
kuzeyde karasal nitelikli sedimanter çökellerle ve 
temel birimler tarafından çevrilmiştir (Şekil 2). 
İnceleme alanının temelini Göncüoğlu vd. [1996] 
tarafından Orta Anadolu Kristalen Kompleksi 
(OAKK) olarak tanımlanan kaya birimleri 
oluşturur. OAKK, mermer, felsik ve mafik 
ortognays, şist, kuvarsit türü kayaçlardan oluşan 

Orta Anadolu Metamorfitleri, ensimatik yay 
magmatiklerinden oluşan Orta Anadolu 
Ofiyolitleri ile bu birimleri sıcak dokanakla kesen 
granit, granodiyorit ve monzonitlerden oluşmuş 
Orta Anadolu Granitoyitleri’nden meydana gelen 
kristalen kayalarla temsil edilir [Göncüoğlu vd., 
1996]. İnceleme alanının temeli üzerindeki 
sedimantasyon Üst Maestrihtiyen ve Alt 
Paleosen yaşlı çökellerle başlar [Göncüoğlu vd., 
1996;  Çemen vd., 1999]. Litostratigrafi birimleri 
Üst Kampaniyen’den Orta Eosen’e kadar filiş 
ağırlıklı denizel birimler ve Üst Eosen’den 
günümüze kadar da karasal, gölsel ve volkanik 
çökellerden oluşur [Ünlütürk, 2000].

 

 

Şekil 2- İnceleme alanı ve çevresinin genel jeoloji haritası [MTA, 2005’den değiştirilerek çizilmiştir] 

 

2.1 Kayaçların Hidrojeolojik Özellikleri 
Aksaray’ın doğu ve kuzeydoğusunda yer alan 
topoğrafik yükseltiler bölgenin beslenme alanını, 
batıda yer alan geniş düzlükler ise boşalım 
alanını oluşturur. Bu nedenle yeterli geçirgenlik 
kazanmış birimlerde muhtemel yeraltı suyu 
hareketi doğudan batıya doğru olacaktır. 

Bölgede gözlenen drenaj ağları, Tersiyer ve 
Kuvaterner yaşlı birimlerin kil, marn ve kumlu 
marnlardan oluşan seviyeleri üzerinde genelde 
iyi gelişmiş ince dentritik, geçirimli ve yarı 
geçirimli birimler üzerinde ise vadi yoğunluğu 
düşük kaba dentritik drenaj ağları şeklinde 
görülür. Hasandağı ve çevresinde yüksek 
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eğimden dolayı ise radyal drenaj ağları 
gelişmiştir. Yüksek kesimlerdeki küçük debili 
soğuk su kaynaklarının çoğu fay hatlarına bağlı 
olarak gelişen kırık sistemlerinden veya 
bağlantısız akiferlerden oluşmaktadır.   
 İnceleme alanında akifer oluşturan en önemli 
birimlerden birisi bölgesel olarak çalışma 
alanının temelini oluşturan Paleozoyik yaşlı Orta 
Anadolu Metamorfitlerine ait mermerlerdir. Birim 
içerisinde düşey yönde gelişen çatlaklı, ve 
karstik boşluklu kısımlar hidrojeolojik açıdan 
geçirimlidir. Mermerler bölgede gelişen sıcak ve 
mineralli su kaynakları için hazne kaya 
özelliğindedir. Üst Kretase yaşlı Orta Anadolu 
Granitoyitleri geçirimsiz olmakla beraber, 
bölgede gelişen tektonik hareketler sonucu 
kırılgan bir yapı kazanmıştır. Birim kırıklı ve 
çatlaklı üst kuşaklarda geçirimlidir ve bölgede 
düşük verimli akiferleri oluşturur (Şekil 3). 
İnceleme alanında yer alan sedimanter birimlerin 
geçirimli seviyelerinin kalınlıklarının az olması, 
geçirimsiz seviyelerle ardalanmalı yapı 
sunmaları, kum ve çakıl tanelerinin genelde kil 
ve karbonat bağlayıcı ile tutturulmuş olması, 
kayaçlarda gelişen ikincil süreksizliklerin 
düzensiz olması gibi etkenlerden dolayı Tersiyer 

yaşlı birimler genelde orta verimli akifer olarak 
sınıflandırılmıştır. İnceleme alanında çökelen 
Tersiyer yaşlı karasal, gölsel ve bataklık 
ortamlarında oluşmuş birimlerin siltli seviyeleri 
ile eski ve yeni alüvyonun siltli seviyeleri, Mezgit 
formasyonuna ait ince kristalli beyaz - gri renkli 
jips seviyeleri, Göstük ve Kızılkaya ignimbiritleri 
ancak faylanmaya, çatlaklı ve kırıklı yapıya bağlı 
şekilde ikincil geçirimliliğin arttığı bölümlerde 
çatlakların derinliği ile orantılı olarak düşey 
yönde yarı geçirimlidir.  
İnceleme alanının temelinde yer alan birimlerden 
Orta Anadolu Metamorfitlerine ait şistler etkili 
kırık zonları dışında pratikte geçirimsizdir ve 
hidrojeolojik anlamda yerel bariyerlerdir. 
Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı birimlerin kil, kumlu 
marn, marnlı kireçtaşlarından oluşan seviyeleri, 
Tuzgölü formasyonunun ve güncel alüvyonun 
killi seviyeleri inceleme alanındaki geçirimsiz 
zonları oluşturur. Kayaçlarda gelişen 
alterasyonlar ve sedimantasyon sonucu 
oluşumları devam eden killer, tektonik 
etkenlerden dolayı gelişmiş ikincil süreksizlik 
boşluklarında çökelmiş ve kayaçların su 
depolama, iletimlilik vb. özelliklerini düşürdüğü 
söylenebilir.

 
 

 
 

Şekil 3- İnceleme alanı ve çevresinin genel hidrojeoloji haritası 
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2.1 Tematik Haritaların Oluşturulması 
Tematik haritaların oluşturulmasında 
yerbilimlerinde yaygın olarak kullanılan ve diğer 
yöntemlere göre daha doğru sonuçlar veren 
Kriging interpolasyon yöntemi tercih edilmiştir. 
Kriging, verilerin birbirine bağımlı olması 
ilkesinden yola çıkarak ölçülmüş değerlerden 
ölçülmemiş noktaların tahmin edilebilmesi için 

kullanılan bir interpolasyon tekniğidir [Aldworth, 
1998; Tercan ve Saraç, 1998] (Şekil 4). Herhangi 
bir bölgedeki değeri bilinmeyen bir noktanın 
değerini tahmin edebilmek için o bölgedeki 
önceden belirlenmiş verilerin konumsal 
uzaklığının değişim fonksiyonuna bağlı olarak 
hesaplayabilmek mümkündür [ESRİ, 2019]; 

 

Z(xo)=∑ λi Z(xi)

N

i=1

     (1) 

 
Burada Z(xi): i lokasyonunda ölçülen değer, λi: i 
lokasyonunda ölçülen değer için ağırlık 

katsayısı, X0: o lokasyonundaki tahmin edilecek 
değer, N: ölçülmüş değerler sayısıdır.

 

 
 

Şekil 4- İnterpolasyon yönteminin kavramsal modeli (ESRİ, 2019) 
 
İnterpolasyon yönteminde konumsal değişimleri 
belirleyebilmek için jeoistatistik çalışmalarda 
değinilen variogramlar kullanır. Variogramların 
özelliği ise, su kimyası verilerinin sürekliliği, etki 
mesafesi ve eğilim yönü gibi değişkenleri bir 

fonksiyon olarak gösterebilmesidir. Farklı bir 
ifade ile variogram γ(h), belirli bir bölgedeki su 
verilerinin mesafeyle ne ölçüde değiştiğini ifade 
eden bir eğri olup, aşağıda verilen denklem ile 
tanımlanır [Oliver, 1990];

 

γ(h) =
1

2n
 ∑  [Z(xi) - Z(xi+h)]

2

n

i=1

   (2) 

Bu eşitlikte; γ(h): semi-variogram değeri, h: 
noktalar arası uzaklık (lag mesafesi), z(xi ) ve 
z(xi+h): x noktasındaki değer ve bu noktadan h 
mesafedeki değerdir. 
Jeoistatistikte bölgesel değişkenlerin mesafeye 
bağlı değişimleri variogram fonksiyonu ile 
belirtilir ve bu fonksiyon birbirinden belirli bir 
uzaklıktaki iki değişken arasındaki farkın 
varyansı olarak ifade edilir [Uyar, 2005]. İki nokta 
arasındaki uzaklığın oranına göre örnekleme 
noktaları arasındaki farkın varyansı da büyük ya 
da küçük olacaktır. Bölgesel değişken, veri 

özelliği bakımından yoğun ve düşük alanlar 
şeklinde geçişli bir yapı sergiliyorsa, variogram 
belirli bir uzaklıktan sonra artışını durdurur ve 
belirli bir değerde sabit kalır [Tercan ve Saraç, 
1998; Uyar, 2005]. Bu değere Tepe değeri (C), 
variogramın bu değeri aldığı uzaklığa da yapısal 
uzaklık (a) denir [Uyar, 2005]. Bu uzaklık 
kovaryansın sıfır olduğu ve fiziksel olarak bir 
örneğin etki zonu anlamına gelir. Etki zonu 
dışında örneklerin birbiriyle korelasyonu yoktur 
ve birbirlerinden bağımsızdırlar [Tercan ve 
Saraç, 1998]. Variogram her zaman pozitif 
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değerler aldığından seçilecek fonksiyonun da 
pozitif tanımlı bir fonksiyon olması 
gerekmektedir [Schabenberger ve Gotway, 
2017]. 
 Bu çalışma kapsamında, variogram analizleri y 
ekseninde değerlerin karesindeki değişim, x 
ekseninde örnekleme noktaları arasındaki 
mesafeye bağlı olarak çizilmiştir. Histogram 
veya normal QQPlot analizlerinde normal 
dağılım göstermeyen su kimyası verilerinin farklı 
yönlerdeki değişkenlerini analiz edebilmek için, 
açı yönü ve açı toleransı ayarları dört farklı 
yönde yapılarak variogram içinde külçe, eşik ve 
mesafe parametreleri değiştirilmiş ve verilerin 
izotropik veya anizotropik dağılım özellikleri 
belirlenerek en uygun variogram model tespit 
edilmiştir. Her bir tematik harita için tepe değerli 
modeller (küresel model, exponential (üssel) 
model, gauss modeli ve linear modeli) test 
edilmiştir.  Modellerin uygunluğu hataların 
ortalama karekökü değerine göre belirlenmiştir. 
Bu çalışmada tematik haritaların çizilmesi için 
exponential (üssel) modelin en uygun model 
olduğu tespit edilmiştir. İnterpolasyon 
yönteminde asıl olan deneysel veya ölçülmüş 
verileri teorik bir modele uydurmaktır. Teorik bir 
modelde farklı ölçüm noktaları arasında ölçülen 
bir n parametresine ait değerler arasında 
mesafeye bağlı olarak bir bağıntı olacağı 
öngörülüyorsa, mesafe aralığı ne kadar kısa 
tutulursa daha doğru bir sonuç elde edilecektir. 
Ölçüm noktaları arasındaki mesafenin fazla 
olması değeri bilinmeyen bir Xi noktasında veri 
tahmininde aşırı salınımlara yol açabilir. Aşırı 
salınımları engelleyebilmek için mesafenin daha 
küçük aralıklarda kullanılması daha doğru 
sonuçlar elde edilmesine olanak tanıyacaktır. 
Kurulan teorik modelin başarısı karar vericinin 
aldığı kararların bir sonucudur. Bu çalışmada 
Exponential (üssel) model kullanılarak Kriging 

interpolasyon yöntemi ile çalışma alanı için 3×3 
metre aralıklarla noktasal veri değeri tahminleri 
yapılmış ve su kimyası verilerinin konumsal 
dağılım haritaları hazırlanmıştır.  
 
3 BULGULAR ve TARTIŞMA 
3.1 Suların Hidrojeokimyasal Özellikleri 
Su kimyası ölçüm ve analizleri için 64 adet farklı 
içme ve sulama amacı ile kullanılan su kuyusu 
belirlenmiştir (Şekil 5). Bu kuyulardan yağışlı ve 
kurak dönemleri temsilen Mayıs 2015 ve Eylül 
2015 tarihlerinde örnekleme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2015 ve Eylül 2015 
örnekleme dönemlerine ait bazı fiziksel ve 
kimyasal parametrelerin değerleri sırasıyla; pH 
(5.89 - 8.92) (5.91 - 8.49), elektriksel iletkenlik 
(EC) (158.62 – 3625.20) (139.81 – 2789.39) 
µS/cm, toplam çözünmüş katı madde (TÇKM) 
(122.57 – 2676.50) (119.78 – 2513.44) mg/L, Cl- 
(2,95 – 502,65) (5,07 – 539,88), SO4-2 (2,91 – 
467,14) (2,75 – 460,31), HCO3- (84,46-1971,85) 
(82,14 – 1837,58), Ca+2 (15,87 – 279,52) (18,70 
– 353,99), Na+ (9,23 – 694,80) (4,79 -783,81), 
Mg+2 (3,82 – 114,43) (7,36 – 129,09), K+ (0,47 
– 36,40) (0,31 – 42,69) mg/L arasında 
değişmiştir (Çizelge 1). 
Su örneklerinin pH değerleri incelendiğinde 
Mayıs 2015 örnekleme döneminin ortalama pH 
değerleri 7,41 iken bu değer Eylül 2015 
örnekleme döneminde 7,22 olmuştur. İnceleme 
alanındaki pH değerlerinin konumsal dağılımı 
incelendiğinde bölgenin batı ve doğusunda pH 
değerlerinin daha yüksek, Tuzgölü’nün güneyi 
ve iç kesimlerde ise pH değerlerinin daha düşük 
olduğu görülmektedir (Şekil 6). Bunun nedeni 
Hasandağı ve Tuzgölü arasında kalan bölgede 
yeraltı sularında görülen yüksek karbondioksit 
miktarı gösterilebilir. Bu alanda gözlenen yüksek 
karbondioksitin nedeni bölgeye sokulum yapan 
magmatik intrüzyonlardır.

 

Çizelge 1- Örnekleme noktalarına ait bazı su kalite parametrelerinin minimum ve maksimum değerleri 

 

Parametre En az En çok Ortalama En az En çok Ortalama

T 10,63 67,20 18,34 12,27 59,52 17,30

pH 5,89 8,92 7,41 5,91 8,49 7,22

EC 158,62 3625,20 814,08 139,81 2789,39 817,54

TÇKM 122,57 2676,50 609,76 119,78 2513,44 598,37

SRT 55,31 1091,80 357,03 82,68 1305,48 373,43

Cl- 2,95 502,65 85,03 5,07 539,88 94,35

SO4
2- 2,91 467,14 66,22 2,75 460,31 73,99

HCO3
- 84,46 1971,85 409,88 82,14 1837,58 416,19

Ca2+ 15,87 279,52 76,91 18,70 353,99 82,84

Na+ 9,23 694,80 87,74 4,79 783,81 87,99

Mg2+ 3,82 114,43 31,58 7,36 129,09 35,54

K+ 0,47 36,40 5,75 0,31 42,69 6,04

Mayıs 2015 Eylül 2015

T; sıcaklık, EC; elektriksel iletkenlik, TÇKM; toplam çözünmüş katı

madde, SRT; toplam sertlik,
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Şekil 5- İnceleme alanında örnekleme noktaları ve konumları 
 

Bölgede Hasandağı’nın varlığı bu görüşü 
destekleyici niteliktedir. Sudaki karbonat ve 
bikarbonat iyonları suyun bazik özelliğini 
arttırırken serbest mineral asitleri ve karbonik 
asit ise suyun asit özelliğini artırmaktadır [Hem, 
1985]. Yeraltı sularında bulunan serbest 
karbondioksit suda çözünerek hidratasyon 

sonucu karbonik aside dönüşür. Bunun 
sonucunda su, çözücü ve aşındırıcı bir özellik 
kazanır [Türker, 2006]. İnceleme alanındaki 
sular pH ve sıcaklık değerlerine göre “hafif 
çözücü hafif kabuklaştırıcı bazik” özelliğe sahip 
“soğuk su” özelliğine sahiptir.

 
Çizelge 2- EC değerlerine göre su örneklerinin kalite sınıflandırması 

 

 
 
İletkenlik, yeraltı sularında iyon 
konsantrasyonunu ve çözelti aktivitesini 
değerlendirmek için kullanılan bir parametredir. 

Yeraltı sularının iletkenlik değerleri hidrolik 
dolaşım süreleri dolayısı ile su kayaç temas 
süreleri hakkında fikir verebilir. Dolaşım süreleri 

EC (µS/cm) Tanımlama Mayıs 2015 Eylül 2015

0-250 Çok iyi ö1- ö5- ö10- ö57 ö1- ö2- ö5- ö10- ö57

250-750 İyi

ö2- ö3- ö6- ö7- ö8-ö9-ö11-ö12-ö13-

ö14-ö19-ö20-ö25- ö26- ö32- ö34-

ö38- ö39- ö43- ö44- ö45- ö46- ö46-

ö47- ö50- ö51- ö52- ö53- ö54- ö55-

ö56- ö58- ö59-ö60- ö62- ö63- ö64

ö3- ö6- ö7- ö8- ö9 -ö11- ö12- ö13-

ö14- ö19 -ö20- ö26- ö32- ö34- ö39-

ö40 -ö43- ö44- ö45 -ö46- ö47- ö50 -

ö51- ö52- ö54- ö55- ö56- ö58- ö59-

ö60- ö62- ö63

750-2000 Kullanılabilir

ö15- ö16- ö17-ö18-ö21- ö-23- ö24-

ö27- ö28- ö29- ö30- ö31- ö35- ö36-

ö37- ö40- ö41- ö42- ö48- ö49- ö61

ö15- ö16- ö17- ö18- ö21- ö23- ö24-

ö25- ö27 -ö28- ö29 -ö30- ö31- ö35-

ö36- ö41- ö42- ö48- ö49- ö53- ö61-

ö64

2000-3000 Şüpheli ö4- ö22- ö33- ö38

> 3000 Kullanılmaz ö4
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uzun olan yeraltı suları kayaçlarla daha çok 
temas edeceğinden dolayı iyon 
konsantrasyonları fazla olacaktır. İyon içeriğinin 
artması EC değerlerinin artmasına neden olur. 
Su örneklerinin EC değerleri incelendiğinde, Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller 
Tebliği’ne göre ö-4, ö-22, ö-33 ve ö-38 numaralı 
sular Eylül 2015 örnekleme döneminde şüpheli 
ve üçüncü sınıf sulama suyu olarak 
değerlendirilmiş inceleme kapsamındaki diğer 
örnekler ise EC değerleri açısından genel olarak 
kullanılabilir ve iyi olarak sınıflandırılmıştır. 
EC değerleri arasında gözlenen farklılığın 
nedeni, suların su - kayaç temas sürelerinin farklı 
olması veya suların izlediği yol boyunca 
çözünürlükleri ve iyon içerikleri farklı kayaçlarla 
temas etmesidir. Su örneklerinin yağışlı 
dönemde daha yüksek EC değerlerine sahip 

olmaları farklı sularla karışımın bir nedeni veya 
yağışlardan gecikmeli beslenimin bir sonucu 
olabilir. Noktasal veya alansal kirleticilerden 
etkilenerek kirlenmiş başka bir su kaynağının 
yeraltı sularına karışması da EC değerlerini 
artıran diğer bir faktör olabilir. 
 İnceleme alanındaki EC değerlerinin konumsal 
dağılımı incelendiğinde, bölgenin kuzey, doğu ve 
güneydoğusunda kalan yeraltı sularının EC 
değerlerinin daha düşük, Tuzgölü’nün güneyi ve 
güneydoğusunda kalan bölgede yer alan yeraltı 
sularının EC değerlerinin ise daha yüksek 
olduğu görülür (Şekil 7). Bunun nedeni EC 
değerleri yaklaşık 300000 µS/cm olan 
Tuzgölü’nün tatlı su akiferlerini etkilemesi 
olabilir. Geçirimli birimler boyunca akiferlere giriş 
yapan tuzlu suların yeraltı sularının EC 
değerlerini yükselttiği söylenebilir.

 
 

 

Şekil 7- Mayıs 2015 ve Eylül 2015 örnekleme dönemine ait EC değerlerinin konumsal dağılımı 
 
Su örneklerinin TÇKM değerleri incelendiğinde 
Fetter [1988] tarafından yapılan sınıflamaya 
göre Mayıs 2015 örnekleme döneminde ö-4, ö-
18, ö-21, ö-22, ö-27, ö-28, ö-30, ö-33, ö-37 
numaralı sular ve Eylül 2015 örnekleme 

döneminde ö-4, ö-17, ö-21, ö-22, ö-24, ö-29, ö-
30, ö-33, ö-37 numaralı sular acı su diğer su 
örnekleri ise tatlı su olarak sınıflandırılmıştır 
(Çizelge 3).

 
Çizelge 3- TÇKM değerlerine göre su örneklerinin kalite sınıflandırması [Fetter, 1988] 

 

 
 

Sınıflama TÇKM (mg/L) Mayıs 2015 Eylül 2015

Tatlı sular < 1000

Acı sular 1000 - 10000
ö-4, ö-18, ö-21, ö-22, ö-27, 

ö-28, ö-30, ö-33, ö-37

ö-4, ö-17, ö-21, ö-22, ö-24,

ö-29, ö-30, ö-33, ö-37

Tuzlu sular 10000 - 30000 - -

Çok tuzlu sular > 30000 - -

diğer sular
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Mayıs 2015 ve Eylül 2015 örnekleme 
dönemlerinde genel olarak hakim katyon Ca+2, 
hakim anyon ise HCO3- tır. Her iki örnekleme 
döneminde ö-31 ve ö-36 numaralı sularda hakim 
katyon Na+ iken hakim anyon Cl- şeklinde 
gelişmiştir. Na+, ö-13, ö-15, ö-21, ö-22, ö-33, ö-
35, ö-37 ve ö-39 numaralı sularda her iki 
örnekleme döneminde de hakim katyon 
durumunda iken ö-19, ö-29, ö-54, ö-58 numaralı 
sularda ise örnekleme dönemleri boyunca hakim 
katyon Mg+2 olarak gözlenmiştir. Mayıs 2015 
örnekleme döneminde ö-3, ö-23, ö-48 ve ö-60 
numaralı suların iyon bolluk (meq/l) dizilimleri 
Ca+2>(Na++K+)>Mg+2/ HCO3->SO4-2>Cl-;’ ö-
4, ö-5, ö-6, ö-9, ö-14, ö-16, ö-20, ö-24, ö-26, ö-
28, ö-30,  ö-40, ö-43, ö-44, ö-49 ve ö-57 
numaralı suların iyon dizilimleri 
Ca+2>(Na++K+)>Mg+2/ HCO3->Cl->SO4-2; ö-
13, ö-15, ö-21, ö-35 numaralı suların iyon 
dizilimleri (Na++K+)>Ca+2>Mg+2/ HCO3->Cl-
>SO4-2, ö-19, ö-41, ö-54, ö-58 numaralı suların 
iyon dizilimleri ise Mg+2>Ca+2>(Na++K+) / 
HCO3->Cl->SO4-2 şeklinde gelişmiştir. Diğer 
sulardaki iyon dizilimleri ise 
Ca+2>Mg+2>(Na++K+) / HCO3->Cl->SO4-2 
şeklinde gözlenir. Söz konusu suların iyon 
dizilimleri yağış ve kurak dönemler boyunca 
genelde aynı kalmıştır. ö-34 ve ö-61 numaralı 
suların iyon dizilimleri kurak dönemde 
(Na++K+)>Mg+2>Ca+2 / HCO3->Cl->SO4-2 
şekline dönmüştür. ö-43 numaralı su örneğinin 
kurak dönemdeki iyon dizilimi ise (Na++K+)> 
Ca+2>Mg+2 / HCO3->Cl->SO4-2 şeklinde 
değişmiştir. 

İyon sıralamalarında gözlemlenen değişimlerin 
nedenleri mevsimsel gelişen yağışlar, yeraltı 
sularının dolaşım süresinin uzaması veya 
suların zengin sodyum içeren kayaçlarla teması 
sonucu iyon değişimi olabilir. Hidrolik sistemdeki 
farklı akiferlerin sularının birbirleriyle olan 
etkileşimi de zamansal iyon değişimini açıklayan 
diğer bir faktördür. 
İnceleme kapsamındaki yeraltı suları 
hidrojeokimyasal açıdan dört farklı su fasiyesi 
özelliği gösterir. ö-13, ö-15, ö-21, ö-22, - ö35, ö-
37 ve ö-39 numaralı sular yağışlı ve kurak 
dönemlerde Na-HCO3 fasiyes özelliğine 
sahipken, ö-19, ö-29, ö-54 ve ö-58 numaralı su 
örnekleri ise Mg-HCO3 fasiyes özelliği 
gösterirler. Na-Cl su fasiyesi ise her iki 
örnekleme döneminde sadece ö-31 ve ö-36 
numaralı sularda gözlenir. Diğer su örnekleri ise 
Ca-HCO3 su fasiyesi özelliğine sahiptir (Çizelge 
4). Örnekleme dönemleri boyunca su fasiyes 
tipleri genel olarak aynı kalmıştır. Kurak 
dönemde Ca+2 ve Na+ iyonları daha fazla 
çözünmüş ve baskın konuma geçmişlerdir.  
Yağışlı dönemde ö-34 ve ö-61 numaralı sularda 
Mg-HCO3 şeklinde gözlemlenen su tipi kurak 
dönemde Na-HCO3, ö-41 numaralı su örneğinin 
yağışlı dönemde dönemde Mg-HCO3 şeklinde 
gözlemlenen su tipi kurak dönemde Ca-HCO3 
su tipine, ö-43 numaralı su örneğinin yağışlı 
dönemde Ca-HCO3 şeklinde gözlemlenen su 
tipi kurak dönemde Na-HCO3 su tipine 
dönüşmüştür. 

 
 

Çizelge 4- Mayıs 2015 ve Eylül 2015 örnekleme dönemlerine ait iyon dizilimleri ve su tipleri 
 

 
 

İnceleme kapsamındaki yeraltı sularının Mayıs 
2015 örnekleme dönemlerine ait Piper 
diyagramları Şekil 8’de verilmiştir. Mayıs 2015 

örnekleme döneminde ö-31, ö-33, ö-36 ve ö-37 
numaralı sular diyagramın 7. bölgesinde yer 
almışlardır. Bu tür sular karbonat olmayan 

Su tipi Mayıs 2015 Eylül 2015

ö1- ö10- ö11- ö46- ö47- ö50- ö52- 

ö53- ö64
ö11- ö48- ö50- ö53- ö55- ö59- ö60- ö64

ö2- ö7- ö8- ö12- ö17- ö18- ö25- 

ö27- ö32- ö38- ö42- ö45- ö51- ö55- 

ö56- ö59- ö62- ö63

ö1- ö2- ö3- ö5- ö7- ö8 -ö8- ö9- ö10- ö20- 

ö25- ö27- ö32- ö38- ö41- ö42- ö44- ö45- 

ö46-ö47-ö51- ö52- ö56- ö57- ö62- ö63

ö3-ö23- ö48- ö60 ö23

ö4- ö5- ö6 -ö9-ö14-ö16-ö20-ö24-

ö26-ö28- ö30- ö40- ö43- ö44- ö49- 

ö57

ö4- ö6- ö12- ö14- ö16- ö17- ö18- ö24- 

ö26- ö28- ö30- ö40- ö49

ö13- ö15- ö21- ö35 ö13- ö15- ö21- ö33- ö35- ö37- ö43

ö22 ö22- ö34

ö61

ö33- ö37- ö39 ö39

ö31 ö31- ö36

ö36 -

ö19-ö41- ö54- ö58 ö19- ö54- ö58

ö29 ö29

ö34- ö61 -

İyon dizilimi

Mg+2 > Ca+2 > Na++K+ / HCO3
- >  Cl-  > SO4

-

Mg+2 > Na++K+ > Ca+2 / HCO3
- > SO4

-2 > Cl-

Na++K+ > Mg+2 > Ca+2  /Cl- > HCO3
- > SO4

-2 

Na++K+> Ca+2 > Mg+2 / Cl- > HCO3
- > SO4

-2   
NaCl

MgHCO3

Mg+2 > Na+ +K+> Ca+2 / HCO3
-  > Cl- > SO4

-2 

Na++K+ > Mg+2 > Ca+2/ HCO3
- > Cl- > SO4

-2 

Na++K+ > Mg+2 > Ca+2 / HCO3
- > SO4

-2 > Cl-

CaHCO3

Na++K+ > Ca+2 > Mg+2 / HCO3
- >  SO4

-2 > Cl-

NaHCO3

Ca+2 > Mg+2 > Na++K+ / HCO3
- > SO4

-2 > Cl-

Ca+2 > Mg+2 > Na++K+ / HCO3
- > Cl- > SO4

-2 

Ca+2 > Na++K+  >Mg+2/ HCO3
- > SO4-2 > Cl- 

Ca+2 > Na++K+ > Mg+2 / HCO3
- > Cl- > SO4

-2 

Na++K+> Ca+2 > Mg+2  / HCO3
- > Cl- > SO4

-2 
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alkalinitesi % 50’den fazla olan NaCl ve NaSO4 
tipli sulardır. Bu tip sular bölgede yer alan tuz 
çökellerinden ve diğer evaporitik kayaçlardan su 
- kayaç etkileşimi sonucu yüksek miktarlarda 
Na+ ve Cl- çözerek zenginleşmiş tuz içeriği 
yüksek sulardır. Yağışlı dönemde ö-13, ö-15, ö-
21, ö-22, ö-34 ve ö-35 numaralı sular ise 
diyagramın hiçbir iyonu % 50’yi geçmeyen 9. 
bölgesinde gruplanmıştır. Bu sular sodyum, 
kalsiyum, bikarbonatlı, klorürlü karışım sularıdır. 
Farklı tipte su fasiyeslerinin birbirleriyle 
karışması sonucu meydana gelen karışım suları, 
yağışların azalması, su - kayaç temas süresinin 

uzaması, iyon değişimi gibi etkenlerden dolayı 
diğer örnekleme dönemlerinde diyagramın farklı 
bölgelerinde yer alabilir. Diğer yeraltı suları ise 
diyagramın 5. bölgesinde toplanmıştır (Şekil 8). 
Bu sular karbonat alkalinitesi karbonat olmayan 
alkaliniteden fazla karbonat sertliği yüksek Ca-
HCO3 tipli sulardır. Bu suların Ca-HCO3 fasiyesi 
göstermeleri suların karbonat kökenli bir 
akiferden beslendiklerini göstermektedir. Piper 
diyagramı üzerinde suların aynı bölgede 
kümeleşmeleri suların aynı kökenli veya benzer 
bir akiferden beslendiklerini gösterir.

 
 

Şekil 8- İncelenen suların Mayıs 2015 örnekleme dönemine ait Piper diyagramı 
 

Yeraltı suları ağır metal analizlerine göre B ve As 
haricinde kıta içi su kaynaklarının sınıflamasına 
göre I. kalite su sınıfına girer. İncelenen yeraltı 
sularında yapılan arsenik (As) ölçümlerine göre 
ö-1, ö-2, ö-3, ö-4, ö-7, ö-8, ö-9, ö-10, ö-11, ö-12, 
ö-18, ö-24, ö-31, ö-32, ö-34, ö-35, ö-44, ö-45, ö-
49, ö-53, ö-54, ö-55 ö-59, ö-60, ö-61 ve ö-62 
numaralı suların arsenik değerleri sınır 
değerlerin (10 μg As/L) üzerinde diğer su 
kaynaklarında ise altında ölçülmüştür (Şekil 9). 
Bu sularda As konsantrasyonları Dünya Sağlık 
Örgütü [WHO, 2012] ve Avrupa Birliği [EU, 1998] 
standartlarının da üzerindedir. Sınır değerlerin 
üzerinde As içeren yeraltı suları inceleme alanı 

ve çevresinde As açısından potansiyel sağlık 
riski içermektedir. 
İnceleme alanına ait arsenik elementinin 
konumsal dağılımını gösterir Şekil 9 
incelendiğinde yüksek risk taşıyan bölgelerin 
güneyde ve kuzeyde yoğunlaştıkları gözlenir. As 
içeriği yüksek jeolojik formasyonların su kayaç 
temas süresince yeraltı suları içerisinde 
çözünmesi belirli bölgelerdeki yeraltı sularının 
As içeriklerinin yüksek olmasına neden olabilir. 
İndirgen koşulların hakim olduğu yeraltı 
sularında ise As yüksek miktarlarda bulunabilir 
[Altaş vd., 2011]. As’li sular genellikle volkanik 
kayaçlarda ve jeotermal bölgelerde yaygın 
olarak gözlenebilir [Choong vd., 2007]. 
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İnceleme alanının güneyinde yer alan 
Hasandağı ve çevresinde yoğun olarak görülen 
yüksek As içeriğinin nedeni Hasandağı 
volkanizması ürünleri bazaltlar, tüfler ve 
ignimbiritler olabilir. Bölgenin jeotermal 
potansiyelinin yüksek olması ve bu bölgede 
derin dolaşım sistemine sahip sıcak ve mineralli 
su kaynaklarının sık görülmesi yüksek As 
içeriğinin varlığını açıklayan diğer bir sebeptir. 
Yüksek As içeriğine sahip derin dolaşımlı suların 
kırık ve çatlaklar boyunca yüzeye çıkarken 

karşılaştıkları sığ dolaşım sistemine sahip soğuk 
yeraltı sularıyla karışmaları sonucu yeraltı suları 
As açısından zenginleşmiş olabilir. İnceleme 
alanının kuzeyinde gözlenen yüksek As 
içeriğinin nedeni ise bölgenin en önemli kırık 
sistemi olan Tuz Gölü Fay Zonu’na bağlı olarak 
yeraltı sularının bu bölgede daha derin dolaşım 
sistemi kazanmaları ve bundan dolayı As 
çözebilecek kadar su kayaç temas sürelerinin 
uzaması olabilir.

 
 

 
 

Şekil 9- İnceleme alanı ve çevresinde As elementinin konumsal dağılımı 
 

Bor, Mayıs 2015 örnekleme döneminde ö-1, ö-3, 
ö-5, ö-7, ö-9, ö-10, ö-12, ö-13, ö-31, ö-32, ö-44, 
ö-45, ö-49, ö-55, ö-59, ö-60 ve ö-62 numaralı 
sularda sınır değerlerin (1000 μg B/L) üzerinde, 
diğer sularda ise sınır değerin altında 
ölçülmüştür. Doğada bulunan bor bileşiklerinin 
suda kolay çözünürlüğü nedeni ile herhangi bir 
bölgede yüksek yoğunlukta bulunabilir. İnceleme 
alanındaki B elementinin konumsal dağılımını 
gösterir Şekil 10 incelendiğinde B değerlerinin, 

bölgenin güneyinde yer alan Hasandağı ve 
çevresinde yüksek konsantrasyon değerleri 
aldığı görülür.  
B değerlerinin konumsal dağılımı Hasandağı ve 
çevresinde gözlemlenen yüksek As içeriğinin 
dağılımına oldukça benzer bir dağılım 
göstermiştir. Bunun nedeni As içeriğinin bölgede 
zenginleşmesine neden olan faktörler B 
elementinin de zenginleşmesinde etkili 
olmuşlardır.
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Şekil 10- İnceleme alanı ve çevresinde B elementinin konumsal dağılımı 
 
3.2 Tematik Haritaların Yorumlanması 
Kriging interpolasyon yöntemi ile çizilen 
haritalarının ortalama karesel hata değerleri 
Ca+2, Na+, HCO3

- ve Cl- değerleri için sırasıyla 
0.96, 0.98, 0.97, 0.94’tür. Çizilen tematik 
haritalar kullanım amacına uygun olarak yeniden 
sınıflandırılmıştır. 
İnceleme kapsamındaki suların kriging 
interpolasyon yöntemi kullanılarak oluşturulan 
Ca+ iyon değerlerinin konumsal dağılımı 
incelendiğinde Ca+ iyonunun inceleme alanının 
batısında daha yüksek derişime sahip olduğu 
belirlenmiştir (Şekil 11). Bunun nedeni, İnsuyu 
formasyonuna ait kireçtaşlarının bu alanda geniş 
yayılım göstermesidir. Şekil 11 incelendiğinde 
Eylül 2015 örnekleme döneminde Ca+2 iyon 
değerlerinin genel olarak arttığı gözlemlenmiştir.  
İnceleme kapsamındaki suların Na+ iyon 
miktarlarının konumsal dağılımını gösterir 
tematik harita incelendiğinde Na+ iyonunun 
Tuzgölü’nün güneyinde çoğu kuyularda daha 
yüksek konsantrasyona sahip oldukları 
belirlenmiştir (Şekil 12). 
Bunun nedeni Tuzgölü’nden tatlı su akiferlerine 
olan beslenim olabilir. Özellikle Tuzgölü’ne yakın 

konumda bulunan bazı kuyuların ortalama 
değerin çok üzerinde anomali vermesi su 
kaynaklarının Na+ içeriklerinin artmasında 
tektonizmanın da etkili olduğunu gösterir. Fay 
kontrollü Tuz Gölü Havzası basamak şeklinde 
yarı graben morfoloji özelliğine sahiptir. Havza 
da gelişen tektonik unsurlar yeraltı sularının 
hidrolik dolaşım yollarını oluşturur. Pleyistosen 
öncesinde çökelen ve havzanın derinliklerinde 
bulunan kalın tabakalı tuzlu formasyonlar ile 
temas ederek Na konsantrasyonu açısından 
zenginleşen yeraltı suları, çapları değişik 
boyutlardan oluşan kırık sistemlerinden oluşan 
hidrolik akım yolları boyunca yükselerek tatlı su 
akiferlerini tuz içeriği açısından 
zenginleştirmiştir. 
Çalışma alanında HCO3- iyon miktarının 
konumsal dağılımı incelendiğinde HCO3- 
iyonunun inceleme alanının güneybatısında ve 
orta kesimlerde daha yüksek derişime sahip 
olduğu,  batıdan doğuya doğru azalma eğilimi 
gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 13). Orta kesimde 
bazı kuyuların HCO3- değerleri ortalama 
değerlerin üzerine çıkarak kendi aralarında 
kümelenmiş ve düzensiz anomali oluşturmuştur. 
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Bunun nedeni bu bölgede İnsuyu formasyonuna 
bağlı kireçtaşı ve dolomitik kayaçların yaygın 
olarak gözlenmesi olabilir.
 

 

 

Şekil 11- İnceleme alanındaki sularda gözlenen Ca+2 iyonunun konumsal dağılımı 

 

 

 

 

Şekil 12- İnceleme alanındaki sularda gözlenen Na+ iyonunun konumsal dağılımı 
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Şekil 13- İnceleme alanındaki sularda gözlenen HCO3
- iyonunun konumsal dağılımı 

 

Şekil 14’de verilen Cl- iyon miktarının konumsal 
dağılımı incelendiğinde Cl- iyonunun 
Tuzgölü’nün güneyinde daha yüksek derişime 
sahip olduğu belirlenmiştir. Cl- dağılım 
haritasının Na+ için oluşturulan tematik harita ile 
benzerlik içerdiği fakat Cl- değerlerinin inceleme 
alanının batısında Na+ değerlerine oranla daha 
homojen bir dağılım gösterdiği görülmüştür. 
Genel olarak Cl- değerlerinin ortalama değerleri 
Na+ değerlerine oranla daha düşüktür. Bunun 
nedeni inceleme alanında sık gözlenen 
evaporitik kayaçlar, killi çökeller ve magmatik 
kayaçlardaki feldispatların ayrışması sonucu 
suların Na+ içeriği açısından zenginleşmesi veya 
iyon değişimi sonucu artma azalma olabilir. Batı 
ve iç kesimlerde Tuzgölü’ne yakın bölgelerde 
ortalama değerlerin üzerinde gözlenen Na+ 
değerleri doğuya doğru genel olarak azalma 
eğilimi gösterir. Litolojinin yeterli geçirimlilik 
özelliği kazandığı bölgelerde tuzlu göl suları 
veya tektonik hatlar boyunca tuz içeriği yüksek 
yeraltı suları hidrolik dolaşımları esnasında 
karşılaştıkları tatlı yeraltı sularının Cl- iyon 
içeriklerini artırmıştır. Genel olarak düşük su 
kalitesine sahip alanlar inceleme alanının 
batısında ve Tuzgölü’nün güneyinde 
konumlanmıştır. Su kalitesinin etkilenme 
potansiyeli bölgede jeolojik yapının, hidrojeolojik 
sistemin ve tektonizmanın kontrolü altındadır. 
 
4 SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
Bu çalışmada, Türkiye’nin İç Anadolu 
Bölgesinde yer alan, ülkenin en önemli yonca ve 
buğday üretimine sahip illerinden birisi olan 
Aksaray’ın yeraltı suyu kalitesi CBS ve 

jeoistatistik yöntemler kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Su kalitesini etkileyen önemli 
parametrelerin konumsal dağılımlarını 
belirleyebilmek için Kriging interpolasyon 
yöntemi kullanılmış ve en doğru konumsal 
dağılım haritasını elde edebilmek için dört farklı 
variogram model test edilmiştir. Exponential 
(üssel) model hataların ortalama karekökü 
değerine göre su kalite haritaları için en uygun 
model olarak belirlenmiştir. Exponential (üssel) 
model kullanılarak interpolasyon yöntemi ile 
inceleme alanı için 3×3 metre aralıklarla noktasal 
veri değeri tahminleri yapılmış ve farklı 
örnekleme dönemlerine göre bölgenin su kaliteni 
gösterir konumsal dağılım haritaları 
hazırlanmıştır. 
Su kalite haritalarına göre çok yüksek ve yüksek 
su kalitesine sahip alanlar, inceleme alanının 
kuzeydoğu ve doğusunda yer almaktadır. Tuz 
Gölü’ne yakın iç kısımlarda su kalitesi en düşük 
olarak gözlenmiştir. Yeraltı suları ağır metal 
içerikleri açısından özellikle As ve Bor 
elementleri dikkate alındığında Hasandağı ve 
çevresinde çok düşük su kalitesine sahiptir ve bu 
suların içme suyu olarak kullanılması ciddi sağlık 
sorunlarına neden olabilir. İnceleme alanının 
genelinde CaHCO3 su fasiyes tipi baskındır. Tuz 
Gölü’ne yakın yeraltı suları NaCl fasiyes tipinde 
zenginleşirken, gölden uzaklaştıkça suların 
fasiyes özellikleri sırasıyla NaHCO3 - CaHCO3 
şeklinde değişim gösterir. Tuz Gölü’ne yakın 
alanlarda NaCl ve CaHCO3 fasiyeslerinin farklı 
oranlarda karışmalarından dolayı bölgede 
karışım sularını temsil eden NaHCO3 fasiyes 
türleride gelişmiştir. 
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Bu çalışma kapsamında sunulan su kimyası 
verileri ve tematik haritalar, inceleme alanının su 
yönetim plan ve esasları ile ilgili çalışmalarda 

kullanılabilir. Bu sayede bölgede yeraltı sularının 
daha verimli bir şekilde kullanımı sağlanarak 
ekolojik ve ekonomik zararlar azaltılabilir.

 
 

 
Şekil 14- İnceleme alanındaki sularda gözlenen Cl- iyonunun konumsal dağılımı 

 
 
5 KAYNAKLAR 
[1] Aldworth J., 1998, Spatial Prediction, 

Spatial Sampling, and Measurement Error. 
Ph.D. Thesis, Iowa State University, Iowa, 
USA 

[2] Altaş, L., Işık, M., Kavurmacı, M., 2011, 
“Determination of arsenic levels in the water 
resources of Aksaray Province, Turkey”, 
Journal of environmental management, 92 
(9), 2182-2192 

[3] Bartier, P.M., Keller, C.P. 1996, 
“Multivariate interpolation to incorporate 
thematic surface data using inverse 
distance weighting (IDW)”, Computers & 
Geosciences, 22(7), 795-799 

[4] Berrut, J.P., Trefethen, L.N., 2004, 
“Barycentric lagrange interpolation. SIAM 
review”, 46 (3), 501-517 

[5] Bojanov, B.D., Hakopian, H., Sahakian, B., 
2013, “Spline functions and multivariate 
interpolations”,  Springer Science & 
Business Media, Vol: 248 

[6] Burgess, T., Webster, R., 1980, “Optimal 
interpolation and isarithmic mapping of soil 
properties: II block kriging”. Journal of Soil 
Science, 31(2), 333-341 

[7] Çemen, İ., Göncüoğlu, M.C., Dirik, K., 1999, 
“Structural evolution of the Tuz Gölü Basin 
in Central Anatolia, Turkey”, The Journal of 
Geology, 107/6: 693-706 

[8] Childs, C., 2004, “Interpolating surfaces in 
ArcGIS spatial analyst ArcUser”, July-
September, 3235,569 

[9] Choong, T. Y., Chuaha, T.G., Robiaha, Y., 
Gregory Koaya, F.L., Aznib, I., 2007, 
“Arsenic toxicity, health hazards and 
removal techniques from water: an 
overview”, Desalination 217, 139-166 

[10] Davis, P. J. 1975,  Interpolation and 
approximation, Courier Corporation 

[11] Deutsch, C. V., Journel, A.G., 1992, 
Geostatistical software library and user’s 
guide, New York, 119, 147 

[12] Erol, O., 1969, Tuzgölü Havzasının jeolojisi 
ve jeomorfolojisi. Tübitak Raporu 
(Yayınlanmamış) 

[13] Esri ArcGIS, 2019, ArcMap 10.3 Help File. 
Online, 
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/t
ools/spatial-analyst-toolbox/h-how-sample-
works.htm.  Accessed 25 January 2019 



 
 

17 
 

 
 

[14] EU, 1998, İnsani Tüketim Amaçlı Suyun 
Kalitesi Hakkında 3 Kasım 1998 tarih ve 
98/83/EC Sayılı konsey direktifi 

[15] Fetter, C.W., 1988, Applied Hydrogeology, 
2th Edition, Columbia S.C., Merrill 
Publishing Company, 592 p 

[16] Göncüoğlu, M. C., Dirik, K., Erler, A., 
Yalınız, K., Özgül, L. ve Çemen, İ., 1996, 
Tuzgölü havzası batı kısmının temel jeolojik 
sorunları. TPAO Rapor No: 3753 
(Yayınlanmamış) 

[17] Hem, J. D., 1985, Study and ınterperation 
of the chemical characteristics of natural 
water, USGS Water Supply Paper 2254., U. 
S. Gov. Print Office, 263 p 

[18] Isaaks, E.H., Srivastava, R.M., 1989, An 
introduction to applied geostatistics, Oxford 
university press, New York, 413 

[19] Leberl, F, 1973, Interpolation in a square 
grid, DTM ITC Journal,1973 -751973 

[20] Martensson, S.G.,   2002,    “Height 
determination by GPS accuracy with 
respect to different geoid models in 
Sweden” FIGXXII. International Congress, 
Washington DC, U.S.A, April 19-26 

[21] Matheron, G., 1963,  “Principles   of 
geostatistcs, Economic Geology”, 58, 1246-
1266 

[22] MTA 2005. 1/100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji 
Haritası serisi K32 paftası, Ankara 

[23] Oliver, M.A., Webster, R. 2014, “A tutorial 
guide to geostatistics: Computing and 
modelling variograms and kriging”. Catena, 
113, 56-69 

[24] Oliver, M.A., 1990, “Kriging: A method of 
interpolation for geographical information 
systems”, International Journal of 
Geographic Information Systems, 4: 313–
332 

[25] ÖÇKB, 2010, Tuz Gölü özel çevre koruma 
bölgesi su kaynakları yönetim planı sonuç 
raporu, Özel Çevre Koruma Kurulu 
Başkanlığı yayınları, Ankara, 279 s 

[26] Phillips, G.M., 2003, “Interpolation and 
approximation by polynomials”  Springer 
Science & Business Media, Vol. 14 

[27] Reichel, L., 1990, “Newton interpolation at 
Leja points”, BIT, 30(2), 332-346 

[28] Rohuani, S., Wackernagel, H., 1990, 
“Multivariate Geostatistical Approach to 
Space-Time Data Analysis”, Water 
Resources Research, 26 , 585 -591 

[29] Schabenberger, O., Gotway, C.A., 2017, 
Statistical methods for spatial data analysis, 
Chapman and Hall/CRC 

[30] Tercan, A. E., Saraç, C., 1998, Maden 
Yataklarının Değerlendirilmesinde 
Jeoistatistiksel Yöntemler, Jeoloji 
Mühendisleri Odası Yayınları, 48, 137 

[31] Türker, H.Ö., 2006, Sarıkaya (Yozgat) sıcak 
ve mineralli sularının hidrojeokimyasal 
incelemesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 

[32] Uyar, H., 2005, JEOVAR3: jeoistatistiksel 
variogram analizleri ve Kriging teknikleri 
bilgisayar yazılımı. Hacettepe Üniversitesi, 
Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Ankara, 81 s 

[33] Ünlütürk, H., 2000, Tuz Gölü Haymana 
Havzası’nın yeniden değerlendirilmesi. 
TPAO rapor no: 4082, Ankara 

[34] Yaprak, S. 2007, Kriging Yönteminin Geoit 
Yüzeyi Modellemesinde Kullanılabilirliğinin 
Araştırılması ve Var olan Yöntemlerle 
Karşılaştırılması, Doktora tezi, İTÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsü, 127 s 

[35] WHO, 2012. Arsenic, fact sheet No 372. 
Geneva: World Health Organization

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 

 
 

DSİ Teknik Bülteni 
Sayı: 135, Ocak 2020 
 
 

ÇORUM-ALACA HÖYÜK’TE 3260 YIL ÖNCESİNE DÖNÜŞ: ANTİK HİTİT 
BARAJININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE HİTİT YAŞAMININ CANLANDIRILMASI 

 

Ahmet APAYDIN  
Giresun Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Giresun 

ahmet.apaydin@giresun.edu.tr 
 

Aykut ÇINAROĞLU  
Ankara Üniv. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara 

aykut_cinaroglu@hotmail.com 
 

İnci İNAL  
DSİ 5. Böge Müdürlüğü, Eskişehir yolu 8. km, 06520 Ankara 

Inci.inal@dsi.gov.tr 
 

Cemal DİLEKTAŞLI  
DSİ 5. Böge Müdürlüğü, Eskişehir yolu 8. km, 06520 Ankara 

cemaldilektasli@gmail.com 
 

Duygu ÇELİK  

Ankara Üniv. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Prehistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ABD, Ankara 

sin_duygu@hotmail.com 
 
 

 
(Makalenin geliş tarihi: 05.07.2019, Makalenin kabul tarihi: 16.12.2019) 

 
 

ÖZ 
Çorum ili sınırlari içindeki Alaca Höyük, Hitit Çağın’da  (M.Ö. 1650-1190) su kültü, tarımsal sulama ve 
su yönetimi açısından günümüze önemli izler bırakan tarihi bir merkezdir. Alaca Höyük’te, Anadolu’nun 
ilk barajlarından biri olan Hitit Gölpınar barajı 2000’li yılların başında gerçekleştirilen rehabilitasyon 
çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmış ve 3260 yıl öncesinde olduğu gibi, sulamada kullanılır hale 
getirilmiştir. Günümüzde, Alaca Höyük çiftçileri bu barajdan sulama yapmaktadırlar. Baraj, arkeolojik 
kazılarla ortaya çıkarıldıktan sonra, arkeolojik bulguları geliştirmeye ve barajı izlemeye yönelik 
çalışmalara devam edilmiştir. Ayrıca, 2015 yılında başlatılan bir rekreasyon ve arkeopark projesi ile 
barajın bulunduğu bölgede Hitit yaşamını canlandıran bir ortam oluşturulmuştur. Proje kapsamında 
peyzaj düzenlemeleri ile birlikte Hitit usulü doğal tarım alanları, Hitit arabaları ile yapılacak gezi 
güzergahları, yürüyüş yolları, baraj gölü kenarında seyir terasları, evler, yollar, kültür ve turizme hizmet 
edecek mekanlar inşa edilmiştir. Bugün için daha çok turizm yönüyle ön plana çıkan baraj ve çevresi, 
aslında Hititlerin son dönemindeki (M.Ö. 13. Yüzyılın ikinci yarısı) kuraklığın bir ürünü olması nedeniyle 
de önemini korumaktadır. Ayrıca Hititler tarafından Anadolu’nun değişik yörelerinde inşa edilen su 
depolama yapıları ile aynı döneme denk düşmesi nedeniyle o dönemdeki çok ciddi kuraklık ve su 
sıkıntısına işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hititler, Alaca Höyük, kuraklık, antik Gölpınar Barajı, Çorum   
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RETURN TO 3260 YEARS EGO IN ÇORUM-ALACA HÖYÜK: REHABILITATION 
OF THE ANTIQUE HITIT DAM AND LIVING THE HITIT LIFE 

 
ABSTRACT 
Alaca Höyük, which is within the borders of Çorum province, is a historical center that presents important 
traces in terms of water culture, agricultural irrigation and water management from the Hittite Age (1650-
1190 BC). In Alaca Höyük, one of the first dams of Anatolia, the Hittite Gölpınar dam was unearthed by 
rehabilitation works carried out in the early 2000s and was used for irrigation as before 3260 years. 
Today, Alaca Höyük farmers are irrigating their fields by the dam. After the dam was discovered by 
archaeological excavations, studies on improving the archaeological findings and monitoring the dam 
continued. In addition, an archaeopark that represents the Hittite life was created by a recreation and 
archaeological project in 2015.  Within the scope of the project, along with landscaping, Hittite natural 
agricultural areas, sightseeing routes with Hittite cars, walking paths, observation terraces on the edge 
of the dam lake, houses, roads, cultural and tourism places were built. The dam and its environs, which 
are more prominent in terms of tourism for the time being, are still important because they are a product 
of the drought in the last period of the Hittites (second half of the 13th century BC). In addition, since it 
corresponds to the same period with the water storage structures constructed by the Hittites in various 
regions of Anatolia, it implicates to a very serious drought and water shortage. 

Keywords: Hittite, Alaca Höyük, drought, antique Gölpınar dam, Çorum   

 
1 GİRİŞ 
Hititler; daha önce küçük ticaret kolonilerinin 
hüküm sürdüğü Anadolu’da kısa zamanda güçlü 
bir krallık olarak ortaya çıkan, askeri, teknolojik, 
ekonomik ve kültürel bir süper güç olarak tüm 
Anadolu’yu, Akdeniz ticaretini kontrol eden, 
Babil’e kadar inen, Suriye’nin yarısını egemenliği 
altına alan, Mısır’la, Babil’le, Yunanlılarla, 
Girit’le, Kıbrıs’la bağlantılar geliştiren bir 
imparatorluk kuran, o  zamana göre görkemli 
kentler kuran, yazılı bir dil, etkin bir bürokrasi, 
yasalara bağlı bir sosyal düzen geliştiren, maden 
işlemede,sanatta, silah teknolojisinde ilerleyen, 
güçlü ordulara sahip olan, ancak bütün bunlara 
rağmen tarih sahnesine ilk çıkışlarından sadece 
450 yıl sonra da sırlarla dolu bir biçimde ortadan 
kaybolan bir topluluk olarak görülmektedir 
[Maner, 2016]. 
Hitit Ülkesi’nin çekirdeğini oluşturan Çorum, 
Amasya, Yozgat illeri ile Tokat, Sivas ve Kayseri 
illerinin büyük bir kısmı [Hütteroth ve Höhfield, 
2002, Yakar, 2007] Yukarı Kızılırmak 
havzasında bulunmaktadır. Çorum-Yozgat 
bölgesinde bulunan önemli Hitit yerleşimleri olan 
Boğazköy, Eskiyapar, Alaca Höyük ve 
Ortaköy’de yürütülen kazılar sayesinde Hitit 
tarihi her geçen gün biraz daha 
aydınlatılmaktadır [Gavaz, 2012]. Bu bölgede 
Hitit yerleşimi gösteren höyüklerden küçük 
olanlar çiftlik köyleri, orta ve büyük boyutlu 
höyükler ise, kült merkezleri olarak hizmet eden 
kasabalardı [Yakar, 2007]. Bilindiği üzere 
Anadolu topraklarının gelişmesine katkı 
sağlayan önemli yerleşimcilerden biri Hititlerdir. 
M.Ö. 2000 dolaylarında Anadolu’da yaşam 
alanları kurmaya başlayan Hititler, tarım ve 

hayvancılığa dayanan ekonomileriyle gelişmiş 
bir siyasi yapı oluşturmayı başarmışlardır. 
Siyasal iktidarın dinsel unsurlar üzerine 
temellendiği bir düzeni temsil eden Hititler, 
kentlerini ve tapınaklarını sadece yaşamsal 
önemi dolayısıyla değil, aynı zamanda dini 
açıdan da değer arz eden su kaynaklarının 
yakınlarına kurmuşlardır. Bu doğrultuda Hititler, 
Anadolu’da karşımıza çıkan ilk su yapılarını 
meydana getirmişlerdir.  Çünkü onlara göre su, 
yaşamanın olduğu kadar arınmanın da ilk 
şartıdır [Özsoy, 2017]. Bu su yapılarının bir 
bölümü baraj yapıları olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hitit Dönemi'nde inşa edilen bu 
barajlar yukarıda bahsedildiği üzere özellikle 
Hitit İmparatorluğunun çekirdek bölgesi olarak 
adlandırılan İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı 
Kızılırmak Bölgesi'nde karşımıza çıkmaktadır. 
Bu bölgede bulunan Hitit Baraj Yapıları'na 
Hattuša (Boğazköy) Barajları, Alacahöyük 
Gölpınar Hitit Barajı, Çakır Köy Hitit Barajı, 
Karakuyu Hitit Barajı, Köylütolu Hitit Barajı, 
Kuşaklı/Šarišša Havuz Yapıları ve Havuz Höyük 
Havuz Yapıları örnek verilebilir [Üke, 2018]. Bu 
yapılardan en önemlilerinden biri  olan ve halen 
günümüzde de kullanılan Alaca Höyük'deki 
Gölpınr Hitit Barajı, MÖ 1245 de inşa edilmiş 
olup 1930'lu yıllarda yapılmaya başlanan 
arkeolojik kazı ve çalışmalar sonucunda 
keşfedilmiştir.  
Yukarıda söz edilen yapıların en güzel 
örneklerinden olan barajların bazıları günümüze 
kadar sağlam kalabilmiştir. Bunların en önemlisi 
ve günümüzde halen kullanılan  Çorum Alaca 
Höyük’teki Gölpınar barajıdır. M.Ö. 1245 yılında 
inşa edilen baraj 1930’lu yıllarda yapılan kazılar 
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sırasında keşfedilmiştir.  Baraj gövdesinin 
arkeolojik kazılarla aslına uygun olarak gün 
yüzüne çıkarılması ve baraj gölünün kazılarla 
eski haline getirilmesi ve böylece Hititlerden 
kalan kültür mirasına katılması 2000’li yılların 
başlarında gerçekleşebilmiştir.  Barajın 
bulunduğu Alaca Höyük, Türkiye'nin en eski 
antik kentlerden biridir. Alaca Höyük Hitit Barajı 
veya Alaca Höyük Gölpınar barajı olarak 
adlandırılan 3265 yaşındaki baraj DSİ’nin 
makineli kazı ve teknik desteğiyle 15 yıl önce 
rehabilite edilerek Hititler döneminde olduğu gibi 
tarımsal sulamada kullanıma hazır hale 
getirilmiştir. Ayrıca, 2015 yılında gerçekleştirilen 
ve daha sonra uygulamaya konan bir proje ile 
barajın bulunduğu bölgede o zamanki Hitit  
yaşamını canlandıran bir ortam oluşturulmuştur 
(evler, yollar, kapılar, at arabaları vb)  Projede 
ayrıca, günümüz turizmine hizmet eden seyir 
terasları, açık hava sergi alanları, gezinti yolları 
gibi mekanlar da inşa edilmiştir.  
Bu çalışmada, Alaca Höyük Hitit Barajının eski 
haline getirilmesi ve çevresinde eski Hitit 
yaşantısının yeniden canlandırılma hikayesi 
değişik yönleriyle tanıtılması amaçlanmıştır. 
Bugün için daha çok turizm yönüyle ön plana 
çıkan baraj, aslında Hitit dönemindeki iklim 
(kuraklık), tarımsal faaliyet, mühendislik ve kült 
gibi çok yönlü konuları içinde barındırmaktadır. 
 
2 HİTİTLER VE SU 
Hititler insanların başına gelen bütün 
felaketlerde, hastalıklarda, hatta ülkeler 
arasındaki düşmanlıklarda bile tanrıların rolü 
olduğuna, ancak tanrıları memnun ettikleri 
takdirde kötülüklerden uzaklaşacaklarına 
inanıyorlardı. Tanrılara karşı görevlerini ise, 
onların tapınaklarını ziyaret ederek, onlar için 
ziyafetler düzenleyerek, merasimler sırasında 
müzik, dans ve akrobatik hareketlerle tanrıları 
eğlendirerek, en taze yiyecek ve içecekleri 
tanrılara sunarak yerine getirmekteydiler. Krallar 
bu sebeple yılın belirli zamanlarında düzenlenen 
bayramlar sırasında çeşitli merkezlerde bulunan 
tanrı ve tanrıçaların tapınaklarını ziyaret 
etmekteydiler [Sir Gavaz, 2016]. 
Tüm bu ritüellerde "su" dinsel alanın hemen 
hemen her yerinde vardı. Hititlerin tanrıları için 
özenle düzenledikleri bu ritüellerin ilk şartı 
bedensel ve ruhsal olarak arınmaktı. Çünkü  
arınmak tanrılara sunulan ibadetin kutsallığı 
açısından önem arz etmekteydi. Yani, tanrılara 
atfedilen tapınaklara girmek ve kurban 
sunabilmenin ilk şartı yıkanarak bedensel ve 
ruhsal temizlik yapmaktı [Murat.2012]. 
Hititlerin yaşamış olduğu Anadolu Coğrafyası 
oldukça sert iklim koşullarına sahipti. Tarım 
toplumu olan Hitit halkının, yaşamsal faaliyetinin 

devamı için, oldukça zorlayıcı olan bu iklim ve 
arazi koşullarıyla baş edebilmek çok önemliydi. 
Buna müteakiben Anadolu'da yer alan 
akarsuların debilerinin az olduğu yaz aylarında 
su kullanımının artması ve çok olduğu kış ve 
bahar aylarında ise su kullanımının azalması 
tezatlığı düşünüldüğünde, ciddi bir su 
planlamasının gerektiği görülmekte ve bunun da 
ancak baraj inşaları ile sağlanması mümkün 
olabilmektedir [Usul, 2008; Üke,2017]. M.Ö. 2. 
Bin yıl Anadolu coğrafyasında var olan ve 
geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan 
Hititler için su planı büyük bir önem arz 
etmekteydi. Ve bunu da verimli su haznelerinin 
önüne bir set inşa ederek başarmışlardır [Üke, 
2017]. 
Hitilerde toprak yoğun bir şekilde işlenirdi. Ürün 
çeşitliliğine dayalı karma çiftçilik sayesinde 
riskler kontrol altına alınmaya çalışılırdı.  
Topraklarında farklı türlerde ürünler üretirlerdi. 
Bunların arasında 4 farklı tür buğday, 3 tür arpa, 
bezelye, fasulye, nohut, bakla, mercimek, havuç, 
soğan, sarımsak, pırasa, salatalık, su teresi, 
maydanoz, zeytin, kimyon, kişniş, incir, elma, 
kayısı, armut, üzüm, nar ve erik; hayvanlar 
arasında ise sığır, koyun, domuz, keçi, at, kaz ve 
keklik sayılabilir [ODTÜ, 2006; Akar vd. 2015, 
Akın ve Balıkçı, 2018].  
Hitit metinlerine dayanarak Hititlerin ne tür doğa 
olayları ile karşılaştıklarını anlamak mümkündür. 
Hititler, yağmur, sel baskını, yer kayması, 
kuraklık, don, deprem gibi felaketleri yazılarında 
belirtmişlerdir. Bunlardan en önemlisi, Hititlerin 
özellikle son dönemlerinde şiddetlenen 
kuraklıktır. Kuraklık ve kuraklık-su kıtlığı, 
Anadolu’da hüküm süren pek çok medeniyetin 
en büyük sorunu olmuştur. Kuraklığın 
sonucunda, su kaynaklarının yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalınması, su kıtlığı 
sorununu insanlık tarihinin en önemli meselesi 
haline getirmiş, sonuç olarak toplulukların göç 
etmesine ve uygarlıkların çökmesine yol 
açmıştır. Hitit ekonomisinin son yıllarının büyük 
tarımsal kuraklıklarla ve dolayısıyla tarımsal 
üretimde büyük düşüşlerle 
geçtiğine ilişkin kayıtlar vardır. Tarımsal 
üretimdeki bu düşüş, çok büyük ölçüde tarımsal 
üretime dayalı bir ekonomiyi her yönüyle 
etkilemiş olmalıdır. Tarımsal üretim sıkıntısının 
getirdiği kamu gelirleri düşüşü, bu düşüşün 
yarattığı savaş sanayisindeki güç kayıpları, Hitit 
İmparatorluğu’nun yıkılışını hazırlamıştır 
[Çınaroğlu ve Çelik, 2019]. 
Orta Anadolu topraklarının çok verimli olmaması 
ve sert iklim koşulları yanında, dar vadi tabanları, 
delta ve ovalarla yamaçta yer alan tarlalar 
dışında suni sulamaya dayalı bir sistemi 
oluşmasına imkân vermeyen coğrafi yapısı, 
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yağmur ve sulamanın önemini ortaya 
koymaktadır.  Yaşadıkları bölge ve iklim 
şartlarında suyun önemini kavrayan Hititler bu 
sebeple su toplamaya yönelik barajlar, kutsal 
havuzlar yapmışlardır. Hititler aynı zamanda, 
yaptıkları su tesislerinde, suyun bereketini, 
arınmayı ve kendi inanç sistemlerini, doğal ya da 
yapay su kaynaklarında adak ve kurbanlarıyla 
gerçekleştirmişlerdir. Hititler Döneminde de 
sulamanın belirli bir sistem içerisinde 
gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Şüphesiz ki 
bu konuda bir Hitit su idaresinden bahsedilebilir. 
Çünkü su siteminin düzenli bir şekilde 
işleyebilmesi için belli kurallara ihtiyaç duyulması 
kaçınılmazdır. Suya ihtıyaç duyulan bölgelere 
ideal şekilde su temin edebilmek için baraj ve 
göletlerden düzenli bir şekilde su alımı yapılmış 
olmalıdır. Bunlardan örneğin, Konya’ya bağlı 
Beyşehir İlçesi, Sadıkhacı Beldesi sınırları 
içerisinde yer alan Eflatun Pınar Hitit Su Anıtı, 
Hititler’den sonra da fonksiyonunu kaybetmeden 
bugüne kadar ayakta kalabilmiştir. Anıt M.Ö. 13. 
yüzyılın son çeyreğine (Alaca Höyük Hitit 
Barajından en fazla 20-40  yıl sonra)  
tarihlendirilmektedir. Konya’nın Ereğli ilçesinde 
bulunan İvriz Su Anıtı’nd elinde buğday başağı 
ve üzüm salkımı tutan berekettanrısı Tarhu 
simgelenmiştir [Bahar, 1999].  Bunlara ait 
fotoğraflar Şekil 1’de verilmiştir.  
Bentlerle gönderilen biriktirilmiş suyun iletimi; 
dolaylı da olsa devlet tarafından istenen 
vergilerin; tarım üretiminin desteklemesinde ya 
da bunun gerekli ölçüde sağlanıp 
gerçekleştirilmesine yapılan bir katkıdır  [DSİ, 
2009]. Tüm bu doğrultular ve gerekçeler 
sonucunda ortaya çıkan Hitit Barajları, dönemin 
teknik özellikleri yanı sıra arazinin topoğrafik 
bilgisi ve hidroloji bilgisinin de üst düzeyde 
olduğunun bir kanıtı olmakla birlikte barajların 
savak bölümüne sahip olması da, bu yapıların 
gelişi güzel, rastgele yapılmadığının ve hidroloji 
mühendisliğinin gelişmiş olduğunun önemli bir 
göstergesidir [Üke, 2017]. Kimi yerde doğal yapı 
olarak karşımıza çıkan bu yapılar, kimi yerde 
vadi ya da çöküntü alanların önlerinin tıkanması 
sonucu meydana getirilen set gölleri şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır [Akkuş, 2007]. 
Hititler su idaresi konusundan, çivi yazılı 
belgelerinde çok az bahsetmişlerdir. Ancak, 
kanunlar ya da memur genelgeleri bazı ipuçları 
vermektedir. Bu belgelere göre göletlerin 
pisliklerden korunması, su kanallarının yılda en 
az bir kez temizlenmesi gerekmekteydi. Bu 
tesislerin zarara sokulması durumunda, örneğin; 
eğer bir kişi bir meyve bahçesinin sulama 
sistemini bozarsa ya da bir boru çalarsa ceza 
verilmekteydi. Bu da işleyen bir su sisteminin 
Hitit Devleti için ne derece önem taşıdığını 

göstermektedir. Bunların en güzel kanıtlarından 
birisi de Hititlerin yaptığı barajlardır. Özellikle 
yazılı vesikalarda kral IV. Tuthalia Döneminde, 
kuraklıktan söz edilir ve bu dönemde adı geçen 
kralın barajlar yaptırdığı bilinmektedir [DSİ, 
2009]. Bunlardan biri de bu makalenin konusu 
olan Alaca Höyük Hitit Barajı’dır. 
 
3 ALACA HÖYÜK HİTİT BARAJI   
3.1 Barajın Yeri 
Alaca Höyük Hitit Barajı, Hititlerin başkenti 
Hattuşa’ya 28 km uzaklıkta olan Alaca 
Höyük’tedir. Baraj, Alaca Höyük müzesine 1 km 
mesafededir. Alaca Höyük, Sungurlu-Çorum 
karayoluna 10, Çorum’a 43 km, Ankara’ya 220 
km mesafededir (Şekil 2). Baraj, bugünkü Alaca 
Höyük yerleşim alanna 1300 m uzaklıktadır 
(Şekil 3).  
Alacahöyük köyüne ve ören yerine ulaşım, 
Sungurlu-Çorum devlet karayolundan ayrılan ve 
bordür taşları ile özel olarak yapılmış bir yol ile 
yapılmaktadır. Köy merkezinden baraj yerine ise 
toprak yol bulunmaktadır. Bu yollar her mevsim 
ulaşıma açıktır. Ören yeri, müze ve baraj 
bölgesine ziyaretler daha çok yaz aylarında 
olmasına rağmen, buraları gezip görmek çok 
çetin kış şartları haricinde her zaman 
mümkündür. 
 
3.2 Barajın Tarihi 
Alaca Höyük, Hitit Çivi yazılı belgelerinde suyu 
bol bir şehir olarak belirtilmiştir. Antik kent,Hititçe 
metinlerde Arinna, URUTÚL/PÚ-na “Pınar Şehir” 
olarak geçmektedir [del Monte ve Tischler, 
1978]. Lokalizasyon çalışmlaında ise kent 
Hititlerin kült merkezi olan Arinna ile 
özdeşlekmektedir [Erkut, 1992;  
Arinna=Alacahöyük eşitliği için ayrıca bkz. Alp, 
2002, Haas, 1994, Gorny, 1997; Gurney, 1995; 
Sir Gavaz, 2012]. 
Ören yerinde 3260 yıllık çeşitli temiz ve atık su 
kanallarını görmek mümkündür. Özellikle ana 
atık su kanalının boyutları günümüze göre de 
çok görkemlidir. Bu, Hititlerin suya ne kadar 
önem verdiklerinin ve ne kadar bol su 
kullandıklarının bir başka göstergesidir. 
Alacahöyük Anadolu'da kurulmuş olan Hitit 
Devleti'nin en önemli kütsel kentlerinden biridir. 
Orta Anadolu’da  bulunan   bu   antik  yerleşim, 
19. Yüzyıldan bu yana gezginlerin uğrak yeri 
olmuştur. Anadolu topraklarının ilk devletinin 
sakinleri Hititler, Anadolu coğrafyasında baraj 
olmadan yaşanılamayacağını anlayan ve bu 
topraklarda ilk barajları kuranlardır. Bu da antik 
dünyada başka bir yerde henüz görülemeyen su 
kullanımını bize aktarmıştır  [DSI, 2009].  
MÖ 2. binyılda inşa edilen baraj ve havuz 
yapılarının en erken örnekleri, MÖ 16. yüzyılda 
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I. Hattušili döneminde inşa edilen Hattuša havuz 
yapılarıdır. Hemen sonrasında yine Hattuša su 
yapıları gibi 16. yüzyılda inşa edildiği düşünülen 
Kuşaklı/Šarišša’da bunulan set yapısına sahip 
havuz yapıları gelmektedir. Karakuyu Hitit Barajı 
ve Köylütolu Hitit Barajı ise, ele geçen 
yazıtlarından dolayı IV. Tudhaliya Dönemi’ne 
işaret etmektedir. Çakır Köy Hitit Barajı’na 
baktığımızda burada herhangi bir yazıt ve 
buluntu ele geçmemiştir ancak barajın inşa tarzı, 
diğer Hitit baraj yapılarıyla kıyaslandığında, Hitit 
tarzına işaret etmektedir. Burada bulguların 
verimsizliğinden dolayı tarihlendirmeyi güç 
kılarken, barajın yapım tekniği ve Hitit su 

yapılarının inşasının arttığı ve kuraklıkların 
yaşandığı IV. Tudhaliya Dönemine işaret 
etmektedir [Üke, 2018]. Hitit çivi yazılı 
metinlerinden edindiğimiz bilgiler neticesinde 
kuraklığın en şiddetli yaşandığı dönem, IV. 
Tudhaliya dönemidir. Hitit İmparatorluk 
Döneminde su yapıları, başkent Hattuša’da, I. 
Hattušili Döneminde havuz inşası olarak 
başlayıp, IV. Tudhaliya döneminde ise yaşanılan 
kuraklıkların yarattığı sorunlardan ötürü, bu 
yapılar teknik açıdan geliştirilerek yüksek su 
kapasiteli, set oluşumlu yapılara dönüşmüştür 
[Çınaroğlu ve Çelik, 2019]. Alcahöyük’teki 
Gölpınar barajı bunlardan biridir.

 
 

 

Şekil 1 - Konya-Beyşehir’deki Eflatun Pınar Hitit Su Anıtı (a,b) ve Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan 
İvriz Su Anıtı (c) (Foto: www.hititemonuements.com, dopingfix.com) 

 
Alaca Höyük Kazısına, 1935 yılında Atatürk’ün 
talimatıyla başlanmış ve ilk kazı 1983 yılına 
kadar sürmüştür. İlk kazıları Prof. Dr. Remzi 
Oğuz ARIK, Dr. Hamit Zübeyr KOŞAY ve 
Mahmut AKOK yönetmiştir. Alaca Höyük yeni 
dönem kazılarına ise, 1997 yılında Prof. Dr. 

Aykut ÇINAROĞLU başkanlığında ki bir ekip ile 
tekrar başlanmıştır [DSI, 2009]. Alaca Höyük 
Gölpınar Hitit Barajının  1935 yılında 
keşfedilmesinden sonra  baraj ve çevresinde 
uzun yıllar fazla bir çalışma yapılamamıştır. Söz 
konusu barajın kazısı, Prof. Dr. Aykut 

http://www.hititemonuements.com/
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ÇINAROĞLU başkanlığındaki bir ekip tarafından 
2002–2007 yılları  arasında gerçekleştirilmiştir.  
Alaca Höyük Hitit Barajı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Yüksel İnşaat A.Ş.’nin destekleri ile 
gün ışığına çıkarılmıştır. Ayrıca Türk Tarih 
Kurumu, Ankara Üniversitesi, Çorum Valiliği, 
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ve Alaca Höyük 
Belediyesinin katkıları ile sonuca ulaşılmasını 

sağlamıştır.  Baraj, arkeolojik ve makineli teknik 
kazılar ve düzenlemelerle ortaya çıkarıldıktan 
sonra da, arkeolojik bulguları geliştirmeye 
yönelik jeolojik, jeofizik, hidrolojik araştırmalar 
yapılmıştır (Çizelge 1). DSİ tarafından 
gerçekleştirilen bu araştırmalara ve elde edilen 
bulgulara bu makalenin sonraki bölümlerinde yer 
verilmiştir.

 

 
Şekil 2 - Alaca Höyük Hitit barajı bulduru haritası 
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Şekil 3 - Alaca Höyük ören yeri ve Hitit Barajının konumu [Orijinal foto: DSİ, 2009) 
 
 

Çizelge 1 - Hitit Barajı gelişme takvimi 
 

Olay Yapan Yıl 

Barajın inşası Hitit Kralı III. Hattuşili M.Ö. 1245 

Baraj gövdesi  arkeolojik kazıları Alaca Höyük kazı ekibi 2002-2007 

Baraj gölü makineli kazıları 
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Çorum 
Valiliği, Alaca Höyük Belediyesi 

2002-2007 

Kaynak debi ölçümleri DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 2009-2017 

Kimyasal örnekleme DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 2008 ve 2013 

Jeofizik tomografi etüdü DSİ Jeotek. ve YAS Dairesı 2014 

Rekreasyon alanı ve arkeopark projesi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara) 2015 

Rekreasyon alanı ve arkeopark inşaatı DSİ 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara) 2015-2018 

 
 

3.3 Barajın Yeniden Kullanılabilir Hale 
Getirilmesi 

Daha önce, baraj gövdesi gömülü olan ve 
rezervuarı sediman malzeme ile dolmuş olan 
(Şekil 4) Alaca Höyük Hitit Barajında 2002-2007 
yılları arasında yapılan çalışmalarda (Şekil 5) 
gövde ortaya çıkarılmış, makineli kazı ile 
rezervuar içindeki sediman malzeme alınarak 
başka yere taşınmıştır. Ayrıca, barajı besleyen 
tek kaynak olan Gölpınar kaynağının önü 

temizlenerek düzenli akış sağlanmıştır. Kazıların 
başlangıcında, rezervuar içini dolduran 
malzemenin cinsi ve kalınlığı ve ayrıca Hititlerin 
baraj rezervuarı tabanına özel bir geçirimsiz 
malzeme döşeyip döşemediğini araştırmak 
amacıyla belirli noktalarda araştırma çukurları 
açılmıştır. Bu araştırmalarda, üstteki siyah renkli 
20-25 cm kalınlığındaki torf toprağı altında 
ortalama 2 m derine kadar yer yer organik, killi-
siltli malzeme tespit edilmiştir. Yapılan 
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araştırmada rezervur tabanına herhangi bir 
geçirimsiz malzeme serildiğine dair bir bulguya 
rastlanmamış, rezervuar tabanının de üstteki 
dolgu malzemesine benzer şekilde geçirimsiz 
özellikte olduğu görülmüştür. Yapılan temizlikten 
sonra baraj gövdesinin, andezit ve çakıltaşı 
(konglomera)  türü kayaçların içine oyularak 
yapıldığı ve taş dolgu set halindeki gövde ve 
diğer üç kenardan taş duvarlarla çevrelendiği 
anlaşılmıştır.  
Barajın arkeolojik kazılarla gövdesinin ortaya 
çıkarılmasından sonra, sağ taraftan dipsavak 
şeklinde bir boşaltım kanalı oluşturulmuştur. Bu 

dipsavak çalışırken gölü besleyen kaynağın önü 
makineli kazı ile açılarak temizlenmiş, kaynağın 
akışı daha düzenli hale getirilmiştir. Bütün bu 
işlemlerden sonra dipsavak görevini yerine 
getiren kanalın boşalım kotu yükseltilerek 
rezervaurda su biriktirilmiş ve bu dipsavak bir 
süre sonra dolusavak halini almıştır. Köy halkı, 
dolusavaktan boşalan suyu tarımsal sulamada 
kullanmaya başlamış, zaman zaman da boşalım 
kotunu düşürerek daha fazla su elde etme 
yoluna giderek barajdan azami faydalanma 
imkanı elde etmiştir. Baraj, 12 yıldır bu şekilde 
kullanılmaya devam edilmektedir. 

 

 
 

Şekil 4 - Hitit Barajının iyileştirme çalışmalarına başlamadan önceki hali [Orijinal foto:DSİ  2009) 
 
3.4 Barajın Karakteristik Özellikleri  
Gölpınar Hitit barajının taş dolgu gövdesinin 
doğal zeminden yüksekliği yaklaşık 2 m’dir. 
Bendin taşları yumruk büyüklüğündedir. Alt 
kısımdaki taşlar daha büyüktür ve killi toprakla 
takviye edilmiştir. Bu bir ölçüde geçirgenliği de 
önlemiştir. Taşların arasında harç yoktur. Taşlar, 
kille desteklenerek birbirine bağlanmıştır. Taş 
setin doğu batı doğrultusunda genişliği 15 m’dir. 
Setin her iki yanında savaklar mevcuttur.  Bu 
savaklardan bir tanesi günümüzde de işlevini 
korumaktadır. Diğeri ise, köylüler tarafından 
tahrip edilmiştir. Savağın içerisinden gelen su, 
setin üzerinde 1 m seviye farkıyla iki ayrı kanala 
girmektedir. Su, bu kanallardan, setin üzerindeki 
asıl kanala geçmektedir. Uzunluğu yaklaşık 130 
m (kret uzunluğu) olan taş setin ortasında bir 
dinlendirme ya da depolama havuzu vardır 
(Şekil 6, 7). Taş dolgu setin ortasında bulunan 

bu havuzun genişliği 8 m’dir. Havuzun tabanı da 
kille kaplanmıştır.  Bendin batı yönünde, suyun 
aktığı yönde ortadaki havuzun kenarında üç adet 
sunak şeklinde heykel ya da kitabe kaidesi açığa 
çıkartılmıştır. Dışa doğru hafif eğimli olan 
kaidelerinden birisi kum,  ikincisi kireç, üçüncü 
kaide ise andezittendir. Her  üç  kaidenin  de 
üstünde dışa doğru 20 cm yüksekliğinde yükselti 
mevcuttur. Barajın gövde kısmının derinliği orta 
da 2,5 m’dir. Dikdörtgen şekline yakın su 
havzasının boyutlarında yaklaşık 100 x 110 m 
‘dir Çizelge 2). Bu haliyle Alaca Höyük Hitit 
Barajı, 25.000 metreküp su tutabilmekte ve yaz 
kış savakdan suyu Alaca Höyüklülere sulama 
amaçlı göndermektedir [DSİ, 2009, Çelik, 2008].  
Alaca Höyük kazı ekibi ile yapılan çalışmalarla 
eski kanal güzergahları tespit edilerek 
haritalanmıştır (Şekil 8). Kaynak suyunun çıktığı 
kayaç üzerine yerleştirilmiş, güçlü bir duvar 
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açığa çıkarılmıştır. Bu duvarın doğu taraftaki dik 
yamaçtan gelen akıntıyı engellemek amacıyla 
yapılmış olabileceği Alacahöyük kazı ekibi 

tarafından düşünülmektedir [Çınaroğlu ve Çelik 
2019].

 

 
 

Şekil 5 - Hitit barajı kazı çalışmalarından bazı görüntüler (Foto: Aykut Çınaroğlu, Duygu Çelik) 
 
Barajın rezervurı temizlenirken, bir stel kaidesi 
ve hiyeroglif yazıta ait bir taş parçası da 
bulunmuştur. Hiyeroglifli yazıt parçasını 
inceleyen kazı filologları bunun,  tanrıça Hepat’la 
ilgili bir kitabenin parçası olduğunu 
bildirmişlerdir. Yazıtın üzerinde “Tanrıça” ve 
“Hepatu” adının okunması, barajın tanrıça 
Hepat’a atfen yapıldığını göstermektedir. 
Hititolog Sedat Erkut’un verdiği bu bilgiler 
doğrultusunda, bu barajın III. Hattušili 
Dönemi’nde inşa edilmiş olabileceğini özellikle 
vurgulamış ve Hepat’ın Hitit panteonunda kabul 

gördüğü ve Arinna’nın Güneş Tanrıçası ile 
eşitlendiği dönemin, Puduhepa’nın kraliyet 
kraliçesi olarak tahta geçtiği dönemde 
gerçekleştiğini ifade etmiştir. Bu sebeple de 
Tanrıça Hepat’ın panteondaki yerini 
sağlamlaştırmak ve Hatti Ülkesi’nde kabul 
görmesini hızlandırmak amacı ile birçok yapıda 
ismi geçmekte ya da tasviri yapılmaktadır. Böyle 
düşünüldüğünde yapının III. Hattušili dönemine 
tarihlenmesi çok daha uygun olmaktadır [Üke, 
2018; DSİ, 2009]. 

 
Çizelge 2 - Alaca Höyük Hitit Barajı genel karakteristikleri (DSİ, 2009) 

 

Barajın yeri Alaca Höyük’ün 1,3 km doğusu 

Baraj Yağış Alanı 0,1 km2 

Su kaynağı Gölpınar kaynağı 

Maksimum, minimum ve 
ortalama akım 

25, 1, 8,5 l/s 

Yıllık ortalama yağış 388,4 mm 

Gövde yüksekliği 2,5 m 

Kret uzunluğu 100 m 

Göl alanı 11000 m2 
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Şekil 6 - Hitit Barajının kazılardan sonraki görüntüsü (Foto: Ahmet Apaydın, Tarih: 17.4. 2008) 

 

 
 

Şekil 7 - Hitit barajının ana unsurlarını gösteren kroki (a] ve gövde en kesiti (b) [DSİ, 2009] 
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Şekil 8 - Hitit Barajı sulama alanında bugünkü kalıntılara göre kanal güzergâhları (kanallar Prof. Dr.    

Aykut Çınaroğlu tarafından belirlenmiş, DSİ 54. Şube Müdürlüğü tarafından haritalanmıştır)  
 
 
3.5 İklim ve Su Kaynağına Ait Bilgiler 
Antik Gölpınar barajının bulunduğu bölge İç 
Anadolu Bölgesinin kuzey bölümündedir. İç 
Anadolu’ya özgü yarı-kurak karasal iklimin 
hüküm sürdüğü bölgede, yazlar sıcak ve kurak, 
kışlar ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Kuş 
uçuşu 20 km doğuda bulunan Alaca DMİ 
meteoroloji istasyonu verilerine göre yıllık 
ortalama yağış 375 mm, ortalama sıcaklık 9,7 
oC’dir. En yağışlı ay Mayıs, en kurak ay Temmuz 
ve Ağustos’tur.  Kaydedilen minimum yıllık yağış 
222 (2001 yılı), en yüksek yağış 475 (1983 yılı) 
mm’dir.  
Gölpınar barajı rezervuarı bir vadi içinde 
bulunmamakta, yamaçtan boşalan Gölpınar 
kaynağının önündedir. Hititler Dönemi'nde 
Alacahöyük Gölpınar Barajı'nın kaynağı önünde 
bulunan düz alanın, kazılar sonucu 
derinleştirilerek bir rezervuar oluşturulduğu ve 
rezervuarın kenarlarının eğimli şevler halinde 
düzenlendiği yapılan arkeolojik çalışmalarla 
sonucunda gözlemlenmiştir. Barajın 
iyileştirilmesi için yapılan çalışmalardan önce, 
yamaçlardan yağmur ve rüzgarlarla gelen 
malzemenin rezervuarı doldurduğu, sadece 
kaynağın akışına izin veren sığ ve düzensiz bir 
arkın (akış yönüne göre sağ tarafta) işlevini uzun 
yıllardaır sürdürdüğü anlaşılmaktadır.  
İyileştirme çalışmalarından sonra, kabaca 
100*100 m ebadında bir kare şeklinde olan 
rezervuarın dört bir tarafı dike yakın şevlerden 
ibarettir. Rezervuarın menba kısmında, 

kaynağın çıktığı tarafta, göl su seviyesi ile doğal 
topoğrafya arasında az 3-4 m kot farkı 
bulunmaktadır.  Baraj rezervuarının güneydoğu 
kenarından boşalan kaynak, rezervuarın DSİ 
tarafından makineli kazı ile temizlenmesi ve 
hacminin genişletilmesi sırasında yine makineli 
kazı ile önü açılarak geliştirilmiştir.  
Kaynak az çakıllı kil-kum karışımından oluşan 
Pliyosen çökelleri ile altındaki ofiyolitlerin 
(serpantinitler) dokanağından boşalmaktadır. 
Kaynağın beslenme kotu 1125-1180 arasıdır. 
Kaynak, çıktığı yerden itibaren rezervuara 
girmekte olup, olduğu yerde debisi 
ölçülememektedir. Ancak rezervuarın kuzeybatı 
köşesinde bulunan dolusavakta 2009-2017 
yılları arasında yapılan aylık debi ölçümlerine 
göre (Şekil 9) maksimum debi 25 l/s, minimum 
debi 1 l/s, ortalama debi 8.5 l/s dir. Ölçülen 
debiler gölete kaynaktan giren suyun 
buharlaşma-terleme kayıplarından sonra kalan 
kısmıdır.  
Göleti besleyen kaynaktan 20 Mayıs 2013 
tarihinde alına su örneğinde DSİ laboratuvarında 
yapılan kimyasal analiz sonuçları Çizelge 3’te 
verilmiştir. Buna göre kaynağın suyu kalsiyum-
bikarbonat tip olup, Na ve Cl içeriği epeyce 
düşüktür. Elektrik iletkenlik (EC) 35,9 mS/cm, 
Sodyum Absorbsiyon Oranı (SAR) 0,20, sulama 
suyu sınıfı T2A1 (ABD Tuzluluk Lab. 
Diyagramında tuzluluk 2. Sınıf, alkalilik 1. 
Sınıftır) ve bor içeriği çok düşüktür (<0,05 ppm). 
Buna göre göletin suyu sulamaya çok uygundur.
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Şekil 9 - Gölpınar kaynağı debi hidrografı  

 

Çizelge 3 - Alaca Höyük Hitit Baraj kaynağı kimyasal analiz sonuçları (örnekleme tarihi: 20.05.2013) 
 

pH 
EC 

mS/cm 
Na 

mg/L 
K 

mg/L 
Ca 

mg/L 
Mg 

mg/L 
CO3 
mg/L 

HCO3 
mg/L 

Cl 
mg/L 

SO4 
mg/L 

%Na SAR 
Sulama 

suyu sınıfı 
B 

(ppm) 

7,67 35,90 6,29 0,77 52,71 12,80 0,00 204,35 3,12 7,78 6,78 0,20 T2A1 0,05 

 
 

3.6 Jeofizik Etütlere Göre Yeni Bulgular  
Alaca Höyük Hitit Barajında 2002-2007 yılları 
arasında yapılan arkeolojik ve makineli kazı 
çalışmaları ile baraj ortaya çıkarılarak yeniden 
kullanılır hale getirilmiş, barajın sulama 
sahasındaki kalıntılara göre kanal güzergahları 
belirlenerek haritalanmıştır. Bunun yanında, 
baraj gövdesi ve rezervuar çevresinde arkeolojik 
kalıntıların varlığına yönelik olarak, Alaca Höyük 
kazı başkanlığı ile yapılan çalışma kapsamında 
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından jeofizik 
elektrik özdirenç etüdü önerilmiştir. Kazı 
başkanlığının istediği yerlerde (Şekil 10). 2013 
yılında yapılan Jeofizik ölçüler 8 kanallı yer 
özdirenç/Ip aleti (SuperSting R8/IP 8-kanal yer 
özdirenç/IP aleti) ile alınmıştır (Şekil 11). 8 
kanallı yer özdirenç/IP aleti (SuperSting R8/IP) 
ve çoklu elektrot sistemi (84 adet sabit elektrot) 
ile 2 Boyutlu Rezistivite (Tomografi) yöntemi 
kullanılarak Dipole-Dipole elektrot dizilimi ile 
ölçüler alınmıştır. 07.05.2013- 09.05.2013 
tarihleri arasında toplam 17 hatta yapılan 
tomografi ölçümlerinde elektrot aralığı bir 
metredir. Ölçümler üç bölgede 
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki, baraj 
gövdesinin sağ tarafının hemen masbaında 
gövde eksenine pararlel hatlar (HG hatları), 
ikincisi baraj rezervuarının kuzeyinde, yine kıyı 
çizgisine paralel hatlar (HS hatları) ve üçüncüsü 
rezervuarın güneyinde, kıyı çizgisine 45o açı ile 
uzanan hatlardır (HT hatları).  
Alınan iki boyutlu rezistivite ölçülerinin 
EARTHIMAGER Görüntüleme Programı 
(Earthimager 2D Resistivity Inversion Software) 
ile bilgisayarda en küçük kareler (sonlu eleman 

ve sonlu farklar) yöntemi kullanılarak kesitler 
elde edilmiştir [DSİ 2013].  Şekil 12’de görüldüğü 
gibi bu hatlarda başlangıçtan (güney uçtan) 
itibaren 18-26 metreler arasında yaklaşık 1 m-2 
m derinliğe kadar bir anomali gözlenmiştir. 
Zeminden 50-60 cm’den başlayıp 5 m derinliğe 
kadar uzanan anomalinin boyutları hatlara göre 
farklıdır.  Bu bilgilere göre, arkeolojik kazıların bu 
bölgeye yönlendirilmesi önerilmiştir. Çalışma 
yapılan diğer hatlarda kayda değer bir anomaliye 
rastlanmamıştır. 
 
4 HITIT  BARAJI REKREASYON ALANI VE 

ARKEOPARK PROJESİ 
Dünyada hala işlevini sürdüren en eski baraj 
olarak bilinen Alaca Höyük Gölpınar Hitit Barajı 
çevresinde Alaca Höyük Kazı Başkanlığının 
önerisi ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bir 
rekreasyon ve arkeopark projesi (Şekil 13) 
uygulamaya konmuştur.   Proje ile Hitit Barajı ve 
çevresinin rehabilite edilerek turistik gezilere 
olanak sağlayacak ve o zamanki Hitit dönemini 
yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmesi 
hedeflenmiştir. Proje kapsamında bu amaçla, 
Hitit Barajı ve çevresinin rehabilite edilmesi, yani 
iyileştirilmesi, turistik gezilere olanak sağlayacak 
şekilde düzenmesi ve  yapılması düşünülen kazı 
çalışmaları için uygun fiziksel koşulların 
sağlanması amaçlanmıştır. Proje alanı 277 
dekardır [DSİ Vakfı, 2016]. Projeye göre kabaca 
28 ha büyüklüğündeki proje alanının 11 ha’lık 
kısmı baraj bölgesi ve antik su kanallarının 
araştırılacağı kazı çalışmlaraı için ayrılması 
kararlaştırılmıştır.
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Şekil 10 - Alaca Höyük Hitit Barajı jeofizik tomografi etüdü ölçü hatları [DSİ, 2013] 
 
 

 
 

Şekil 11 - Alaca Höyük Hitit Barajı gövdesi altında yapılan ölçümlerden bir görüntü [DSİ, 2013] 
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Şekil 12 - Alaca Höyük Hitit Barajı HG1, HG2, HG3, HG4 ve HG5 tomografi kesitleri [DSİ, 2013] 

 
 
28 ha olan proje alanının 17 ha’lık kısmında 
altyapı çalışmaları, peyzaj düzenlemeleri ve 
mimari ünitelerin tasarımı ve konumlandırılması 
için ayrılmıştır. 
2015 ylında tamamlanan proje kapsamında 
baraj etrafında çevre ve payzaj düzenlemesi 
(Şekil 14, 15), Hitit arabaları ile yapılacak gezi 
yolları, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, 
Hitit dönemini yansıtacak eser reflikaları, 
laboratuvar, Hitit usulü doğal tarım alanları, Hitit 
yemeklerinin sunulacağı restoran, atölyeler, 
serge salonları ve Alaca Höyük Kazıları 
Araştırma Merkezinin yapımı bulunmaktadır. 
2016 yılında başlayan projenin inşaatı 2018 
yılında tamamlanmıştır (Şekil 16, 17). Proje 
kapsamında yukarıdakilerle birlikte Hitit ormanı, 
yürüyüş bantları, araç park alanları, güvenlik 
mekanları, teknik odalar, kütüphane, çalışma 
odaları, mini konferans salonu, satış büfeleri, 10 
kadın, 10 erkek misafirin konaklayabileceği 
yatakhane, yemekhane, 2 adet Hitit evi 
modelinde seramik ve taş işçiliğini tanıtan 

atölyeler de bulunmaktadır [EKODENGE 2015, 
DSİ Vakfı, 2016]. Tüm yapıları Hitit mimarisine 
uygun olan proje alanının enerji ihtiyacının 
güneş enerjisiyle karşılanması planlanmaktadır. 
 
5 SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Türkiye’nin ilk milli kazı alanı unvanına sahip 
olan Alaca Höyük’te Hititler tarafından yaklaşık 
3260 yıl önce kuraklığa karşı inşa edilen  
Gölpınar Hitit barajı, işlevini tekrar kazanan en 
eski baraj olması ve o döneme ait birçok bilgiyi 
günümüze ulaştırması açısından önem 
taşımaktadır. Baraj, 2002-2007 yılları arasında 
gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla  gün yüzüne 
çıkarılmış ve Hititler döneminde  olduğu gibi 
sulamada kullanılır hale getirilmiştir. Baraj, bir 
akarsudan değil, Gölpınar kaynağından 
beslenmektedir. 2009-2017 yılları arasında aylık 
periyotta yapılan ölçümlere göre debisi 25 l/s ile 
1 l/s arasında değişen kaynak kuraklığa karşı 
son derece duyarlıdır. Gölpınar Barajının, M.Ö. 
13. yüzyılın ikinci yarısında şiddetini artıran 



 
 

32 
 

 
 

kuraklığa karşı büyük önem arz eden bir su tesisi 
olduğu düşünülmektedir. Debisinin ölçüm 
yapılan 8 yıl boyunca 25 kat değişebilen bu 

kaynağın korunması için beslenme alanının 
yapılaşmadan ve kirleticilerden korunması 
gerekmektedir.  

 

 
 

Şekil 13 - Alaca Höyük Hitit Barajı Rekreasyon Alanı ve Arkeopark Projesi [EKODENGE, 2015] 
 
Alaca Höyük Gölpınar Hitit Barajı çevresinde 
Alaca Höyük Kazı Başkanlığının talebi ile DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konan 
bir rekreasyon ve arkeopark projesi ile  Hitit 
Barajı ve çevresinin rehabilite edilerek turistik 
gezilere olanak sağlayacak ve, o zamanki Hitit 
dönemini yansıtacak şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. Proje kapsamında inşa edilecek 
yapıların ve peyzaj düzenlemelerinin tamamı, 

sürdürülebilirlik ve çevre dostu kriterleri en 
yüksek standartlarda olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Yapılarda Hitit dönemini 
yansıtacak doğal taş, kerpiç, ahşap gibi doğal 
malzemeler kullanılmıştır.  
Proje ile, 19. Yüzyıldan beri turistlerin uğrak yeri 
olan Alaca Höyük’te bulunan Gölpınar Hitit 
Barajı ve çevresinin canlandırılıp, cazibe 
merkezi dönüştürülmesi amaçlanmıştır.
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Şekil 14 - Projeye göre baraj çevresindeki peyzaj düzenlemesi ve yürüyüş yollarının temsili görüntüsü  
[EKODENGE, 2015] 
 

 
 

Şekil 15 - Projeye göre peyzaj düzenlemesi ve bazı yapıların temsili kesit görüntüsü  [EKODENGE, 
2015] 
 
Ayrıca, M.Ö. 1245 yıl önceki baraj inşaat 
tekniğinin ziyaretçilere gösterilmesi ve arkeoloji 
öğrencilerine bilimsel araştırma imkanı 
tanınmasının yanında, Alaca Höyük kazılarında 
ortaya çıkarılan Hitit eserlerinin replikalarının 
sergilendiği ve doğal tarımın yapıldığı açık hava 
müzesi özelliğine de sahip olacaktır.  
Günümüzde yılda yaklaşık 35 bin turist sayısına 
ulaşan Alaca Höyük’teki ziyaretçi sayısının 
projenin tamamlanması ile 100 bine 

ulaştırılması hedeflenmektedir. Proje ile 
ziyaretçilere Hititlerin sosyal yaşantısının 
tanıtılması ve onların geçmişe götürülmesi 
hedeflenmekle birlikte dinlenme, eğlenme hatta 
öğrenme imkanı da sunulacağından, yöre ve 
ülke turizmi için önemli bir adım olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak bunun için iyi bir 
tanıtma ile birlikte iyi bir koruma ve yönetim 
planı oluşturulması ve uygulamaya konması 
gerekmektedir. 
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Şekil 16- Hitit Barajı Rekreasyon Alanı ve Arkeopark Projesi inşaatı ilerlerken çekilen görüntüler (Foto: 

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü.ftp) 

 
 

 
Şekil 17 - Hitit Barajı Rekreasyon Alanı ve Arkeopark Projesi kasamında inşa edilen yapılardan yakın 

görüntüler görüntüler (Foto: DSİ 5. Bölge Müdürlüğü.ftp) 
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6 TEŞEKKÜR VE ANMA 
Gölpınar Hitit Barajının ortaya çıkarılmasında 
büyük çabaları olan Alaca Höyük kazı ekibi ile 
projede emeği geçen DSİ personeline 
teşekkürlerimizi sunarız. Bu makalenin 
yazarlarından Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU, 
makale hakem incelemesinde iken 5 Kasım 
2019 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Vasiyeti 
üzerine, uzun yıllar kazı başkanı olarak görev 
yaptığı Alacahöyük’te toprağa verilmiştir. 
Kendisine şükranlarımızı sunuyor, rahmet 
diliyoruz. 
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ÖZ 
Bu çalışmada, Fırat nehri havzasında sıralı bir şekilde kurulan Türkiye’nin en büyük üç tane hidroelektrik 
santrali örnek alınarak bir senaryo oluşturulmuştur. Bu senaryoda enterkonnekte sistemin ihtiyacına 
göre bu üç barajın göl seviyeleri mümkün olan en üst seviyede tutularak enerji üretimi yapılmıştır. Bu 
şekilde en yüksek seviyede su tutulmuş hem de türbin-generatör üniteleri mümkün olan en yüksek 
verimde çalıştırılarak elektrik üretilmiştir. Elektrik talebini karşılamak için  barajlarda bulunması gereken 
en düşük ve en yüksek seviyede su, bulanık olarak ele alınmıştır. Daha sonra belirlenen senaryo için 
enterkonnekte sistemin bu barajlardan ihtiyaç duyduğu enerji hangi barajdan kaç adet ünite ne kadar 
süre ile çalışacağı belirlenmiştir 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Doğrusal Programlama Hidroelektrik santraller, Memba seviyesi 
optimizasyonu 

 

 

HOLDING OF DAM WATER LEVELS AT OPTIMUM  WITH FUZZY LINEAR 
PROGRAMMING WHEN ELECTRICITY IS PRODUCED IN SERRIED DAM LAKES 

 

 
ABSTRACT 
In this study, the Euphrates river basin in a sequential manner established a scenario modeled after 
Turkey's three largest hydropower plant was established. In this scenario, according to the needs of 
the interconnected system, the lake levels of these three dams were kept at the highest possible level 
and energy was produced. In this way, the maximum level of water, which means energy, is kept and 
the turbine-generator units are operated at the highest possible efficiency and electricity is produced. 
The demand for electricity, the minimum and maximum water required in the dams, were handled as 
turbid. Then, for the determined scenario, the energy required by the interconnected system from 
these dams is determined from which dam and how many units will work for how long. 

Keywords: Fuzzy Linear programming, Hydroelectric power plants, Upstream level optimization  
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1 GİRİŞ 
Gerçek hayattaki sorunlar çok sayıda ve 
birbiriyle çelişen kriterler ile temsil edilir. Bu tür 
koşullar genellikle çoklu objektif fonksiyonların 
optimize edilmesiyle belirlenir. Üstelik gerçek 
dünyadaki problemleri modellerken 
parametrelerin kesin olarak belirlenemeyen 
kısıtların da modele eklenmesi gerekmektedir 
(Dalman ve Bayram, 2017). Matematiksel 
programlama, karar vericinin gerçek dünyadaki 
problemlere uygun ve pratik çözümler 
tasarlamasına yardımcı olmak için matematik 
modellerin kullanılmasıdır. Geleneksel 
matematiksel programlama çok amaçlı 
optimizasyondan ziyade tek objektif 
optimizasyona odaklanır. Bununla birlikte, 
uygulamada, aynı anda iki veya daha fazla 
çelişen hedefin varlığından dolayı, sorunu tek-
hedefli bir programlama problemi olarak 
modellemek çoğu zaman imkansızdır. 
(Rangaiah, 2008). Çok amaçlı optimizasyon 
ulaşım planlaması, ekonomi ve gelişim 
planlaması, finansal planlama, işletme yönetimi 
gibi farklı bilim alanlarında başarıyla 
uygulanmıştır(Tzeng ve Huang, 2013). Doğrusal 
programlama (DP) problemi, bilim ve 
mühendislik alanında değişmez bir rol oynar. Bir 
çok uygulamada, LP parametrelerinin bazıları, 
keskin sayılardan oluşur. Bu nedenle, bulanık 
DP için matematiksel modeller ve sayısal 
prosedürler geliştirmek bir çok problemin daha 
iyi ifade edilmesine imkan tanıyacaktır (Das vd., 
2017). 
İlk olarak Zadeh (1965) tarafından geliştirilen 
bulanık küme teorisi, kesin olmayan bilgilerle 
karar verme problemlerinde kullanılmıştır. 
Bellman ve Zadeh (1970) bulanık bir karar 
vermenin bulanık seçenekler dizisi olarak 
tanımlandığını, amaçların veya hedeflerin ve 
kısıtların kesişimin den elde edildiğini ortaya 
koymaktadır. Bellman ve Zadeh'in bulanık 
kararlarının yapısından daha sonra, 
Zimmermann (1978) tarafından doğrusal 
programlamada bulanık programlama yaklaşımı 
yaygın olarak kullanılmıştır. 
Hayat için en önemli unsurların başında su 
gelmektedir. Su enerji üretimi içinde 
vazgeçilmez bir kaynaktır. Su en verimli ve en 
temiz elektrik enerjisi üretim kaynağıdır. Su gücü 
hidroelektrik santrallerdeki türbinler vasıtası ile 
mekanik enerjiye bu mekanik enerjide bağlı 
olduğu generatörler vasıtası ile elektrik 
enerjisine çevrilmektedir (Başeşme, 2003). Bu 
çalışmada üç barajın göl seviyeleri mümkün olan 
en üst seviyede tutularak enerji üretimi yapılması 
amaçlanmıştır. Bir yandan su seviyeleri 
gözetilerek enerji üretilmesi amaçlanırken diğer 
yandan da en az sayıda türbin kullanılması 

amaçlanmıştır. Bu şekilde barajlarda enerji 
anlamına gelen maksimum seviyede su tutulmuş 
hem de türbin-generatör üniteleri mümkün olan 
en yüksek verimde çalıştırılarak elektrik 
üretilmiştir. 
 
2 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
Literatürde şu ana kadar sıralı barajların 
enterkonnekte sistemin ihtiyacına göre optimize 
edilerek su seviyelerinin makasimum düzeyde 
tutulmasına yönelik bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Fakat bir çok alanda bulanık 
doğrusal programlama kullanılarak yapılan 
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların bazıları 
aşağıda listelenmiştir. Shaw vd. (2013), küresel 
tedarikçi değerlendirmesi ve kota tahsisi için çok 
amaçlı bulanık doğrusal programlama 
kullanarak dış kaynaklı karbon ayakizini ölçmeyi 
amaçlamıştır. Modelde farklı karbon yönetim 
faktörleri ve dış kaynak kullanımı tanıtılmıştır. 
Çok amaçlı formülasyonda, toplam maliyet, 
ürünlerin teslim süreleri, geç teslim edilen ürün 
miktarı, karbon ayakizi ve toplam satın alma 
değeri minimize edilmesi gereken faktörler 
olarak ele alınmıştır. Ko ve Chen (2013) müşteri 
gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılamak 
için bulanık bir doğrusal programlama modeli 
oluşturulmuştur. Önerilen yöntem önceki 
yöntemlerden daha fazla toplam müşteri 
memnuniyeti sağladığı öne sürmüştür. Jindal ve 
Sangwan (2014) bu çalışma, müşteri 
gereksinimlerinin önem puanlarını üç farklı bakış 
açısıyla değerlendirmektedir: müşteri, rekabet 
ve değer perspektifleri. Yeni ürün planlama 
aşamasında belirsizliklerle başa çıkmak için, 
müşteri gereksinimlerinin önem puanlarını farklı 
açılardan ölçmek için çeşitli bulanık yaklaşımlar 
benimsenmiştir. Üç önlem, her müşteri 
ihtiyacının değerlendirilen önem puanı olarak 
toplanır. Kumar ve diğerleri (2017), Hintli bir 
otomobil şirketi vakası örnek olarak alınmıştır. 
Sürdürülebilirlik ekonomik, sosyal ve çevresel 
tüm engelleri göz önünde bulundurarak, çeşitli 
tedarikçiler arasında siparişlerin nasıl optimize 
edileceğini gösteren özgün bir çalışma ortaya 
koymuşlardır. Sürdürülebilir bir s tedarik zinciri 
oluşturmak için bu çalışmada, sipariş tahsis 
ediciler için entegre bulanık Analitik Hiyerarşi 
Proses (AHP) ve bulanık çok amaçlı doğrusal 
programlama yaklaşımı kullanılmıştır. Kalite, 
tedarik süresi, maliyet, enerji kullanımı, atık 
yayma, emisyon ve sosyal katkı gibi çeşitli 
faktörleri tartmak için kullanılmış ve doğrusal 
programlamanın oluşturulmasında faktörlerin 
ağırlıkları dikkate alınmıştır. Bu modelde talep 
bulanık değişken olarak alınmıştır. Chandrawat 
vd. (2017), çalışmasında, bulanık doğrusal 
programlama problemi kullanarak demiryolu 
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endüstrisi için üretim maliyetinin modellenmesini 
amaçlamıştır. Toplam maliyet, İşçilik maliyetinin, 
Malzeme maliyetinin, idari masrafların, fabrika 
genel masraflarının, mağaza genel masraflarının 
ve Performans ücretlerinin kısıtlamalarına göre 
optimize edilmesini hedeflemiştir. Bu 
değişkenler kesin olarak belirlenemediği için 
bulanık olarak ele alınmıştır. Mostafaeipour vd. 
(2018), Bu çalışmanın amacı, çalışanların 
verimliliğini araştırmaktır. Bu makale, BLP ve 

Analitik Şebeke Süreci (AŞP) bulanık modellerini 
uygulayarak çalışanları portföy verimliliğini 
arttırmaya, çalışanları verimlilik artışına motive 
etmeye yönelik yeni bilgiler vermeye 
çalışmaktadır. Araştırma sonuçları, ödül sistemi,  
motivasyon faktörleri ve insan kaynakları 
verimliliği arasında pozitif ve önemli bir ilişki 
olduğunu göstermektedir. 
 
3 BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 

Bulanık doğrusal programlama (FLP), 1978'de 
Zimmermann tarafından tanıtıldı Ayrıca Çoklu 
hedeflere sahip olan bulanık bir doğrusal 
programlama probleminin, doğrusal bir üyelik 
işlevi verilen geleneksel (tek hedefli) bir doğrusal 
programlama (LP) modeline nasıl kolayca 

dönüştürülebileceğini gösterdi. (Yang vd. 1991).  

 Bulanık Doğrusal Programlama (BDP)’de karar 
problemlerinin çözümlerinin güçleşmesinin en 
önemli nedenlerinden biri, amaç fonksiyonu ve 
kısıtlayıcıların anlamlarında ortaya çıkan 
belirsizliklerdir. Ayrıca belirsiz ortamlarda karar 
vermenin karmaşık hale gelmesi, oldukça güç 
çözülen problemlerin ortaya çıkmasına neden 
olabilir. Bulanık ortamda karar verme için bulanık 
doğrusal programlama modelleri, sözel 
belirsizliklerden veya karar vericinin sınırlar ile 
eksik bilgilerinden kaynaklanan belirsizliklerin 
matematiksel modellere entegrasyonu önemli 
kolaylıklar sağlamaktadır(Lodwick vd., 2005; 
Başkaya, 2011). 
Bulanık bir minimizasyonun amacı ve   
kısıtlayıcısı için üyelik fonksiyonları aşağıda 
verilmiştir (Başkaya, 2011) 
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Bulanık kısıtlayıcı olarak  ≅ olduğunda kısıtlayıcı 
üçgen bir üyelik fonksiyonuyla temsil edilir. Şekil 
1’de üçgen üyelik fonksiyonunu grafik ifadesine 
yer verilmiştir.  
 

 
Şekil 1 - ≅ Kısıtlayıcısı için üyelik fonksiyonu 

 
C amaç fonksiyonu katsayılar vektörünü, x 
değişkenler vektörünü, a kısıtlayıcıların 

katsayılar matrisini, 
ib sağ taraf sabitleri 

vektörünün temsil eder.  
0p ve 

ip karar verici 

tarafından belirlenen ve bulanık amaç ve bulanık 
kısıtlayıcılar için kabul edilebilir tolerans limitini 

gösteren pozitif sayılardır. 
0b  Karar verici 

tarafından belirlenen amaç fonksiyonun istek 
seviyesini gösterir. 
Zimerman yaklaşımı kullanılarak amaç 
fonksiyonu ve kısıtlayıcıların doyurulma 
derecesini gösteren λ değerini maksimize eden 
x değerinin bulunması gerekmektedir. Zimerman 
yaklaşımına göre bulanık doğrusal programlama 
problemi klasik doğrusal programa aşağıdaki 
gibi dönüştürülür. 
Max=λ 
m1(x)≥λ 
mi (x)≥λ  i=2, …,m 
 x>0,  λ∈[0,1] 
Burada m1 amaç fonksiyonunun bulanık ifadesi 
mi(x) ise kısıtların bulanık formda yazılışını 
temsil etmektedir. 
 
4 UYGULAMA 
Hidroelektrik santraller kurulacakları yerin 
topoğrafik durumuna göre çeşitli tiplerde ve 
şekillerde tesis edilebilirler. Hidroelektrik 
santraller suyu depolama durumuna göre 
depolamalı (baraj gölü) ve depolamasız (kanal 
tipi veya nehir tipi) olmak üzere ikiye 
ayrılır(Başeşme, 2003). Türkiye de depolamalı 
hidroelektrik santraller yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. 2018 yılı itibarı ile ülkemizde 
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depolamalı Hidroelektrik Santrali (HES) üretim 
kapasitesi 20.304 MW olup depolamasız HES 
kapasitesi 7600 MW’dır. Depolamalı HES’ler 
Türkiye elektrik üretiminin %23,3’ünü 
karşılamaktadır(Enerji atlası, 2019).  
Depolamalı HES’ler bir nehrin üzerine arka 
arkaya kurulabilir ve bir nehirden birçok kez 
enerji üretme imkânı sağlar. Bir nehrin üzerine 
sıralı bir şekilde kurulan HES’lerin her birinde 
biriktirilen su enerjinin biriktirilmesi anlamına 
gelmektedir ve ülke ekonomisi için büyük önem 
taşımaktadır. Bu enerjiyi enterkonnekte sistemin 
ihtiyacına göre kullanırken hangi hidroelektrik 
santralinden kaç türbin-generatör ünitesini 
çalıştıracağımız aynı zamanda biriken suyu da 
yönetmemiz anlamına gelir. Depolamalı 
HES’lerde hidrolik düşü ne kadar fazla ise türbin-
generatör ünitesinin veriminin o kadar artacağı 
bilinmektedir. Bu nedenle Sıralı HES’lerde baraj 
gölü seviyesini ne kadar yukarda tutarsak o 
kadar verim artacaktır. 
Çalışmanın aşamaları Şekil 2’deki gibi 
oluşturulmuştur. 
 

 
 

Şekil 2 - Çalışma Aşamalarının akış 
diyagramı ile gösterilmesi 

 
4.1 Bulanık Doğrusal Programlama 

Modelinin Kurulması ve Çözümü 
Sıralı olarak yapılan hidroelektrik santrallerde 
birinci barajın enerji üretiminde kullandığı su 
ikinci barajın baraj gölü seviyesini etkilemektedir. 
Aynı şekilde ikinci barajın enerji üretimi için 
kullandığı su üçüncü barajın baraj gölünü 
etkilemektedir. Bu durumu şu şekilde de 
açıklayabiliriz; birinci barajın mansabı aynı 
zamanda ikinci barajın membası ve ikinci barajın 
mansabı aynı zamanda üçüncü barajın 
membası olmaktadır. Amacımız örnek aldığımız 
üç barajda suyu mümkün olan maksimum 
düzeyde depolayarak enterkonnekte sistemin bu 
üç barajdan beklediği enerjiyi sağlamaktır. 
Depolamalı hidroelektrik santrallerinde 
biriktirilen su bulunduğu bölgenin iklim 

özelliklerine bağlıdır. İklimde meydana gelen 
değişimler ve bu değişikliğin yaşayan canlılar 
üzerinde etkilerinin belirlenmesi amacıyla hem 
geçmiş iklim verileri incelenmekte hem de 
gelecek iklim senaryoları bu veriler 
doğrultusunda geliştirilen modellerle tahmin 
edilmektedir. İncelediğimiz hidroelektrik 
santrallerin bulunduğu Fırat havzasında suyun 
büyük miktarı kar yağışlarından 
kaynaklanmaktadır. Arazide biriken kar mayıs 
ayında erimeye başlamasıyla beraber havzaya 
büyük miktarlarda su gelebilmektedir. Bu durum 
haziran ayının ikinci haftasına kadar sürmekte 
ve daha sonra havza normal rejiminde 
akmaktadır. Barajlar maksimum seviyelerine 
geldiklerinde dolu savak kapakları açılarak su 
mansap kısmına boşaltılır. Buda gelen suyun 
enerjiye dönüşmeden boşa akması demektir. Bu 
durum ülke ekonomisine büyük zararlar verir. Bu 
durumun önlenmesi için baraj su seviyelerinin 
kontrolü, feyezan döneminde gelebilecek suyun 
tahmini ve bu verilere göre baraj seviyesi 
maksimum seviyeye ulaşmadan önce 
hidroelektrik santral ünitelerini çalıştırmak büyük 
önem arz etmektedir. Karar vericilere tarafından 
belirlenen model formülasyonu Bölüm 3’ de 
bahsedilen Zimerman yaklaşımına göre 
oluşturulmuştur. Kullanılan değişkenler aşağıda 
sıralanmıştır. 
 
w1=Birinci barajın toplam üretebileceği elektrik 
w2=İkinci barajın toplam üretebileceği elektrik 
w3=Üçüncü barajın toplam üretebileceği elektrik 
a1=birinci barajın ünite sayısı 
a2=ikinci barajın ünite sayısı  
a3=üçüncü barajın ünite sayısı 
t1=Birinci barajın çalışma süresi (saat) 
t2=ikinci barajın çalışma süresi  
t3=Üçüncü barajın çalışma süresi  
b0=Amaç fonksiyonun istek seviyesi 
k=Talep edilen elektrik miktarı (MW) 
s1=Birinci barajdaki su miktarı (m3) 
s2=İkinci barajdaki su miktarı 
s3=İkinci barajdaki su miktarı 
j1=Birinci barajdaki olması gereken en düşük su 
miktarı 
j2=İkinci barajdaki olması gereken en düşük su 
miktarı 
j3=Üçüncü barajdaki olması gereken en düşük 
su miktarı 
j4=Birinci barajdaki olması gereken en yüksek su 
miktarı 
j5=İkinci barajdaki olması gereken en yüksek su 
miktarı 
j6=Üçüncü barajdaki olması gereken en yüksek 
su miktarı 
p1=Amaç fonksiyonun tolerans değeri 

Problemin belirlenmesi

Ortalama su geliş miktarlarının 
belirlenmesi 

Üretim kapasitelerine göre harcanan su 
miktarlarının belirlenmesi

BDP ve DP modellerinin oluşturulması

Sonuçların değerlendirilmesi
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p2=Talep edilen elektrik miktarının pozitif 
tolerans değeri  
p3=Talep edilen elektrik miktarının negatif 
tolerans değeri  
p4=Birinci barajdaki belirlenen en düşük seviyesi 
için tolerans miktarı 
p5=İkinci barajdaki belirlenen en düşük su 
seviyesi için tolerans miktarı 
p6=Üçüncü barajdaki belirlenen en düşük su 
seviyesi için tolerans miktarı  
p7=Birinci barajdaki belirlenen en yüksek su 
seviyesi için tolerans miktarı  
p8=İkinci barajdaki belirlenen en yüksek su 
seviyesi için tolerans miktarı 
p9=Üçüncü barajdaki belirlenen en yüksek su 
seviyesi için tolerans miktarı 
f1=Birinci barajdaki başlangıçtaki su miktarı 
f2=İkinci barajdaki başlangıçtaki su miktarı  
f3=Üçüncü barajdaki başlangıçtaki su miktarı 
g=Birinci gelen su miktarı 
n1=Birinci barajda bir ünitenin kullandığı su 
miktarı 
n2=İkinci barajda bir ünitenin kullandığı su 
miktarı 
n3=Üçüncü barajda bir ünitenin kullandığı su 
miktarı 
 

𝑀𝑎𝑥 = 𝜆
𝑢1 ≤ 8, 𝑢2 ≤ 6, 𝑢3 ≤ 8

𝑡1 ≤ 24 ∗ 31, 𝑡2 ≤ 24 ∗ 31, 𝑡3 ≤ 24 ∗ 31

𝑒1 = (
𝑤1
8
) ∗  𝑡1 ∗ 𝑢1, 𝑒2 = (

𝑤2
6
) ∗ 𝑡2 ∗ 𝑢2, 𝑒3 = (

𝑤3
8
) ∗  𝑡3 ∗ 𝑢3

𝐸 = 𝑒1 + 𝑒2 + 𝑒3

𝑚1 = 1−
(

 
 
((

𝑒1
𝑤1
𝑎1

) ∗ 𝑡1 + (
𝑒2
𝑤2
𝑎2

) ∗ 𝑡2 +(
𝑒3
𝑤3
𝑎3

) ∗ 𝑡3)− 𝑏0

)

 
 

𝑝1
𝐸 = 𝑒1 + 𝑒2 + 𝑒3

𝑚2 = 1 − (
(𝑘 − 𝐸)

𝑝2
)

𝑚3 = 1 − (
(𝐸 − 𝑘)

𝑝3
)

𝑚4 = 1− (
(𝑠1 − 𝑗1)

𝑝4
)

𝑚5 = 1 − (
(𝑠2 − 𝑗2)

𝑝5
)

𝑚6 = 1 − (
(𝑠3 − 𝑗3)

𝑝6
)

𝑚7 = 1− (
(𝑗4 − 𝑠1)

𝑝7
)

𝑚8 = 1 − (
(𝑗5 − 𝑠2)

𝑝8
)

𝑚9 = 1 − (
(𝑗6 − 𝑠3)

𝑝9
)

𝑚1 ≥ 𝜆,𝑚2 ≥ 𝜆,𝑚3 ≥ 𝜆,𝑚4 ≥ 𝜆,𝑚5 ≥ 𝜆,
𝑚6 ≥ 𝜆,𝑚7 ≥ 𝜆,𝑚8 ≥ 𝜆,𝑚9 ≥ 𝜆

𝑠1 = f1 + g − (n1 ∗ 𝑡1 ∗ 𝑢1)

𝑠2 = f2 + (n1 ∗ 𝑡1 ∗ 𝑢1) − (n2 ∗ 𝑡2 ∗ 𝑢2)

𝑠3 = f3 + (n2 ∗ 𝑡2 ∗ 𝑢2) − (n3 ∗ 𝑡3 ∗ 𝑢3)
0 ≤ 𝜆 ≤ 1

 

Bu düşüncede planlı bir çalışma sistemi 
oluşturulmazsa ve bu üç barajın üniteleri 
rastgele çalıştırılarak enterkonnekte sistemin 
ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaya çalışırsa 
büyük miktarlarda suyu enerjiye dönüştürmeden 
boşa vermiş oluruz. Örneğin enterkonnekte 
sistem bu barajlardan temin etmek üzere günlük 
10.000 MW enerjiye ihtiyaç duyduğunu 
varsayalım, bu durumda ihtiyaç duyulan enerji 
miktarının hepsini birinci barajdan sağlarsak ve 
ikinci barajı çalıştırmazsak ikinci barajın 
membasında su birikmesi olacak ve bu birikim 
en yüksek seviyeye geldiği zaman ikinci baraj 
beklide boş yere çalışacak veya zorunlu olarak 
suyu enerjiye dönüştürmeden boşa atmak 
zorunda kalacaktır. Tabi ki bu durumlar için 
yetkililerin öngörüleri devreye girmektedir fakat 
birbirine bağlı böyle önemli ve ülke ekonomisine 
büyük katkılar sağlayan sistemlerde işletmeyi 
optimize edecek bir program çok büyük faydalar 
sağlayacaktır. Böyle bir programın kullanımı 
durumunda en azından 2-3 aylık periyotlarda 
hangi barajda kaç ünitenin çalışacağı bilinmiş 
olur. Böylece barajlardaki türbin-generatör 
ünitelerinin bakımları, revizyonları daha rahat 
planlanabilir. Program yapılırken birinci baraja 
gelecek ortalama su miktarına her üç barajın en 
düşük ve en yüksek su kapasitelerine ve türbin-
generatör ünitelerinin enerji üretim 
kapasitelerine ihtiyaç vardır. Programın 
çalışabilmesi için başlangıçta her üç baraj için 
referans su kapasitesi değerleri belirlenmiştir. 
Birinci barajın membasında bulunan su 
miktarının başlangıç değeri 30.000.000.000 m3, 
ikinci baraj için bu değer 8.000.000.000 m3 ve 
üçün baraj için ise 45.000.000.000 m3 olarak 
belirlenmiştir. Belirlenen bu değerler barajların 
en yüksek ve en düşük su kapasiteleri arasında 
tamamen keyfi olarak belirlenen başlangıç 
değerleridir. Programı bulanıklaştırmak için 
barajların güvenli çalışabileceği en düşük ve en 
yüksek kapasitelerinde 10.000 m3 su miktarı 
kadar bir tolerans belirlenmiştir. Yani en yüksek 
seviyeyi 10.000 m3ü aşabilir veya en düşük 
seviyenin altına 10.000 m3’e inebilir 
anlamındadır. Su kapasitesi toleransları birinci 
barajda p4 ve p7, ikinci barajda p5, p8, üçüncü 
barajda p6, p9 ile ifade edilmektedir. p2, p3 
enterkonnekte sistemin aylık ihtiyaç duyacağı 
elektrik enerjisi talebinin toleranslarını ifade 
etmektedir. s1, s2 ve s3 ise enerji üretimi sonunda 
her barajda kalan net su miktarını 
hesaplamaktadır. Ayrıca programda “t” saat 
cinsinden zamanı, “u” ise her barajda bulunan 
türbin-generatör ünite sayısını ifade etmektedir. 
Barajların yükseklikleri ve dizilimi şekil 3’de 
sunulmuştur. 
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Şekil 3 - Baraj yükseklik ve dizilimleri 
 
Çalışmada örnek olarak alınan hidroelektrik 
santrallerine ait özellikler çizelge1’de verilmiştir. 
 

Çizelge 1 - Fırat havzasına sıralı şekilde 
kurulan üç hidroelektrik santralin özellikleri 

 
 Max. 

Seviy

e(m.) 

Min. 

Seviye 

(m) 

Baraj gölü 

su hacmi 

(m3) 

Türbin-

generatör 

sayısı 

Toplam 

kapasit

e (MW) 

1. Baraj 845 820 31001600 8 1330 

2. Baraj 693 675 9242000 6 1800 

3. Baraj 542 526 48822800 8 2400 

 
Karar vericiler tarafından tolerans değerleri p0=2; 
p1=0.5*30; p2=100000; p3=100000; b0=5; 
p4=100000; p5=10000; p6=10000; p7=100000; 
p8=10000; p9=10000 olarak belirlenmiştir. 
Belirlenen senaryoya göre elde edilen sonuçlar 
çizelge 2’ de sunulmuştur. 

 
Çizelge 2 - Oluşturulan senaryoya göre elde 

edilen sonuçlar 

 
Değişkenler  Aldığı değerler 

𝜆 1 

e1 350351,1             
e2 1149649 
e3 0 
E 1500000 
t1 526,8437             
t2 638,6939             
t3 0 
u1 4 
u2 6 
u3 0 
s1 29243660000 
s2 4888000000         
s3 48214420000         

 
Oluşturulan bu senaryoya göre birinci baraj 
526,8437 saat ve 4 üniteyle ikinci baraj 638,6939 
saat ve 6 üniteyle çalıştırılarak hedeflenen 
1.500.000 MW enerji üretilecek, sistemden su 
çıkışı istenmediğinden bu aşamada 3. baraj 
çalıştırılmayacaktır. 
𝜆=1 olarak bulunmuştur. Amaç fonksiyonu ve 
kısıtlayıcıların kesişim kümesinin maksimum 
üyelik değeridir. Bu durumda bulanık amaç ve 

kısıtların tamamen doyurulabildiğini 
göstermektedir. 
 
4.2 Karar verici tarafından istenen 

senaryoların değerlendirilmesi 
Bu bölümde farklı enerji talepleri için hangi 
barajdaki hangi ünitenin ne kadar çalıştırılması 
gerektiği ile ilgili kıyaslamalı bir çalışma 
yapılmıştır. Aynı koşullar altında bulanık 
doğrusal programlama ve doğrusal 
programlama kullanılmıştır. Karar vericinin 
talepleri doğrultusunda talep edilen enerji miktarı 
1505000000 MW, 1605000000 MW, 
1705000000 MW ve 1805000000 MW olarak 
belirlenmiştir. Her bir enerji talebi için BDP ve DP 
modeli kurulmuş çalışan ünite sayıları ve 
süreleri, barajlarda kalan su miktarları 
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar çizelge 3 
de sunulmuştur. 
 
Çizelge 3 - Talep edilen  Enerji miktarına göre 

program çıktıları 
  

Talep  
Edilen  
Eneji  1505000 1605000 1705000 1805000 

  BDP DP BDP DP BDP DP BDP DP 

u1 4 0 4 0 3 0 2 0 

u2 6 5 6 5 6 6 6 5 

u3 0 2 0 3 1 3 2 4 

t1 533 0 669 0 744 0 744 0 

t2 638 726 644 633 617 618 632 627 

t3 0 691 0 727 744 658 697 719 

 
Sonuçlar incelendiğinde BDP modeli çalışan 
ünite sayısını en düşük kılmayı hedeflerken aynı 
zamanda da barajlarda istenen su miktarlarını 
toleranslar dahilin de gözetilmiştir. Bu yönüyle 
BDP modeli DP modeline göre bir miktar daha 
fazla ünite çalıştırsada her durumda barajlarda 
kalan su miktarı DP modeline göre daha 
yüksektir. İstenen Enerji miktarına göre 
barajlarda kalan su miktarı Şekil 4’de 
gösterilmiştir.  
 
5 SONUÇ 
Bu çalışmada,  baraj ünitelerinin çalışmasını 
optimum seviyede tutabilmek için bulanık 
doğrusal programlama modeli önerilmiştir. 
Önerilen yöntemin ana katkısı, sezgisel bulanık 
küme kavramının ve etkileşimli karar verme 
kavramının avantajlarını bütünleştirmesidir. Bu 
durumda, benzer optimizasyon yöntemlerine 
kıyasla mevcut izlenim ve belirsizliklerin daha iyi 
ele alınması için daha zengin bir yapı 
sağlanmaktadır. Bulanık doğrusal programlama 
amaçların ve/veya kısıtların tam olarak 
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belirlenemediği problemlerde optimal çözümü 
bulmada oldukça hızlı ve etkili bir çözümdür.  
 

 
 

Şekil 4 - Oluşturulan modellere göre 
barajlardaki su miktarı 

 
Yapılan çalışmada, senaryo gereği 
enterkonnekte sistem 1.500.000 MW enerji talep 
etmiş ve bu enerjiyi karşılamak için hangi 
barajdan kaç ünitenin ne kadar çalışacağı 
hesaplanmıştır. Bir yılı kapsayan bir süreçte 
böyle bir bilginin hesaplanabilmesi hidroelektrik 
santraller için büyük avantajlar sunacağı 
kaçınılmaz bir gerçektir. 
Gelecekteki araştırmalar, önerilen yöntemin ve 
doğrusal ve doğrusal olmayan programlama 
problemlerinin çözümü için mevcut diğer 
yöntemlerin entegrasyonuna dayanan yeni 
yaklaşımlar geliştirmeye odaklanabilir. 
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