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ÖZ 
Devlet Su İşleri (DSİ) Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Hidrolik Model 
Laboratuvarında 1/50 ölçekli fiziksel modeli inşa edilen Silvan Barajı Dolusavak yapısı Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi ile incelenmiştir. Üç boyutlu sayısal analizinden elde edilen çeşitli 
debi değerlerine karşılık gelen rezervuar su seviyeleri değerleri deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır. 
Kati projede yer alan havalandırıcıların performansı değerlendirilmiş, havalandırıcı boyutları ve 
havalandırıcılar arası mesafeler uygun olmadığı belirlendiğinden yeni bir havalandırıcı tasarımı 
önerilmiştir. Yapılan yeni tasarımda sayısal olarak elde edilen akımdaki hava miktarı teorik olarak 
hesaplanan değerlerle karşılaştırılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: HAD Analizi, Havalandırıcı, Kavitasyon, Silvan Barajı 

 

 

INVESTIGATION OF SPILLWAY AERATOR PERFORMANCE BY THEORETICAL 
AND NUMERICAL ANALYSIS 

 
ABSTRACT 
1/50 scaled physical model of Silvan Dam Spillway constructed in Hydraulic Modelling Laboratory of 
Technical Research and Quality Control Department of General Directorate of State Hydraulic Works 
(DSI) was investigated using computational fluid dynamics (CFD) method. Reservoir water levels 
corresponding to various discharge values obtained from three dimensional numerical analysis were 
compared to the experimental data. The performance of the aerators of the original project was 
evaluated, since it was determined that the dimensions of the aerators and distances between aerators 
were not appropriate, a new aerator design was suggested. Numerically found aeration rates for the 
new design were compared to theoretically calculated values. 
 

Keywords: CFD Analysis, Aerator, Cavitation, Silvan Dam 

 

 
1 GİRİŞ 
Dolusavak deşarj kanallarında kavitasyon 
hasarlarını önlemek için en etkili yöntem akıma 
hava karışımının sağlanmasıdır. Yüzey 
havalanmaları kanal tabanında beton yüzeye 
ulaşamadığından kavitasyon hasarlarının 
önlenmesi kanal tabanından yapılan havalanma 
ile mümkündür [3].  
Silvan Barajı projesi Diyarbakır ili sınırları 
içerisinde Kulp Çayı üzerinde devam etmektedir. 

Atatürk Barajı’ndan sonra Türkiye’nin en büyük 
sulama barajı olma özelliği taşımaktadır. 
Dolusavak yapısı sağ sahilde karşıdan alışlı iki 
adet radyal kapaklı olarak projelendirilmiştir. 
Deşarj kanalı 23 m genişliğindedir. Kavitasyon 
hasarını önlemek için deşarj kanalı üzerine 2,50 
m × 0,50 m boyutlarında 50 m aralıklarla 5 adet 
basamak + saptırıcı tipli havalandırıcı 
yerleştirilmiştir [2]. Su jetinin alt napına hava 
girişi sağlanarak yüzeye yakın bölgede akımın 
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yoğunluğunun azaltılması planlanmıştır. DSİ 
Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Hidrolik Model Laboratuvarında 1/50 
ölçekli fiziksel model 21.03.2018 tarihli kati 
projedeki tasarım dikkate alınarak inşa 
edilmiştir[2]. 
Fiziksel model çalışmalarında inşa aşaması, 
deney süreçleri ve ihtiyaç duyulması halinde 
revizyonlar yapılarak tasarlanan değişikliklerin 
uygulanması uzun bir zaman aralığında 
gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra 
hidrolik yapıların fiziksel modellemesinin 
gerçekleştirilmesinde yüksek maliyetler söz 
konusu olmaktadır. Bu sürelerin ve maliyetin 
azaltılması için hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
yöntemi fiziksel model çalışmalarına alternatif 
olarak kullanılabilmektedir. Bu alanda 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemini 
uygulamak için çeşitli ticari yazılımlar 
bulunmaktadır. Literatürde hidrolik problemlerin 
çözümünde bu yazılımlar yaygın olarak 
kullanılmaktadır [6] [8] [10] [11].  
Bu çalışmada, dolusavak yapılarını hidrolik 
açıdan değerlendirmek için literatürde deneysel 
çalışmalar ile uyumlu sonuçlar verdiği bilinen 
Flow-3D yazılımı tercih edilmiştir. Fiziksel model 
üzerinde deneysel olarak çeşitli debilerde 
ölçülen rezervuar su seviyeleri, Flow-3D yazılımı 
ile elde edilen rezervuar su seviyeleri ile 
karşılaştırılmıştır. Kati projedeki tasarım 
parametreleri üzerinden oluşturulan fiziksel 
modelde deşarj kanalında elde edilen akım 
koşulları gözlemlenmiş ve havalandırıcı 
tasarımında değişiklik yapılması gerektiği tespit 
edilmiştir. Alternatif havalandırıcı tasarımları 
teorik olarak hesaplanarak Flow-3D yazılımı ile 
prototip için test edilmiş ve yapılan çalışmalar 
içerisinde uygun tasarım modeli fiziksel model 
üzerinde uygulanmıştır. 
 
2 MODEL 
1/50 ölçekli dolusavak yapısının fiziksel 
modellemesinde dinamik benzeşimi sağlamak 
için Froude benzeşim kuralları uygulanmıştır. 
Dolusavağın tasarım debisi 1562,70 m3/s’dir. 
Kati projede verilen tasarım dikkate alınarak 
rezervuarın bir bölümü, yaklaşım kanalı, radyal 
kapaklar, orta ayak formu, deşarj kanalı, 
havalandırıcılar, sıçratma eşiği ve mansap 
koşulları fiziksel modele uygulanmıştır (Şekil 1). 
Sayısal analizde, AutoCAD programında üç 
boyutlu olarak hazırlanmış olan dolusavağın katı 
modeli kullanılmıştır (Şekil 1). Katı model, 
projenin kati proje tasarımı için prototip 
ölçeğinde hazırlanmıştır. 
Flow-3D yazılımı üzerinden gerçekleştirilen 
analizlerde hesap hücrelerinin boyutları çözüm 

süresini etkilemektedir. Hücre boyutunun çok 
küçük seçilmesi çözümün hassasiyetini 
arttırırken aynı zamanda çözüm süresini oldukça 
uzatmaktadır. Bu analizde öncelikle kaba bir 
hesap ağı oluşturulmuş, akım kararlı hale 
geldikten sonra ortogonal hücrelerin boyutları 
küçültülerek çözüme devam edilmiştir.  
Silvan Barajı dolusavak kret kotu 810,50 m’dir. 
Sayısal analizde çözüm süresini kısaltabilmek 
için rezervuar alanının tamamı 810,50 m kotuna 
kadar yoğunluğu 1.000 kg/m3 olan akışkan ile 
doldurulmuştur. Rezervuar su seviyesi ise hız 
yüklerinin toplam enerji yüksekliğine olan etkisini 
azaltmak için dolusavak kretine yaklaşık 85 m 
mesafedeki yüzeyden tanımlanmıştır.  
Havalandırıcı yapısının performansını 
değerlendirebilme amacı ile yoğunluğu 1,225 
kg/m3 akışkan çözüm alanına eklenerek 
yazılımda bulunan hava sürükleme modeli ile 
akıma karışan hava miktarı tahmin edilmeye 
çalışılmıştır. 
 
3 MODEL DENEYLERİ 
3.1 Debi-Rezervuar Su Seviyelerinin 

Karşılaştırılması 
Dolusavak üzerinde akım iki adet radyal kapak 
ile kontrol edilmektedir. Debi-Rezervuar Su 
Seviyesi eğrisi iki kapağın da tam açık olduğu 
durumda yapılan ölçümler ile belirlenmiştir. 
Fiziksel model çalışmalarında kullanılan debi 
değerleri Froude benzeşim kuralları kullanılarak 
belirlenmiştir. Prototip ölçeğine çevrildiğinde 
elde edilen debi değerleri 250 m3/s ve 1620 m3/s 
arasındadır. Bu aralıkta 8 farklı debi belirlenerek 
rezervuar su seviyeleri ölçülmüştür [2]. Ölçülen 
değerler Sayısal analizde ise dolusavak kretine 
85 m mesafedeki yüzeyden tanımlanan 
rezervuar su seviyeleri ile dolusavaktan deşarj 
edilen debi hesaplanmıştır.  
Sayısal analizde öncelikle kaba bir hesap ağı 
(hücre boyutu=0,4 m) kullanılmış, daha sonra 
çözüm hassasiyetini arttırmak için 0,2 m 
boyutunda hücreler ile analizler tamamlanmıştır. 
Su seviyesi tanımlanan yüzeyden geçen debi 
sabitlendiğinde analizler sonlandırılmıştır.   
Çizelge 1’de fiziksel ve sayısal modelden elde 
edilen debi değerleri verilmiştir. Fiziksel model 
deneylerinden elde edilen değerler ile sayısal 
analiz sonuçları grafik olarak Şekil 2’de 
verilmiştir. Fiziksel model deney sonuçları ve 
sayısal analizden elde edilen dolusavak deşarj 
debilerinin birbirine çok yakın olduğu 
görülmektedir.    Fiziksel modele göre bağıl hata 
değeri maksimum rezervuar su seviyesi için 
%0,038’dir.   
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Şekil 1 – Silvan Barajı 1/50 ölçekli fiziksel modeli - 3 boyutlu katı model 

 
 

 
Çizelge 1 – Debi-Rezervuar Su Seviyesi Değerleri 

Rezervuar Su Seviyesi (m)  Debi (m3/s) Fiziksel 
Model 

 Debi (m3/s) Sayısal 
Model 

814,02 275,74 263,94 

815,70 489,80 485,37 

816,70 643,10 642,27 

817,54 789,11 788,55 

818,31 930,32 927,68 

819,73 1212,23 1224,15 

821,35 

821,52 

1562,76 

1619,68 

1563,35 

1632,97 
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Şekil 2 – Debi-Rezervuar Su Seviyesi

 
3.2 Deşarj Kanalındaki Mevcut 

Havalandırıcıların Değerlendirilmesi 
Dolusavaklarda yüksek akım hızları, akımın 
yüzeyinde basınç değerinin buhar basıncı 
seviyesine düşmesine sebep olurlar. Bu hız 
değerlerine ulaşıldığında beton yüzeyinde 
kavitasyon hasarı oluşmaya başlar.  
Oluşabilecek bu hasarı engellemek için 
havalandırıcı yapılar kullanılmaktadır. 
Havalandırıcı yapıların deşarj kanalı üzerindeki 
konumunu belirlemek için kavitasyon indeksi 
değeri hesaplanmaktadır.  
Kati projede deşarj kanalı üzerine yerleştirilen 
havalandırıcıların fiziksel ve sayısal modeldeki 
görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir. Deşarj kanalına 
yerleştirilen havalandırıcılar dolusavağın tasarım 
debisi olan 1562,70 m3/s için projelendirilmiştir. 
Kati projede deşarj kanalına yerleştirilen ilk 
havalandırıcı, kavitasyon indeksi değerinin 
0,25’e düştüğü bölgeye yerleştirilmiştir. 
Kavitasyon indeksi değerlerinin hesaplanması 
ile ilgili detaylar Silvan Barajı Dolusavak Model 
Çalışması Nihai Raporu’nda [2] verilmiştir.  
Havalandırıcıların kati projede verilen tasarıma 
göre boyutları;  
• Tr = 0,70 m 
• Lr = 3,18 m’dir. 

 

 
 

Şekil 3 –  Havalandırıcı Detayı 

Tasarım debisi olan 1562,70 m3/s’de fiziksel 
model deneyleri ve sayısal analiz sonuçlarına 
göre yalnızca ilk havalandırıcının konumunun 
uygun olduğu gözlemlenmiştir [2]. Şekil 4 ve 
Şekil 5’te kati proje durumunda deşarj kanalında 
elde edilen akım koşulları verilmiştir. Şekil 4’te 
1/50 ölçekli fiziksel modelde deşarj kanalında 
bulunan havalandırıcıların etkin olarak 
çalışmadığı görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 4 – Fiziksel modelde kati proje durumunda 
deşarj kanalında elde edilen akım koşulları 
(Q=1562,70 m3/s) 
 
Şekil 5 üzerinde suya karışan hava oranını 
gösteren bir renk skalası verilmektedir. Koyu 
mavi renk ile gösterilen bölümlerde suya karışan 
hava oranı %0,00, kırmızı ile gösterilen en 
yüksek değer ise %90,1’dir. Fiziksel modelde 
(Şekil 4) deşarj kanalı akış yüzeyinde görülen 
hava kabarcıkları sayısal modelde renk skalası 
incelenerek anlaşılmaktadır. Sarı-turuncu-
kırmızı olan bölümlerde suyun yoğunluğu 300 
kg/m3’ün altında olduğundan bu renk ile 
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gösterilen kısımlar akımın yüzeyindeki hava 
kabarcıkları olarak değerlendirilebilir. 
 

 
 

Şekil 5 – Sayısal modelde kati proje durumunda 
deşarj kanalında elde edilen akım koşulları 
(Q=1562,70 m3/s) 
 
Şekil 3’te verilen detaya göre saptırıcı yüksekliği 
(Tr) 0,70 m olarak tasarlanmıştır. Bu değerin 
oldukça yüksek olması nedeni ile mansaba 
doğru jet boyu artarak havalandırıcılar 
arasındaki mesafeden daha yüksek değerlere 
ulaşmıştır. Kanalda sıçrayarak üniform hale 
gelmeden ilerleyen akımın derinliğinin duvar 
yüksekliklerinden fazla olduğu fiziksel ve sayısal 
modelden elde edilen sonuçlar ile belirlenmiştir.  
Su jeti saptırıcıdan ayrıldıktan sonra mansaba 
doğru yerleştirilen diğer havalandırıcı 
bacalarının içerisine girerek havalandırıcıların 
etkili bir şekilde çalışmasını engellemektedir. Bu 
sebeple yeni bir havalandırıcı tasarımı 
yapılmıştır.  
 
3.3 Revize Edilen Havalandırıcı Tasarımının 

Değerlendirilmesi 
Literatürde deşarj kanalı üzerine yerleştirilen 
havalandırıcılar ile ilgili olarak ilk 
havalandırıcının kavitasyon indeksi değerine 
göre yerleştirildiği bilinmektedir [5]. Akım 
içerisindeki hava konsantrasyonu kabarcıklar 
üzerindeki kaldırma kuvveti sebebiyle 
havalandırıcı yapıların mansabına doğru 
azalmaktadır [3]. Akım içerisindeki hava miktarı 
teorik olarak hesaplanarak %8~10 değerine 
ulaştığı bölgede ikinci bir havalandırıcı 
eklenmesi gerekmektedir [5].  
Silvan Barajı Dolusavak Model Çalışması Nihai 
Raporu’nda [2] verilen tasarımda havalandırıcı 
boyutları; 

 Tr = 0,35 m 

 Lr = 3,18 m olarak belirlenmiştir.  
Saptırıcı yüksekliği (Tr) azaltılarak jet boyu 
düşürülmüştür. Yeni tasarımda oluşan jet boyu 
fiziksel modelde yaklaşık 0.36 m olarak 
bulunmuş, prototip ölçeğine dönüştürüldüğünde 

bu değer 18 m olarak hesaplanmıştır. Dolusavak 
tasarım debisi olan 1562,70 m3/s’de yapılan 
sayısal analiz sonuçları da jet boyunun yaklaşık 
18 m olduğunu göstermektedir (Şekil 6). 
 

 
 

Şekil 6 – Sayısal analizde jet boyu 
 
Kavitasyon riskini engellemek için deşarj 
kanalına yerleştirilen havalandırıcı ile suya 
karışan hava miktarı teorik olarak 
hesaplanmıştır. Havalanma oranı kanalda ilk 
havalandırıcının olduğu bölgede %17.1 olarak 
hesaplanmıştır (Çizelge 2). Bu değer mansaba 
doğru azalarak devam edeceğinden hava 
oranının %10’a düştüğü bölgeye (su 
yoğunluğunun 900 kg/m3’e ulaştığı bölge) ikinci 
bir havalandırıcı eklenmelidir [3] [5].  

 
Çizelge 2 – Havalanma Oranları 

 

 
 

Hava miktarı hesaplanırken Kökpınar ve 
Göğüş’e ait çalışmada [7] önerilen ampirik 
formüller kullanılmıştır. Eşitlik (1)’de membadaki 
havalandırıcı için havalandırıcı alt napındaki 
hava konsantrasyonu hesaplanırken fiziksel 
model deneyinde ölçülen jet boyu (Ljet) değeri 
kullanılmıştır. Fiziksel modelde Ljet değeri, su 
jetinin düştüğü eksen deşarj kanalı yan duvarları 
üzerinde işaretlendikten sonra, bu nokta ile 
havalandırıcı saptırıcısı arasındaki mesafe 
ölçülerek bulunmuştur. Sayısal analizde bu 
mesafe, kanal tabanında basınç değerinin 
aniden yükseldiği bölge seçilerek elde edilmiştir. 
 

𝛽𝑎𝑙𝑡 = 0,0189 × (
L𝑗𝑒𝑡

H
)

0,83

× [ (
𝐴𝑎

𝐴𝑤
) × (1 + 𝑡𝑎𝑛𝜃)]0,24 

(1) 
 

βalt: Alt napta havalanma katsayısı 
Ljet: Saptırıcıdan ayrılan jetin uzunluğu 
H: Deşarj kanalındaki su derinliği 

Ca x

(m)

Ljet

(m)
Fr

Cb

1.Havalandırıcı 0,171 70,00 18,00 5,798 0,100

2.Havalandırıcı 0,231 105,00 21,00 7,670 0,104

3.Havalandırıcı 0,294 100,00 23,00 9,371 0,197
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Aa: Havalandırma bacalarının kesit alanı 
Aw: Deşarj kanalı kesitindeki su yüzeyinin 
alanı 
 

𝐶𝑎 = (
β

1 + β
) 

(2) 
 

Ca: Ortalama hava konsantrasyonu 
β: Havalanma katsayısı 
 

𝐶𝑏 = 𝐶𝑎 × 𝑒𝑥𝑝 (−8,5 (
x

𝐿𝑗𝑒𝑡
− 3) 𝐹𝑟−1,5) 

(3) 

(3)’te Cb değeri 0,10 olarak alındığında (deşarj 
kanalında istenilen minimum hava oranı) iki 
havalandırıcı arasındaki mesafe (x) değeri 
bulunmaktadır.  
HAD analizi ile havalandırıcılar arasındaki 
mesafeler doğrulandıktan sonra, Silvan Barajı 
Dolusavak Model Çalışması Nihai Raporu’nda 
[2] tasarım detayları verilen havalandırıcılardan 

deşarj kanalı üzerine ilk havalandırıcıdan 70 m 
mesafede ikinci havalandırıcı yerleştirilmiştir. 
İkinci ve üçüncü havalandırıcı arası mesafe ise 
105 m olacak şekilde tasarlanmıştır (Şekil 7). 
 

 
 

Şekil 7 – Yeni tasarım ile 1562,70 m3/s’de akım 
koşulları

 
 

 
 

Şekil 8 –  Yeni tasarım ile 1562,70 m3/s’de akım koşulları 

 
 

 
 

Şekil 9 – Deşarj kanalına yerleştirilen ölçüm 
noktaları 

 

Deşarj kanalında havalanma oranını HAD 
modellemesinde incelemek için 6 m aralıklarla 
ilk havalandırıcıdan kanal sonuna kadar tamamı 
kanal ekseninde olacak şekilde 34 noktaya 
yazılımda veri okumak için kullanılan 
probe’lardan yerleştirilmiştir. 1. ve 2. 
havalandırıcı arasına 10 adet, 
2. ve 3. havalandırıcı arasına 14 adet, 
3. havalandırıcıdan mansaba kadar olan 
bölgeye 10 adet ölçüm noktası yerleştirilmiştir 
(Şekil 9).  
Analiz kararlı hale geldikten sonra ölçüm 
noktalarından suya karışan hava miktarı 
değerleri okunmuştur. Şekil 10’da tasarım 
debisinde yapılan analizden elde edilen akım 
içerisindeki hava miktarı değerleri yüzde olarak 
34 adet ölçüm noktası için verilmiştir. Şekil 10’da 
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farklı renklerle verilen eğriler Şekil 9’da görülen 
ölçüm noktaları için elde edilen hava oranlarını 
göstermektedir. Tasarım debisinde ölçüm 
noktalarındaki hava miktarının en düşük 
değerinin %10’un üzerinde olduğu 
görülmektedir. Akıma karışan hava ile suyun 

yoğunluğunu azalacaktır. Deşarj kanalı boyunca 
elde edilen yoğunluk değerleri Şekil 11’de 
verilmiştir. Üç adet havalandırıcı ile yoğunluk, 
akım kanal sonunda sıçratma eşiğine 
ulaştığında 650~700 kg/m3 değerine 
düşmektedir.

 

 
 

Şekil 10 – Deşarj kanalında akıma karışan hava oranları (Q=1562,70 m3/s) 
 

 
 

Şekil 11 – Deşarj kanalında yoğunluk değerleri (Q=1562,70 m3/s) 
 

 
4 SONUÇLAR 
Bu çalışma kapsamında dolusavak yapılarında 
kavitasyon hasarlarını engellemek için kullanılan 
havalandırıcı yapılarının fiziksel modellemesi ve 
HAD analizi Silvan Barajı Dolusavak yapısı 
üzerinde incelenmiştir. Fiziksel model deneyleri 
TAKK Dairesi Başkanlığı Hidrolik Model 
Laboratuvarında inşa edilen 1/50 ölçekli 
modelde yapılmıştır.  HAD analizinde Flow-3D 
yazılımı kullanılmıştır.  

Fiziksel model deneylerinde çeşitli rezervuar su 
seviyelerinde deşarj edilen debi değerleri 
ölçülmüştür. HAD modellemesinde aynı 
değerlerle yapılan analiz sonuçları fiziksel model 
deneylerinden alınan sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır. Fiziksel modele göre bağıl 
hata değeri %0,038 olarak hesaplanmıştır. 
Fiziksel model çalışmaları ile elde edilen akım 
koşulları, hız, basınç, seviye değerlerinde 
prototipte elde edilen değerler ölçek etkisinden 

1.Havalandırıcı 

2.Havalandırıcı 

3.Havalandırıcı 

Hava miktarının 
en yüksek 

olduğu bölge 
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dolayı farklılıklar gösterebilmektedir. Aynı 
şekilde fiziksel model sonuçları ile HAD analizi 
sonuçları arasında da hesap hücrelerinin 
boyutu, türbülans modelinin doğru seçilmesi gibi 
etkenlerden dolayı farklılıklar olması olağandır. 
Bu modelde bağıl hata oranının çok düşük 
olması sayısal model çalışmalarının fiziksel 
model çalışmalarına alternatif olabileceğine dair 
bir örnek teşkil edebilir.  
Dolusavağın kati projede verilen 
havalandırıcıları ile tasarım debisi 
1562,70 m3/s’de fiziksel ve sayısal model 
sonuçları karşılaştırılarak benzer akım 
koşullarının oluştuğu gözlemlenmiştir. Kati 
projede verilen havalandırıcı boyutları ve 
havalandırıcılar arası mesafeler ile uygun akım 
koşulları elde edilemediğinden teorik olarak 
hava karışım oranı ile havalandırıcılar arasındaki 
mesafeler tekrar hesaplanarak öncelikle sayısal 
analizde test edilmiştir. Sayısal modelde revize 
edilen tasarım katı modele uygulanmış, kanal 
ekseninde belirli noktalara yerleştirilen ölçüm 
noktaları ile akımdaki hava miktarı elde 
edilmiştir. 
Teorik olarak hava karışım miktarı 
hesaplanırken membadaki havalandırıcı (ilk 
havalandırıcı) için fiziksel modelde ölçülen jet 
uzunluğu kullanılmıştır. İlk havalandırıcıdan 
mansaba doğru 70 m mesafede akımdaki hava 
oranının %10’a düştüğü hesaplanmıştır. Bu 
değer hesaplanırken ölçek etkisi dahil 
edildiğinden HAD analizi prototip için yapılmıştır. 
İkinci havalandırıcı için aynı formüller 
kullanılarak akımdaki hava oranları 
hesaplanmış, ikinci havalandırıcıya 105 m 
mesafede 3. havalandırıcı yerleştirilmiştir. Teorik 
hesaplama 2. havalandırıcıdan 105 m mesafede 
akışkan içerisindeki hava oranının %10’a 
düştüğü kabul edilerek yapılmakta, havalandırıcı 
membasında havalanmış akım olduğu 
hesaplara eklenmemektedir.  HAD analizi ile 
hava karışım oranları ikinci havalandırıcıdan 
mansaba kadar olan bölgede daha yüksek 
bulunmuştur.  Analiz sonuçlarına göre 
üçüncü havalandırıcının yerleştirildiği bölgede 
hava oranı %18~%20 arasında tespit 
edilmektedir. Deşarj kanalında mansaba doğru 
akım içerisindeki hava miktarı %30~35 değerine 
ulaşmaktadır. Teorik hesaplamada akımın 
havalanmadığı durum kabul edildiğinden bu 
farkın oluşması olağandır [9].  
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ÖZ 
Bu çalışmada Necmettin Erbakan Üniversitesi yerleşkesi altyapı inşaatında bir servis yolu altından 
yağmur suyunun geçişi için inşa edilmiş bir betonarme kutu menfezde ortaya çıkan çatlakların ve 
sehimlerin sebebini öğrenmek için sonlu eleman analizleri yapılmıştır. Öncelikle, menfezin betonarme 
projesinde belirlenen beton sınıfı, kesit boyutları ve donatı miktarlarının yeterliliği SAP2000 ticari 
programında gerçekleştirilen lineer elastik analizler sonucu belirlenmiştir. Ardından, yerinde yapılan 
imalata ait fotoğrafların incelenmesinden, imalat aşamasında projedeki donatı düzenine uyulmadığı 
anlaşılmıştır. Bu hatanın olası sonuçlarını inceleyebilmek için, ABAQUS ticari programında nonlineer 
malzeme modellerinden faydalanılmış katı sonlu elemanlardan oluşan üç boyutlu sonlu eleman 
modelleri oluşturulmuştur. Projedeki donatı düzeni ve yerindeki donatı düzenine göre ayrı ayrı 
oluşturulan modellerin nonlineer analizleri yapılmıştır. Analizler sonucu betonda hangi bölgelerde 
çatlakların oluştuğu gözlemlenebildiği gibi, projeye uygun olmayan donatı düzeninin menfez üst 
tabliyesindeki çatlak miktarında kaydadeğer artışlara sebep olduğu tespit edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Betonarme menfez, SAP2000, ABAQUS, çatlak hasarı, nonlineer sonlu eleman 
analizi 

 

INVESTIGATION OF THE DAMAGE AT A REINFORCED CONCRETE BOX 
CULVERT WITH CONSTRUCTION DEFECTS 

 
ABSTRACT 
In this study, finite element analyses are carried out to determine the reasons for the cracks and 
deflections occurred at a reinforced concrete box culvert constructed in the Necmettin Erbakan 
University campus, under a service road to allow the passage of rainwater. First of all, the sufficiency of 
the concrete grade, cross-sectional dimensions and the amount of reinforcement is verified by a linear 
elastic analysis carried out within SAP2000 commercial software. Later, by the inspection of the 
construction photos taken at the site, it is determined that the constructor did not fully comply with the 
projected reinforcement layout. In order to investigate the possible consequences of this fault, three 
dimensional finite element models utilizing solid finite elements and nonlinear material models are 
created within ABAQUS commercial software. Nonlinear analyses of the model with the projected 
reinforcement layout and the model having the reinforcement layout applied at the site are performed. 
As a result, not only it was possible to visualize which regions of the concrete had cracks, but also it 
was determined that there was considerable increase in the amount cracks at the top culvert platform 
at the model having faulty reinforcement layout. 
 

Keywords: Reinforced concrete culvert, SAP2000, ABAQUS, crack damage, nonlinear finite element 
analysis 
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1 GİRİŞ 
Necmettin Erbakan Üniversitesi yerleşkesi 
altyapı inşaatında bir servis yolu altından 
yağmur suyu geçişine izin verebilmek için 
betonarme bir menfezin yapılmasına gerek 
görülmüş ve yapım işi ihale yolu ile bir firmaya 
verilmiştir. Yüklenici firma, menfezin inşaatında 
imalat kolaylığı amacı ile önce menfez tabanı ve 
yan duvarlarına ait kalıp, donatı ve beton 
dökümü işini gerçekleştirmiş, daha sonra üst 
tabliye kalıp, donatı ve beton dökme işine 
geçmiştir. Menfez yanları ve üstüne toprak 
dolgusu yapıldıktan sonra servis yolu inşa 
edilmiş ve yol kullanıma  açılmıştır. Bir süre 
sonra menfez duvarlarının üst tabliye ile 
birleştikleri uzun kenar boyunca ezilme çatlakları 
ve üst tabliyenin ortasında menfez uzunluğu 
boyunca çekme çatlakları ve sehimler 
gözlenmiştir. Bu çalışmada mevcut hasarın 
kaynağı ve nasıl meydana geldiği araştırılmıştır. 
Çatlak hasarı ve sehimlerin ilk olarak proje veya 
imalat sırasında yapılan hatalardan kaynaklı 
olabileceği düşünülerek, betonarme duvar 
kalınlığı, malzeme mukavemeti ve yerleştirilen 
donatı miktarı ile düzeninin tahkik edilmesi 
amaçlanmıştır. Bu nedenle, öncelikle sözkonusu 
menfezin projede belirtilen boyutlar, beton 
malzeme sınıfı, çelik donatı miktarı ve düzeni ile 
mevcut yükleri güvenli bir şekilde taşıyıp 
taşımadığı incelenmiştir. Mevcut yükler altında 
menfezdeki iç kuvvetlerin hesabı ve TS500 [4]’e 
göre donatısının belirlenmesi için SAP2000 [2]  
ticari sonlu eleman yazılımından 
faydalanılmıştır. Mevcut menfezin yan duvarları 
ve üst tabliyesinin ayrık imalatından 
kaynaklanan donatı düzeninin projeye tamamen 
uygun olmadığı anlaşıldığından, donatı 
düzeninin menfez davranışına etkisini incelemek 
için ABAQUS [1] ticari sonlu eleman yazılımı ile 
3 boyutlu katı modelleme yapılmış ve beton 
malzemesinin nonlineer davranışı dikkate 
alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. 
 
2 İNCELENEN BETONARME KUTU MENFEZ 
2.1 Menfez Hakkında Genel Bilgi 
Hasarlı menfezin Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Köyceğiz Yerleşkesi’ndeki konumu 
Şekil 1a’da gösterilmiştir. Şekil 1b’de ise 
menfezin yeraldığı yol enkesiti daha yakından 
gösterilmiştir. Menfez Yol-2 +158,78km de 
yeralmaktadır. Menfez uzunluğu ise yaklaşık 
61,5m’dir.  
Betonarme duvar kalınlığı 30cm ve iç açıklık 
ölçüleri 2,5m x 2,5m olarak tasarlanan menfez 
üzerinde 12m yüksekliğinde toprak dolgu 
mevcuttur (Şekil 2). Kazı sırasında çıkarılan 
malzeme daha sonra menfez yanlarında ve 
üzerinde dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. 

Yerinde dolgu yapılırken gerekli sıkıştırma 
yapıldığından, betonarme hesabı sırasında 
dolgu malzemesinin “orta sıkı kum” sınıfında 
yeraldığı varsayılmıştır. 

 
2.2 Menfez Hasarı ve Muhtemel Sebepler 
Menfezdeki hasar yerinde incelenmiştir. Kutu 
menfezin üst tabliyesinin yan duvarlarla birleştiği 
düzlem boyunca önemli derecede ezilme hasarı 
(Şekil 3) tespit edilmiştir. Ayrıca üst tabliyenin 
açıklık ortasında büyük bir sehim (Şekil 4) 
gözlenmiştir. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Şekil 1 - a) Hasarlı menfezin N.E.Ü. kampüs 
yerleşkesindeki konumu b) Menfezin yol 

enkesitindeki yerleşimi 
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Şekil 3 ve 4 incelendiğinde, menfez üst tabliyesi 
kenar bölgelerinde plastik mafsal oluşumundan 
kaynaklı dönmelerin ezilmeye sebep olduğu, 
ayrıca açıklık momentinde dikkate değer 
miktarda artışa bağlı sehimler meydana geldiği 

anlaşılmaktadır. Mevcut hasar ve sehimler, 
menfez üst tabliyesindeki mesnet momentlerinin 
taşınamadığını, ayrıca üst tabliye açıklığında 
çekme donatısının yetersiz kaldığını 
göstermektedir.

 
 

 
 

Şekil 2 - Menfez genel görünüşü 
 

 
 

Şekil 3 - Üst tabliye-yan duvar arası ezilme çatlakları 
 

 
 

Şekil 4 - Üst tabliyede meydana gelen büyük sehim 
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Mevcut hasarlı durumun sebepleri arasında akla 
ilk gelen projedeki donatı veya kesitlerin 
yetersizliğidir. Bunun tahkiki için SAP2000 
yazılımı ile lineer elastik bir analiz yapılacak ve 
böylece projedeki kesit ve donatıların yeterli olup 
olmadığına bakılacaktır. Ayrıca, menfez 
yapısının imalatı sırasında farklı bir yönteme 
başvurulduğu bilgisine ulaşılmıştır. Normal 
olarak, menfez kutu kesitinin yan duvarları ve üst 
tabliyesi için kalıbın kurulmasından sonra perde 
ve tabliye donatıları birlikte döşenmektedir. 
Ancak mevcut durumda menfezin üst tabliyesi 
dışındaki bölüme ait donatıların döşenmesi ve 
betonun dökülmesi önce yapılmıştır. Beton 
sertleştikten ve kalıplar söküldükten sonra üst 
tabliyenin kalıbı çakılmış, donatıları döşenmiş ve 
betonu dökülmüştür. Menfez yan duvarları ile 
tabliye arasında yeterli uzunlukta filiz donatısı 
bırakılarak projedeki donatı düzeni 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Alttan gelen filiz 
donatıların bükülerek tabliyeye sokulması işlemi 
oldukça zor ve zahmetli bir iştir. Bu donatıların 
uygun bir biçimde bükülüp bükülmedikleri ve 
ayrıca tabliye ve duvar birleşimlerinde projedeki 
donatı düzenine uyulup uyulmadığı menfez 
imalatı sırasında çekilmiş fotoğrafların 

incelenmesiyle anlaşılmıştır. Şekil 5  ve 6’da 
görüldüğü gibi, yan duvarlardan çıkan donatı 
filizleri projeye uygun bir şekilde bükülmemiştir. 
Ayrıca köşe bölgelerde projede mevcut 4 adet 
boyuna doğrultudaki dağıtma donatısından 
sadece bir tanesine yerinde rastlanmıştır. 

 
2.3 Menfez Beton Malzeme Dayanımının 
Yerinde Tespiti 
Menfezde boyuna doğrultuda üç farklı kesit 
seçilmiş ve karşılıklı perdelerden ikişer adet 
olmak üzere toplam 6 adet karot numunesi 
alınmıştır. Menfez üst tabliyesinden güvenlik 
sebebiyle karot numunesi alınamamıştır. Alınan 
karot numunesi sonuçlarına göre ortalama karot 
numunesi basınç mukavemeti 40 MPa olarak 
tespit edilmiştir. Buradan beton basınç 
mukavemeti değerine geçişte k katsayısı 
yöntemi kullanıldığında n=6 numune için k=7 
kullanılarak fck=40-7=33 MPa veya en düşük 
karot basınç mukavemeti 27 MPa değeri 
kullanıldığında fck=27+4=31 MPa elde 
edilmiştir. Güvenli tarafta kalınarak beton basınç 
mukavemeti olarak 30 MPa değeri 
kullanılabileceğinden ve projedeki beton sınıfı 
C30 şartının sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

 
 

Şekil 5 - Menfez üst tabliyesi donatı yerleşimi 
 

 
 

Şekil 6 - Menfez üst tabliyesi donatıları, yakından görünüş 
 

 



 
 

13 
 

 
 

 
 

Şekil 7 - Menfez donatı detayı 
 

 
2.4 Menfez Projesindeki Donatılar 
Menfez uygulama projesinde verilen donatı 
detayı Şekil 7’de gösterilmiştir. Menfezde kesme 
donatısı bulunmayıp, kesmenin tamamının 
beton kesit tarafından karşılanacağı 
varsayılmıştır ve gerekli tahkikler bu varsayıma 
göre yapılacaktır. Eğilme donatısı olarak menfez 
tabliyesinde ve duvarlarında altta ve üstte aynı 

olmak üzere 16/15 donatı konulmuştur. Ayrıca 
menfez uzun doğrultusunda, altta ve üstte aynı 

olmak üzere 12/20 donatı dağıtma donatısı 
konulmuştur. 
 
2.5 Menfeze Etkiyen Yüklerin Analizi 
Menfez kendi zati yükü yanında düşey ve yatay 
toprak basıncına maruzdur. Ayrıca menfezin 
içinden yağmur suyu geçerken oluşacak olan su 
basıncı da ayrıca dikkate alınacaktır. Zemin 

birim hacim ağırlığı z =17,66 kN/m3 (~1,8 t/m3) 
olarak dikkate alınmıştır. Menfez üstü toprak 
dolgu yüksekliği 12 metredir. Bu nedenle menfez 
üstü toprak basıncı 211,9 kN/m/m olarak 
hesaplanmıştır. Çalışmada dolgu yüksekliği 
2,5m’den yüksek olduğu için araç yükü dikkate 
alınmayacaktır. Menfez duvarlarına gelen toprak 
basıncı menfez üst kotunda 85,8 kN/m/m ve 
menfez alt kotunda ise 104,6 kN/m/m olarak 
hesaplanmıştır. Toprak dolgusu basıncı 

yüklemesi ile su basıncı yüklemeleri Şekil 8’de 
gösterilmiştir. Yatay toprak basıncı hesabında 
sükunetteki yanal zemin basınç katsayısı 0,40 
(orta sıkı kum için) olarak varsayılmıştır. 
 
3 BETONARME KUTU MENFEZİN SONLU 

ELEMAN ANALİZLERİ 
3.1 SAP2000 ile Lineer Sonlu Eleman 

Modeli 
Menfezin betonarme modeli birim uzunluktaki 
menfez bölümü için oluşturulmuştur. Bu nedenle 
elemanların enkesit boyutu 1,0m x 0,30m olarak 
belirlenmiştir. Kutu menfez tamamen zemin içine 
gömülü durumdadır. Menfez altındaki zemin, 
menfezin düşey hareketini, yan duvarları 
dışındaki toprak dolgu ise basınç etkisi ile yanal 
hareketini kısıtlamaktadır. Toprak dolgunun 
çekme mukavemeti bulunmadığından, menfez 
üstündeki toprak dolgu sadece düşey yük olarak 
dikkate alınacaktır. Menfezin hareketini 
kısıtlayan zeminin modellenmesinde yay 
analojisi kullanılmıştır (Şekil 9). Menfezin 
oturduğu zemin düşey rijitliğe, yan 
duvarlarındaki zemin ise yatay rijitliğe sahip yay 
tipi sonlu elemanlar ile modellenmiştir. Zemine 
birim deformasyon yaptıran gerilme miktarı 
olarak tanımlanan zemin yatak katsayısı değeri, 
düşey ve yatay hareket için ayrı ayrı 
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belirlenmektedir. Bu çalışmada, zeminin düşey 
yatak katsayısı 50000 kN/m3, yatay yatak 
katsayısı ise 18000 kN/m3  varsayılarak yay 
sabitleri belirlenmiştir. 
 
 

211,9 kN/m/m

85,8 kN/m/m

104,6 kN/m/m

85,8 kN/m/m

104,6 kN/m/m

Toprak basıncı

24,5 kN/m/m

Su basıncı

 
 

Şekil 8 - Kutu menfez yükleri 
 
 
 

Line springs

k=18.000 kN/m/m

Line springs

k=18.000 kN/m/m

Line springs

k=50.000 kN/m/m
 

Şekil 9 - Menfez mesnet şartları 
 
3.2 SAP2000 Analizi Sonuçları 
Menfez geometrisi, mesnetlenme şartları ve 
yükler dikkate alınarak yapılan analizler sonucu 
menfezin eğilme momenti (Şekil 10) ve kesme 
kuvveti (Şekil 11) diyagramları çizilmiştir. 
Eğilme Donatısı Hesabı 

SAP2000 programında TS500 yönetmeliğine 
göre yapılan hesap sonucu, en elverişsiz 
yüklemeye göre elde edilen eğilme donatısı 
miktarları cm2/m olarak aşağıda verilmiştir. 
Hesaplanan açıklık donatısı: 12,63 cm2/m 

Projede mevcut donatı 16/15 = 2,01*6,67= 
13,40 cm2 (>12,63cm2 uygun) 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Şekil 10 - Eğilme momenti diyagramları (kNm) 
a) Su etkisi b) Toprak etkisi c) Su+Toprak etkisi 
 
Kesme Hesabı 
Yerinde yapılan incelemelerde, hasarın kesme 
kaynaklı olmadığı, yan perdelerin üst 
bölgelerinde üst tabliyenin uç dönmelerinden 
kaynaklı ezilme hasarı olduğu kanaati oluşmuş 
olsa da, kesme hesabı kontrolü yapılmıştır. 
SAP2000 programından elde edilen kesme 
kuvveti diyagramlarından en elverişsiz yükleme 
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olan yalnız toprak basıncı etkisi altında elde 
edilmiş kesme diyagramı kullanılacaktır (Şekil 
11.b). En elverişsiz kesme diyagramı üst 
tabliyededir, bu yüzden yan perde duvarlarda 
kesme hesabı yapılmamıştır.  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Şekil 11 - Kesme kuvveti diyagramları (kN) (a) 
Su etkisi (b) Toprak etkisi (c) Su+Toprak etkisi 
 
Menfez projesinde kesme donatısı 
bulunmamaktadır ve tüm kesme etkisi beton 
kesit tarafından karşılanacaktır. 
 
Vd: Mesnet yüzünden –d– mesafedeki kesme 
kuvveti = 211,8 kN (Üst tabliye)  
C30 beton için fctd=1,226 MPa  
 
Beton kesit kesme dayanımı:  













c

d
wctdcr

A

N
dbfV 165,0  

crV =0,65 x 1,226 x 1000 x 250 =199,2 kN  

( MPa
A

N

c

d 5,0  olduğundan 0 alınmıştır.) 

Beton kesitin taşıyabileceği tasarım kesme 

kuvveti:
crc VV 8,0 =159,4 kN 

 
 

15 25

296,7 kN

211,8 kN

100

d

* Ölçüler: cm

140

 
Şekil 12 - Menfez üst tabliyesinde toprak etkisi 
altındaki hesap kesme kuvvetinin belirlenmesi 

 
Vc<Vd olduğundan 30 cm tabliye kalınlığı tasarım 
bakımından yetersizdir. Projede 30cm tabliye 
kalınlığı tahkiki sağlamamıştır, ancak bu yapılan 
hesap “tasarım” içindir, mevcut hasarlı durumun 
incelenmesi için kullanılamaz. TS500’de beton 
malzemesi için %50 güvenlik düşünülerek 
malzeme dayanımı 1,5 değerine bölünür ve 
buna göre güvenli tasarım yapılması istenir. 
Ancak hasar tespiti sırasında tasarım güvenlik 
katsayıları uygulanmamalıdır. Yerindeki beton 
kesitinin gerçekte ne kadar mukavemeti vardır 
diye bakılması gereklidir. Alınan karot 
numuneleri testi sonucu C30 beton mukavemeti 
fazlasıyla sağlanmaktadır. Yani mevcut 
durumdaki beton kesitinin kesme dayanımı 
aşağıda verilen denklem (TS500) ile 
hesaplanabilir:  

dbfV wfctkcr 65,0 =0,65 x 1,839 x 1000 x 250 

= 298,8 kN (C30 beton için fctk=1,839 MPa) 

Ayrıca TS500’de yeralan crc VV 8,0  eşitliği, 

yine betonun güvenli bir şekilde taşıyabileceği 
varsayılan “tasarım” kesme kuvvetinin hesabı 
içindir. Burada tasarım yapmayıp yerindeki 
betonun kesme kırılmasına maruz kalıp 
kalmadığı incelendiğinden direk olarak beton 
kesitin çatlama sınırındaki kesme sınırı olan Vcr 
dikkate alınmalıdır. (Vcr > Vd) olduğundan kesitte 
kesme kırılması söz konusu olamaz.  
 



 
 

16 
 

 
 

Vcr=298,8 kN > Vd=211,8 kN dur. Yani mevcut 
kesit Vd=211,8 kN kesme kuvveti değerinden  
87kN daha fazla kesme kuvveti 
taşıyabilmektedir. 
 
3.3 ABAQUS ile Detaylı Nonlineer Sonlu 

Eleman Modeli 
Önceki bölümde SAP2000 programıyla lineer 
elastik malzeme özelliklerine sahip bir kiriş 
modeli oluşturularak menfezin birim uzunluğuna 
tesir eden iç kuvvetler ve bu iç kuvvetlere göre 
gerekli donatı miktarları hesaplandı. Bu bölümde 
ise ABAQUS programı ile daha gerçekçi 
malzeme ve donatı modeli kullanarak üç boyutlu 
nonlineer sonlu eleman analizi yapılacaktır. 
Beton ve çelik için nonlineer birim deformasyon-
gerilme davranışı kabul edilecektir. Beton 
malzemesi için çekme ve ezilme çatlaklarını 
simüle edebilen bir malzeme modeli seçilmiştir. 
Böylece betonda çekme ve ezilme çatlakları, 
çelikte ise akma davranışı modellenebilmektedir. 
ABAQUS sonlu eleman modelinde betonarme 
için bir boyutlu kiriş elemanlar yerine üç boyutlu 
katı elemanlar kullanılmıştır. Çelik donatı ise katı 
sonlu elemanlar içinde gömülü bir boyutlu kiriş 
elemanlar ile modellenmiştir. SAP2000 kiriş 
modeli analizinde donatının farklı yerlerden 
bükülmesi durumunun gözönüne alınması 
mümkün değildir. Ancak ABAQUS modelinde 
donatı düzeninin projede çizilmiş durumu ve 
yerindeki yerleştirilmiş durumu ayrı ayrı 
gözönünde bulundurulmuş ve iki ayrı sonlu 
eleman modeli oluşturulmuştur. Buna göre 
projedeki donatı düzenine sahip model P1, 
yerindeki donatı düzenine sahip model ise G1 
modeli olarak isimlendirilmiştir. Donatı ile beton 
arasında tam aderans varsayılarak donatı 
sıyrılması modellenmemiştir. Menfezin tamamını 
modellemek yerine menfezden 45cm’lik tipik bir 
kesit alınmış ve uzun doğrultuda simetri sınır 
koşulları uygulanmıştır. Oluşturulan sonlu 
eleman ağı Şekil 13’te verilmiştir. 
Beton malzemesi için CDPM (Concrete Damage 
Plasticity Model) plastisite modeli tercih edilmiş 
ve C30 beton sınıfının basınç ve çekme 
durumları için ayrı ayrı, gerilme–birim 
deformasyon ve hasar parametresi–birim 
deformasyon ilişkileri belirlenmiş ve programa 
girilmiştir. Gerekli parametrelerin belirlenmesi 
sırasında [3] çalışmasından faydalanılmıştır. 
Menfezin zemine oturduğu bölgeye düşey yönde 
rijitliğe sahip yay elemanlar, yan duvarlarına ise 
yatay yönde rijitliğe sahip yay elemanlar 
tanımlanmıştır (Şekil 14.a) Yay rijitlikleri zeminin 
düşey ve yatay yatak katsayıları dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Düşey ve yatay toprak basınçları 
SAP2000 modeline benzer şekilde yüklenmiştir 
(Şekil 14.b) 

 
(a) 

 
           (b)    (c)  
 

Şekil 13 - Sonlu eleman ağları a) Beton 
malzeme katı modeli b) P1 modeli: Projedeki 
donatı düzeni  c) G1 modeli: Yerindeki donatı 
düzeni  
  

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 14 - a) Menfezin yaylarla mesnetlenmesi 
b) Düşey ve yatay toprak basınç yüklemesi 
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Projedeki ve yerindeki durumları temsil eden P1 
ve G1 sonlu eleman modelleri artırımlı yük 
adımları kullanılarak nonlineer olarak analiz 
edilmiş ve gerilme, deformasyon ve çatlak 
davranışı sonuçları elde edilimiştir. 
 
3.4 ABAQUS Analizi Sonuçları 
Beton malzemesi gevrek bir malzeme 
olduğundan göçme durumu için asal gerilme 
konturlarının incelenmesi uygun olacaktır. 
Sünek bir malzeme olan çelik için ise, Von Mises 
gerilme konturlarına bakarak en çok zorlanan ve 
akma durumuna ulaşılan bölgelerin tespiti 
mümkün olacaktır. Şekil 15’de P1 ve G1 
modelleri için beton malzemesindeki maksimum 
asal gerilme konturları verilmiştir. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 

Şekil 15 - Betondaki maksimum asal gerilme 
konturları a) P1 modeli için b) G1 modeli için 

G1 modelinde özellikle köşe bölgelerde asal 
gerilmelerin daha yoğun olduğu görülmektedir. 
Şekil 16’da ise donatıdaki Von Mises gerilme 
konturları verilmiştir.  
Von Mises gerilme dağılımı, G1 modelinde 
tabliye çekme donatısının daha çok zorlandığını 
ancak akma sınırına ulaşılmadığını 
göstermektedir. Ayrıca tabliyenin oturduğu yan 
perde duvarlardaki çekme bölgesinin daha 
yüksek bir gerilmeye maruz kaldığı 
anlaşılmaktadır. 
 

      
  (a)                                                                             

       
 (b) 

Şekil 16 - Donatıdaki Von Mises gerilme 
konturları a) P1 modeli için b) G1 modeli için 

 
ABAQUS, gerilme dağılımları yanında, göçme 
durumunu temsil eden ve çatlama hasarı olarak 
nitelendirebileceğimiz DAMAGET ( çekme 
hasarı) parametresinin kontur grafiğini 
vermektedir. Betondaki çekme çatlağı durumları 
P1 ve G1 modelleri için Şekil 17’de verilmiştir. 
DAMAGET parametresi için 0 değeri hasarsız 
durumu, 1 değeri ise tam hasarlı durumu ifade 
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etmektedir. Görüldüğü gibi projeye uygun 
olmayan donatı düzenine sahip G1 modelinde 
üst tabliyede çatlaklar oldukça yoğundur. 
Yerinde yapılan incelemedeki menfez üst 
tabliyesi orta boyuna çizgisinde büyük 

deformasyonlara karşın çatlaklar kılcal seviyede 
kalmıştır. Buradaki düşey deplasmanın temel 
kaynağının Şekil 3’de görülen ezilmelerden 
doğan dönmeler olduğu anlaşılmaktadır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
 

Şekil 17 - Çatlak durumları a) P1 modeli için b) G1 modeli için 
 
 

            
(a) (b) 

 

Şekil 18 - Düşey deplasmanlar a) P1 modeli için b) G1 modeli için 

 
 
P1 ve G1 modellerinde meydana gelen düşey 
deplasmanlar Şekil 18 de karşılaştırılmıştır. 
Görüldüğü gibi G1 modelinde maksimum 
deplasman değerinde %30 civarında artış 
gözlenmiştir. 
 

4 SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
Betonarme bir kutu menfezde meydana gelmiş 
olan çatlak hasarının ve sehimlerin sebebi 
araştırılmıştır. Öncelikle projesi mevcut olan 
menfezin SAP2000 programı ile lineer modeli 
oluşturulmuştur. Menfez malzeme özellikleri ve 
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yükleri belirlenerek, lineer analiz yapılmış ve 
gereken eğilme ve kesme donatıları 
hesaplanmıştır. Hesaplanan donatılar ile projede 
belirlenmiş donatıların karşılaştırılmasından 
projedeki donatının hasara sebep olacak kadar 
düşük seviyede olmadığı anlaşılmıştır. Ancak, 
yerinde çekilen imalat fotoğraflarına dayalı 
olarak yapılan incelemede, yapımcı firmanın 
imalat sırasında donatı düzeninde değişiklikler 
yaptığı tespit edilmiş ve bu değişiklerin meydana 
gelen çatlak ve sehim hasarına neden olup 
olamayacağının araştırılması için katı 
modellemenin ve nonlineer malzeme 
tanımlarının kullanıldığı üç boyutlu sonlu eleman 
modelleri ABAQUS ortamında oluşturulmuştur. 
Oluşturulan modellerin analizleri yapılmış ve 
projeye uygun olmayan şekilde uygulanan 
donatı düzeninin, üst tabliye betonunun orta 
açıklığı altında ve yan duvar mesnetlerinde 
çatlak seviyesini artırdığı görüldüğünden mevcut 
hasara sebep olabileceği anlaşılmıştır.  
Betonarme bir menfezin, imalat sırasında 
kolaylık sağlayacağı düşüncesi ile, önce temel 
ve yan perdelerinin dökülmesi, beton prizini 
aldıktan sonra da üst tabliye kalıbı kurularak 
donatının yerleştirilmesi sırasında yan perde filiz 
donatılarının elle bükülmesi işleminin zorluğu ve 
çoğu zaman usulüne uygun şekilde 
yapılamayacağı ve imalat sonrası sehim ve 
hasarlarla sonuçlanabileceği görülmüştür. Bu 
nedenle menfez tabliyesi ile yan perdelerinin 
donatısının birlikte döşenmesi ve betonunun 
dökülmesi çok daha uygundur. Böylece yerinde 
el ile donatı bükülmesine gerek kalmayacak, 

donatıların kenetlenme boyları projede 
öngörüldüğü gibi uygulanabilecektir. Ayrıca, 
menfez tabliyesinde kesme donatısı yerleştirme 
probleminden dolayı tabliye betonu kalınlığının 
gereksiz yere artırılması yerine, tabliye ile perde 
betonu köşesinde 45o pahlı imalat tercih 
edilmelidir.  
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ÖZ 
Büyük yatırımlar ile gerçekleştirilen sulama sistemlerinin geleneksel yöntemler ile izleme-değerlendirme 
faaliyetlerinde birçok problemlerle karşılaşılmaktadır. Son yıllarda, birçok sektörde olduğu gibi sulama 
faaliyetlerinin izleme-değerlendirmesinde de sahip olduğu yetenekler nedeniyle Uzaktan Algılama (UA) 
teknolojilerinden yaygın olarak yararlanılmaktadır. Bu teknolojiler içerisinde en yenisi İnsansız Hava 
Araçları (İHA)’dır. Ancak, ülkemizde sahip olduğu yeteneklere karşı İHA’lardan tarımsal faaliyetlerde 
istenilen düzeyde faydalanılmamaktadır. Bir çok alanda olduğu gibi sulama uygulamalarında da İHA 
teknolojisinden fayda sağlayacak uygulamaya dönük araştırmalar bu konuda yaşanan problemlerin 
giderilmesinde büyük önem arz etmektedir. 
Bu çalışmada, DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 113. Şube Müdürlüğü hizmet alanı içerisinde yer alan 
2.111,9 da araziye sahip Temrezli sulama sahasında sulama faaliyetlerinin izlenmesinde İHA’ların 
kullanım olanakları araştırılmıştır. Çalışmada, 2017 yılı için bir yandan multispektral kamera görüntüleri 
ile mevcut bitki deseni saptanmış bir yandan da termal ve multispektral kamera görüntüleri ile sulama 
faaliyetleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda sulama sahasındaki bitki deseninin; Buğday %47,0, 
Ayçiçeği %36,6, Çeltik %6,9, Şekerpancarı %4,1, Yem bitkisi %3,7, Mısır %1,5 ve Sebze %0,3 olarak 
gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu bitkiler içerisinde Mısır, Şekerpancarı, Çeltik, Sebze ve Yonca sulu tarım 
koşullarında yetiştirildiği belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bu sonuçlar üzerine yapılan 
değerlendirmede ise İHA’ların tarımsal alanlardaki sulama faaliyetlerinin incelenmesinde etkin bir araç 
olarak kullanılabileceği ortaya konmuştur. Bu çalışmanın kullanılan ekipman ve metot açısından ulusal 
ve uluslararası düzeyde literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: İHA, Multispektral Kamera, Termal Kamera, Bitki Deseni  
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DETERMINATION OF IRRIGATED PARCEL BY USING UNMANNED AIR 
VEHICLE AND REMOTE SENSING TECHNOLOGY 

 
ABSTRACT 
Many problems are encountered in monitoring and evaluation of    irrigation systems activities by using 
traditional methods. In recent years, Remote Sensing (RS) technologies have been widely used due to 
the capabilities of monitoring and evaluating irrigation activities. The most recent of these technologies 
is Unmanned Aerial Vehicles (UAV). However, UAVs are not utilized at the desired level in agricultural 
activities against the capabilities they have in our country. As in many fields, application-oriented 
researches that will benefit from UAV technology in irrigation applications are of great importance in 
eliminating the problems experienced in this regard. 
In this study, the utilization possibilities of UAVs for monitoring irrigation activities in Temrezli irrigation 
system which has 2111.9 da land in the 113th Branch Directorate service area under the 11th Regional 
Directorate of DSI were investigated. Primarily, the current crop pattern for 2017 was determined by 
multispectral camera images. Then irrigation activities were examined with thermal and multispectral 
camera images. Crop pattern in the irrigation field was determined as Sunflower 36.6%, Rice 6.9%, 
Fodder 3.7%, Sugar beet 4.1%, Corn 1.5%, Wheat 47%, Vegetable 0.3%. On the other hand, irrigated 
crops were identified as Corn, Sugar Beet, Rice, Vegetable and Alfalfa. As a result of the study, it has 
been shown that UAVs can be used as an effective tool in the investigation of irrigation activities in 
irrigation fields. This study is expected to contribute to the national and international literature in terms 
of equipment and method used. 

Keywords: UAV, Multispektral Camera, Thermal Camera, Crop Pattern 

 

1 GİRİŞ 
Sulama, artan gıda ihtiyacının karşılanmasında 
kullanılan en etkili girdidir. Su kullanıcısı olan 
çiftçilerin etkin bir sulama yapabilmeleri için 
sulama yönetiminin sulama şebekesinde su 
dağıtımını en iyi şekilde gerçekleştirmesi 
gerekmektedir. Sulu tarımın sürdürülebilirliği, 
sulama yönetiminin neredeyse tek finans 
kaynağı olan su dağıtım hizmetinin karşılığında 
topladığı sulama suyu ücretlerine bağlıdır. 
Toplanan sulama suyu ücretleri, sulama 
şebekesinin işletilmesi, bakım-onarımının 
yapılması ve çalışan tüm personelin 
masraflarının karşılanmasında temel ekonomik 
kaynaktır. Ancak çok önemli bir finans kaynağı 
olan sulama suyu ücretleri ülkemizde faaliyet 
gösteren sulama şebekelerindeki yönetimin, 
sulanan alanları geleneksel yöntemle tam olarak 
saptayamaması nedeniyle gerektiği gibi 
toplanamamaktadır. Sadece Konya ilinde 
140.000 ha arazinin kayıt dışı bir şekilde 
sulandığı bildirilmiştir (Anonim, 2012). 
Kayıt dışı sulamalar nedeniyle, yeraltı ve yerüstü 
su kaynakları bilinçsizce tüketilmekte, ekosistem 
kirletilmekte ve eksik toplanan sulama suyu 
ücretleri nedeniyle sulama yönetiminin 
güçsüzleşmesine neden olmaktadır (TAYEM, 
2013). 
1990’lı yıllardan sonra ticari olarak uygulanan 
hassas tarım en önemli devrimlerden birisidir 
(Crookston, 2006). Hassas tarım genellikle 
doğru yerde doğru yönetim uygulamaları ile 
sulama, gübreleme, ilaçlama, tohum, yakıt gibi 

girdilerin daha iyi yönetilmesidir (Mulla, 2012). 
Hassas tarım ile tarla parselleri ayrıntılı 
incelenip, uygulamaların neticeleri belirlenerek 
tarımsal girdilerin yönetimini geliştirip bitkisel 
üretimini ve dolayısıyla çiftçi gelirini arttırmayı 
hedeflemektedir (Zang ve ark., 2002). 
Gelişmiş ülkelerde, bitkisel üretimin farklı 
aşamalarında uzun zamandan beri kullanılan 
hassas tarım teknolojileri ülkemizde hala tam 
anlamıyla kullanılmamaktadır. Yıllar içerisinde 
özellikle uydu görüntüsü ile analiz edilen sulama 
şebekeleri sayısı, teknolojideki gelişmelere bağlı 
olarak İHA’ların kullanımı ile son derece büyük 
bir hızla artmaktadır.  
Bu çalışmada, sulu tarım alanlarındaki bitki 
deseninin tespit edilmesinde ve sulama 
faaliyetlerinin izlenmesinde İHA görüntüleme 
sistemlerinin kullanım olanakları araştırılmıştır. 
Bu çalışma, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 
AR-GE 2017/1 proje numarasıyla 
desteklenmiştir. 
 

2 MATERYAL VE YÖNTEM 
2.1 Materyal 
Çalışma alanı olarak, DSİ 11. Bölge 
Müdürlüğüne bağlı 113. Şube hizmet alanı 
içerisinde yer alan 41˚17’25’’ ile 41˚18’25’’ kuzey 
enlemleri ve 27˚05’02’’ ile 27˚06’19’’ doğu 
boylamları arasında bulunan Temrezli Gölet 
Sulaması seçilmiştir. Temrezli Gölet Sulaması, 
Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesinde bulunan ve 
DSİ’ce inşa edilerek 1995 yılında işletmeye 
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açılmış ve işletme, bakım ve yönetim 
sorumluluğu 01/12/2015 tarihinde Temrezli 
Sulama Kooperatifine devredilmiştir. 
Kooperatifin sulamakla sorumlu olduğu net 
sulama alanı 2111,9 dekardır. Çalışma alanında 
hâkim bitki desenini şeker pancarı, mısır, çeltik 
ve yonca oluşturmaktadır. Alanda 2012-2016 
yılları arasındaki sulama oranları incelendiğinde 
sırasıyla, %35, %43, %0, %37 ve %36 olarak 
gerçekleştiği belirtilmiştir. 
Çalışma alanının iklimi, Akdeniz ve Karasal 
ikliminin bir karışımıdır. Sahil kesimlerinde deniz 
etkisiyle Akdeniz iklimi yaşanırken, iç kısımlarda 
Karasal iklim kendini gösterir. Yıllık ortalama 
sıcaklığı 13,8 °C ve yıllık ortalama yağış miktarı 
583 mm’dir. Çalışma sahasının başlıca yerüstü 
su kaynağı Temrezli Göleti ve Karademir Deresi 
ve ona bağlı olan kollarıdır. Karademir barajının 
toplam depolama hacmi 111,6x106 m3’tür 
(Anonim, 1969). 
 
Uzaktan algılama platformu 
Çalışma sırasında uzaktan algılama platformu 
olarak DJI Matrice 600 Pro model bir İHA 
kullanılmıştır. DJI Matrice 600 Pro’ya ait bazı 
teknik özellikler Çizelge 1’de verilmiştir (DJI, 
2019). 
 

Çizelge 1 - DJI Matrice 600 Pro teknik 
özellikleri 

  Ağırlık 10kg 

Batarya 4500 mAh LiPo 

Ebat 61 – 70 cm 

GPS Modu Var 

Maksimum Hız 45 – 65 km/h 

Uçus Mesafesi 6500 – 7000 m 

Uçuş Süresi 31 - 35 Dakika 

 

Görüntüleme sistemleri: Araştırma alanın 
görüntülenmesinde multispektral ve termal 
olmak üzere iki farklı kamera sistemi 
kullanılmıştır. Bu kameralardan ilki Parrot 
Sequoia’ye ait multispektral kameradır. Diğeri 
ise Flir firmasına ait DJI Matrice 600 Pro ile 
uyumlu radyometrik ölçüm yapabilen Zenmuse 
XT 640x512R model kameradır. 
 
Multispektral kamera sistemi: Sahip olduğu 
farklı bandlar sayesinde multispektral kameralar 
azot ihtiyacı, pestisit durumu, su açığı, bitki verim 
tahmini veya bitki sınıflandırması gibi 
çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır 
(Yerdelen ve ark., 2008; Aparicio ve ark., 2000; 
Royo ve ark., 2003). Parrot Sequoia’ye ait bazı 
teknik özellikler Çizelge 2’de verilmiştir (Parrot, 
2019). 

 

Çizelge 2 - Parrot Sequoia Multispektral 
kamera teknik özellikleri 

 

 
Araştırmada kullanılan multispektral kamera 
yeşil, kırmızı, kırmızı kenar ve yakın kızılötesi 
ışın olmak üzere 4 farklı dalga boyundan gelen 
enerjiyi işleyebilmektedir. Bu kamera ayrıca,  16 
MP çözünürlükte RGB görüntü alabilmektedir. 
RGB görüntü görsel yorumlama ile sulu tarım 
yapılan alanların belirlenmesinde kullanılmıştır 
(Bégué ve ark., 2015). Parrot Sequoia, güneş 
sensörü ile güneşten gelen ışık miktarına göre 
kameranın görüntü ayarlarını otomatik olarak 
sağlamaktadır (Parrot, 2019). Diğer yandan 
kamera, yer kontrol birimi ile kablosuz bağlantı 
kurulabilecek özelliktedir. Çalışma sırasında 
Parrot Sequoia model kamera İHA’nın 
gövdesine monte edilmiştir (Şekil1). 
 

 

Şekil 1 - Parrot Sequoia multispektral kamera 
görüntüsü 

Termal kamera sistemi: Araştırmada kullanılan 
ikinci kamera, Flir marka DJI marka İHA ile tam 
uyumlu, Zenmuse XT 640x512R radyometrik 
modeli termal kameradır (Şekil 2).  

Ağırlık 72 Gram 
Kayıt 64 GB 
Sensör 4 Spektral 
Band Yeşil,Kırmızı,Kırmızı Kenar, Kızılötesi  
Kamera 16 MP 
Çözünürlük 4608x3456 
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Şekil 2 - Zenmuse XT termal kamera 

Bu kamera ile bitki ve toprak sıcaklık farkları 
gözlenerek toprağın nem durumu ve bitki stres 
koşulları incelenmiştir. Araştırmada kullanılan 
Zenmuse XT termal kameranın bazı özellikleri 
ise Çizelge 3’te verilmiştir (DJI 2019b). 

Çizelge 3 - Zenmuse XT termal kamera 
özellikleri 

 

 
 

2.2 Yöntem 
Temrezli sulama sahası işletme haritasının 
CBS ortamına aktarılması: Temrezli sulama 

sahasına ait 1/5000’lik işletme haritası DSİ 11. 
Bölge Müdürlüğünden temin edilmiş ve 
tarayıcıda taranan görüntü, ArcGIS Desktop 
10.1 programına aktarılmıştır. Taranan 
görüntünün sayısallaştırılması amacıyla 
ArcCatalog modülü üzerinde Temrezli Sulama 
sahasında ait Future Class dosya 
oluşturulmuştur. Oluşturulan Future Class 
üzerine daha önce yüklenen vaziyet planı 
aktarılarak ArcEditor modülü ile sayısallaştırma 
işlemi gerçekleştirilmiştir (v.10.2 Esri). 
Oluşturulan katmana ait öznitelik tablosuna 
parsel numaraları Ms Excel dosyasından join 
işlemi ile aktarılarak dosya hazır hale 
getirilmiştir.  

Bitki sınıflandırması: Belirli segmentlere 
ayrılan görüntülerde aynı karakteristik özelliğe 
ya da yakın yansıma değerlerine sahip 
piksellerin belirli modeller yardımıyla tespit 
edilerek gruplandırma işlemine sınıflandırma 
denmektedir (Jähne, 2005). Görüntü 
sınıflandırma, verilerin anlamlı hale 
getirilmesinde en yaygın olarak kullanılan 
yöntemdir (Bahadır, 2007). Görüntü 
sınıflandırması yapabilmek için, objelerin 
birbirinden ayırt edilmesi veya belirlenmesinde, 
algılayıcılar tarafından kaydedilen ve objelerin 
sahip olduğu yapısal özelliklere bağlı olarak 
farklılık gösteren yansıma veya yayılma 
değerleri kullanılmaktadır (Çölkesen, 2015). 

Görsel yorumlama, bitki desenlerini ayırt etmek 
ve karakterize etmek için en doğru yöntem 
olmaya devam etmektedir (Bégué ve ark., 2015). 
Küçük çalışma alanı ve İHA yardımı ile alınan 
görüntülerin yüksek çözünürlükte olması 
nedeniyle, çalışma alanına ait ürün 
sınıflandırması görsel yorumlama ile yapılmıştır 
(Tempfli ve ark., 2009). 
Bitkinin fenelojik gelişimi incelenirken kullanılan 
bitki indislerinin başında NDVI gelmektedir. En 
yaygın kullanımı, bitki su stresi, bitki sağlık 
durumu, bitki metabolik işlemlerinin tahmininde 
ve biokütle ile bitki veriminin belirlenmesidir 
(Zarco Tejada ve ark., 2012). Çalışma sırasında 
kullanılan NDVI indeksi 1 nolu eşitlik ile 
hesaplanmaktadır (Rouse ve ark., 1973). 
 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝜌𝑁𝐼𝑅−𝜌𝑅𝐸𝐷

𝜌𝑁𝐼𝑅+𝜌𝑅𝐸𝐷
              (1) 

 
Eşitlikte; 
NDVI, normalleştirilmiş bitki örtüsü indeksini, 
NIR, yakın kızılötesi bandı ve  
Red, kırmızı bandı göstermektedir. 
Uçuş Planlaması: Uçuş planları Drone Deploy 
yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Drone Deploy 
wi-fi üzerinden DJI Matrice 600 Pro’ya 

Termal 
Görüntüleme 

Soğutmasız VOx 
Mikrobolometre 

FPA / Dijital Video 
Görüntü 
Formatları  

640×512 

Pixel Pitch 17 μm 
Tam Kare Hızları 30 Hz (NTSC)/25 Hz (PAL) 
İhraç Edilebilir 
Kare Hızları 

<9Hz 

Duyarlılık (NEdT) <50 mK at f/1,0 
Fotoğraf 
Formatları  

Radyometrik JPEG (8 bit) / 
JPEG (8 bit) / TIFF (14 bit) 

Video Formatı MP4 
Dijital Zum 2x, 4x, 8x 
Lens Seçenekleri 7,5 mm, 9 mm, 13 mm, 19 

mm 



 
 

24 
 

 
 

bağlanarak İHA’nın temel özelliklerini yönetme 
yeteneğine sahiptir. Buna göre, seçilen çalışma 
alanı için uçuş süresi uçuş yüksekliğine, örtüşme 
miktarına ve uçuş hızına bağlı olarak otomatik 
olarak hesaplanmaktadır. Araştırma alanı, uçuş 
yüksekliği, alan ve uçuş emniyeti dikkate 
alınarak 5 uçuş bölgesine ayrılmıştır. 
Görüntüleme çalışmaları, 2017 ve 2018 yılları 
Mayıs-Ekim ayları 10:00-15:00 saatleri arasında, 
yerden 75 m yükseklikten gerçekleştirilmiştir. 
Görüntüler uçuş yönünde ve buna dik yönde 
%75 örtüşme sağlayacak şekilde 1’’ aralıklı 
olarak gerçekleştirilmiştir.  Kameranın aldığı 
görüntüler sahip oluğu 32 GB kapasiteli SD karta 
veya 64 GB kapasiteli dâhili hard diske 
kaydedilmiştir.  
Sulama sahası içerisinde sulu tarım alanları hem 
multispektral kamera hem de termal kamera 
kullanılarak belirlenmiştir. 
Sulu tarım alanlarının belirlenmesinde 
multispektral kamera kullanımı: Görüntü 
işlemenin ilk aşaması, ortomosaik görüntülerin 
oluşturma sırasında kullanılacak görüntülerin 
seçilmesidir (Grace ve ark., 2017). İHA ile alınan 
multispektral görüntülerden ortomosaik 
görüntünün oluşturması için Erdas Imagine UAV 
yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılım, görüntülerin 
işlenmesi için özel olarak geliştirilmiş bir görüntü 
işleme programıdır. Program bulut, kafes, doku, 
dem ve ortomosaik oluşturma vb. tüm 
fotogrametrik işlemleri yapabilmektedir 
(Kaimaris ve ark., 2017).  
İHA ile alınan görüntülerde yersel ve zamansal 
çözünürlüğün yüksek olması nedeniyle, 
sınıflandırmada yüksek doğruluğa sahip 
olunması adına görsel yorumlama tekniği 
kullanılmıştır. 
Sulu tarım alanlarının belirlenmesinde termal 
kamera kullanımı: Öncelikle termal görüntü 
işlemede sıcaklık verisinin işlenebilmesi 
amacıyla R-JPEG formatında elde edilen 
görüntüler ortomosaik görüntü elde edilmeden 
önce Flir firmasına ait ResearchIR Max 4 
programı ile 32 bit floating TIFF formatına 
aktarılmıştır. Aktarılan her bir görüntü ismi ACD 
See görüntü programında tekrar 
isimlendirilmiştir. Her bir uçuş bölgesinden elde 
edilen orijinal R-JPEG görüntüler üzerindeki veri 
exiftool ile yeni oluşturulan TIFF görüntü üzerine 
aktarılmıştır. Bu işlemden sonra elde edilen 
termal görüntüler multispektral görüntüler ile 
benzer yöntemle Erdas Imagine İHA 
programında işlenerek UTM WGS 84 koordinat 
sisteminde ortomosaik görüntüler 
oluşturulmuştur.  
Oluşturulan görüntüler ArcGIS programında 
daha önce oluşturulan parsel bilgi sistemi 
üzerine aktarılmıştır. Çalışma sırasında, toprak 

ve bitki taç sıcaklığı farklılığından yararlanılarak 
sulama yapılan parseller belirlenmeye 
çalışılmıştır (Gençoğlan ve Yazar 1999; Akkuzu 
ve ark. 2010, Köksal ve ark. 2010, Moran ve ark. 
1994, Walker ve Hatfield 1979, Alves ve Pereira 
2000).  
Ayrıca, İHA üzerinde termal kamera ile elde 
edilen görüntülerde yüksek çözünürlük elde 
edilmesi nedeniyle bu görüntüler üzerinde de 
görsel yorumlama ile de sulama yapılan 
parseller, sulama boruları, sulama boru ve kanal 
sızma kayıplarının meydana geldiği bölgeler 
saptanabilmiştir (Thomson vd. 2012).  
Termal görüntüler ile sulama faaliyetlerinin 
değerlendirilmesinde yersel veri olarak, sulama 
esnasında veya sonrasında alınan toprak nem 
değerleri kullanılmıştır. Araştırma alanına ait 
toprak özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 26 
noktadan 0-90 cm için alınan örnekler Ankara 
DSİ Merkez Laboratuvarlarında test edilmiştir. 
Test sırasında örneklere ait hacim ağırlığı, tarla 
kapasitesi, solma noktası, kullanılabilir su tutma 
kapasitesi değerleri ile bünye sınıfları 
belirlenmiştir (Benami ve Diskin 1965, Klute ve 
Dirksen 1986). Sulama faalyetlerinin 
değerlendirilmesinde kullanmak için 90 cm 
derinlikten toprak nem ölçümleri yapılmış 
(Gardner 1986). 
 
 
3 BULGULAR  
3.1 İşletme haritasının CBS ortamına 

aktarılması 
Çalışma sahasına ait DSİ 11. Bölge 
Müdürlüğünden temin edilen vaziyet planı 
ArcGIS Desktop 10.2 programına aktarılmıştır. 
Sulama sahasına ait vaziyet planı ArcGIS 
Desktop programında ArcMap modülü üzerinde 
Arc Editör kullanılarak, UTM WGS84 35 N 
koordinat sisteminde sayısallaştırılmıştır. 
Oluşturulan dosyanın öznitelik tablosuna her bir 
parselin Parsel No, Ada No ve Kadastro 
Numarası bilgileri girilmiştir (Şekil 3).  
 
3.2 Toprak özelliklerine ilişkin sonuçlar 
Yapılan analizler sonucunda araştırma alanına 
ait toprakların genellikle killi (C) bünyeye sahip 
oldukları belirlenmiştir. Örneklere ilişkin KSTK 
değerlerinin ise 105,3-215,4mm/90 cm arasında 
olduğu saptanmıştır. Hacim ağırlıklarının ise 
1,20–1,52 g/cm3 arasında olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 3 - Sayısallaştırılmış işletme haritası 
 

3.3 Bitki sınıflandırma uygulamaları 
Araştırma alanı, uçuş yüksekliği, alan ve uçuş 
emniyeti dikkate alınarak 5 uçuş bölgesine 
ayrılmıştır. 
Araştırma sırasında kullanılan Parrot Sequoia 
multispektral kamera vasıtası ile her bir uçuş 
bölgesi için farklı tarihlerde alınan görüntülerden 
Erdas Imagine UAV programı kullanılarak 
ortomosaik görüntüler (Şekil 4) ve NDVI bitki 
indeksleri elde edilmiştir (Şekil 5). 
 

 
 

Şekil 4 - Çalışma alanına ait ortomosaik 
görüntü 

 
Gerek İHA ile elde edilen görüntülerin yüksek 
çözünürlükte sonuçlar üretmesi gerekse 
nispeten küçük bir arazi üzerinde çalışılması 
nedeniyle bu görüntüler ArcGIS progrmaında 
daha önce oluşturulan parsel bilgi sistemi 
üzerine atılarak her bir parsele ait bitki çeşidi 
görsel yorumlama ile saptanmıştır (Valta-
Hulkkonen ve ark., 2003). Saptanan bitki çeşidi 
parsel bilgi sistemine aktarılmıştır (Şekil 6). 

Buna göre sulama sahasında yetiştiriciliği 
yapılan bitkilerin alansal dağılımı Çizelge 4’te 
verilmiştir (Sener vd., 2018). 

 

 

 
 

Şekil 5 - Sulama sahasına ait 05.08.2017-
13.09.2017 tarihleri multispektral ve NDVI 
görüntüleri 
 

Çizelge 4 - Sulama sahasında yetiştirilen 
bitkilerin dağılımı 

Bitkiler Alan (da) Oran (%) 

Ayçekirdeği 773,2 36,6 
Çeltik 145,3 6,9 
Yem Bitkisi 78,5 3,7 
Şekerpancarı 85,5 4,1 
Mısır 31,5 1,5 
Buğday 991,7 46,9 
Sebze-
Karpuz 6,0 

0,3 

Toplam 2.111,9 100,0 
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Şekil 6 - Çalışma alanına ait bitki deseni 
 

3.4 Sulu tarım alanlarının belirlenmesi 
Sulu tarım alanlarının belirlenmesinde iki farklı 
metot kullanılmıştır. Bunlardan ilki multispektral 
görüntü ile diğeri ise termal kamera görüntüleri 
ile sulama alanlarının belirlenmesidir. Bu 
görüntülerden ayrıca parsellerde kullanılan 
sulama yöntem ve unsurları ile bazı sulama 
uygulamaları rahatlıkla tespit edilebilmiştir. 
 
3.4.1  Multispektral kamera kullanılarak sulu 

tarım alanlarının belirlenmesi  
Çalışma sahasında Mayıs ayından itibaren üç 
gün aralıkla araziye gidilerek uçuşlar yapılmış ve 
araziye ait çekilen görüntüler Erdas Imagine 
programında işlendikten sonra ArcGIS 
programına aktarılmışlardır.  
Tüm uçuş görüntüleri incelendiğinde, çeltik 
parselleri dışındaki parsellerde yağmurlama 
sulama yöntemi kullanıldığı belirlenmiştir. 
Multispektral kamera ile elde edilen görüntülerin 
yersel çözünürlükleri, sulama yapılan parsellerin 
saptanmasında büyük kolaylık sağlamıştır. 
Şekil 7’de ikinci ürün mısır yetiştirilen parselde 
sulama esnasında çekilmiş bir görüntü 
görülmektedir. Bu görüntü içerisinde hem 
sulama boruları hem de traktör kuyruk mili ile 
çalışan su pompası görülmektedir.  

 
 

 
 

Şekil 7 - 08.07.2017 tarihli multispektral 
görüntü 

 

Şekil 8’deki görüntüde ise karpuz yetiştirilen 
parselde su pompası ve sulama boruları açık bir 
şekilde görülmektedir. 

 
 

Şekil 8 - 12.07.2017 tarihli multispektral 
görüntü 

 
Şekil 9’da da benzer şekilde yonca yetiştirilen 
parsele ait sulama boruları açık bir şekilde 
görülmektedir. Görüntü incelendiğinde, aynı 
anda iki farklı parselin sulanabilmesi amacıyla 
serilen dört farklı lateral hat olduğu saptanmıştır. 
 

 

Şekil 9 - Yonca yetiştirilen parselde 
yağmurlama sulama borularının görünüşü 

 
Şekil 10’da sulama kanalından ikinci ürün mısır 
parseline su iletmek için kullanılan sulama 
boruları görülmektedir. Bu görüntüden hem 
sulama yapılan parsel hem de iletim hattı 
üzerinde meydana gelen sızma belirlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 10 - 20.09.2017 tarihli multispektral 
görüntü 

Tüm görüntülerin incelenmesi neticesinde, 
sulama sahasında yer alan sulama kanalları, 
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sulama boruları, sulama pompası ile sulama 
personeli gibi birçok detay multispektral kamera 
vasıtası ile rahatlıkla tespit edilebilmiştir. Diğer 
yandan, sulama faaliyetleri ile ilgili bazı ayrıntılar 
ve özellikle meydana gelmiş sızma kayıpları da 
kolayca belirlenebilmiştir.  

 

3.4.2 Termal kamera kullanılarak sulu tarım 
alanlarının belirlenmesi 

Bitkiler su ihtiyaçlarının karşılanması durumunda 
kökleri ile aldıkları suyun yaklaşık %98’ini 
terleme ile atmaktadırlar. Bu ilişkiden 
yararlanılarak bitkilerin stres altında olup 
olmadıkları ya da sulanıp sulanmadıkları bitki taç 
sıcaklığındaki farklılıklardan yararlanılarak 
saptanabilmektedir (Sener, 2019). Aşağıda 
22.06.2017 tarihinde oluşturulan termal 
ortomosaik görüntü verilmiştir (Şekil 11). 
 

 
 

Şekil 11 - 22.06.2017 tarihli termal görüntü 
 
 

Sulama sezonu içerisinde alınan termal kamera 
görüntüleri incelendiğinde, hem bitki örtüsünün 
cılız kaldığı ilk vejetasyon döneminde çıplak 
topraktaki sıcaklık farkına bağlı sulama 
faaliyetleri saptanmış, hem de ilerleyen 
dönemlerdeki bitki taç sıcaklığındaki farklılık 
nedeniyle yapılan sulamalar saptanabilmiştir.  
Şekil 12’de mısır, sebze, karpuz ve yonca 
yetiştirilen parseller görülmektedir. Burada 
karpuz ve yonca parsellerinde gerçekleştirilen 
yanlış sulama uygulamaları sonucunda fazla 
suyun komşu parsellere sızdığı net bir şekilde 
fark edilmektedir. 
 

 
 

Şekil 12 -05.08.2017 tarihli termal görüntü 
 

Şekil 13’te ise şekerpancarına ait parselde 
yağmurlama başlıklarının hizmet ettiği alanda su 
dağılımı kolaylıkla görülebilmektedir. 

 
 

Şekil 13 - 09.09.2017 tarihli termal görüntü 
 

Çalışma sırasında ayrıca, parsellerde toprak 
nem değerleri ile de sulama faaliyetinin kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki şekillerde 
içerisinde farklı sebzelerin yetiştirildiği bir 
parseldeki sulama faaliyetlerine ilişkin toprak 
nem değerleri ve sıcaklık haritası verilmiştir 
(Şekil 14). 
 

 
 

Şekil 14 - Bir parsele ait toprak nem değerleri 
 

Şekilden de izlendiği gibi sulama yapılan parsel 
kısımlarında sıcaklık daha düşük toprak nem 
değeri tarla kapasitesine daha yakın iken sulama 
yapılmayan kısımlarda bunun tam tersi olarak 
toprak nem değeri düşük ve sıcaklık değerleri ise 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
Şekil 15’te ise yonca yetiştirilen bir parseldeki 
farklı tarihlerde çekilmiş görüntüler yer 
almaktadır. 
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Şekil 15 - Bir parsele ait toprak nem değerleri 
 
 

Bu görüntülerde parselin uzun kenarı boyunca 
yerleştirilen lateral hat boyunca sulama hattı açık 
bir şekilde görülmektedir. Sulama yapılan ve 
henüz sulama yapılmayan alanlarda saptanan 
toprak nem değerleri ile tarla kapasitesi ve solma 
noktası değerleri kıyaslanarak sulama yapılan 
parseller net bir şekilde ortaya konabilmiştir. 
Şekillerde verilen termal görüntülerin tamamı 
göz önüne alındığında hem sulama yapılan 
parsellerin belirlenebilmesi hem de kanal ve 
iletim hatlarından meydana gelen sızmaların 
tespit edilebilmesinin mümkün olabileceği 
sonucu ortaya çıkmıştır. Gonzales-Dugo ve ark. 
(2015) ile Neiff ve ark. (2015) bu çalışmaya 
benzer olarak taç sıcaklığı ve su absorpsiyonunu 
ölçmek için görünür yakın ve termal kızılötesi 
görüntüleme sistemlerinin başarılı bir şekilde 
kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. 
 

 
4 SONUÇ VE ÖNERİLER 
Sulama şebekelerinde bitki deseninin 
belirlenmesi çok uzun yıllardır uzaktan algılama 
ile ilgilenen araştırmacıların çalışmaları arasında 
yer almaktadır. Bu amaçla yıllar itibariyle farklı 
kaynaklar ve metotlar kullanılmıştır. Gelişen 
teknolojiye bağlı olarak yer, zaman ve 
ekonomiklik boyutunda daha iyi veri sağlayan 
yöntemler geliştikçe araştırmacılar bu 
yöntemlere yönelmiş ve yeni teknikler 
kullanmışlardır. Diğer birçok sektörde olduğu 
gibi bitki sınıflandırma işleminde de son yıllarda 
İHA’lar daha yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.  
İHA’ların su yönetimine yardımcı olabilecek 
potansiyele sahip olup olmadığının araştırıldığı 
bu çalışma ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
 

 Araştırmada kullanılan İHA, yağışlı ve 

rüzgârlı hava koşullarında kullanımı 

sınırlamaktadır. Rüzgâr hızının düşük olduğu 

günler ve saatlerde uçuş yapılması tavsiye 

edilmektedir. 

 İHA üzerindeki özellikle multispektral 

kameranın sahip olduğu donanımın kapasite 

ve hız limitleri, günlük yapılan uçuş 

işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi 

açısından son derece belirleyici olduğu tespit 

edilmiştir. Birim alandan alınan verinin 

yüksek olması nedeniyle yüksek 

performansa sahip bilgisayarlar ile 

çalışılması önerilmektedir. 

 İHA üzerinde bulunan multispektral 

kameradan elde edilen yüksek çözünürlüklü 

görüntülerin, bitki deseninin belirlenmesinde 

yüksek kullanım olanağına sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

 Benzer şekilde İHA’ya takılan termal 

kameradan elde edilen görüntüler ile hem 

çıplak toprak üzerindeki hem de bitki taç 

yüzeyindeki sıcaklık farkı nedeniyle sulama 

uygulamaları rahatlıkla tespit edilebileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 Uçuş süresi dikkate alındığında, özellikle 

büyük sulama sistemlerinde sabit kanatlı 

İHA’ların kullanımı kullanıcıların işlerini 

kolaylaştıracaktır. 
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