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ÖNSÖZ

Su varsa hayat var..
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizin su kaynaklarının değerlendirilmesinde yetkili tek
kurumdur. Kuruluşumuz, bu gaye ile baraj ve göletler inşa etmek suretiyle hidroelektrik enerjisi
üretmek, çatlayan topraklara su vermekle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca,
nüfusu 100.000 den büyük şehirlere su temin etmek, çevreyi korumak gibi önemli vazifeleri de
üstlenmiştir. Yakın ve uzak vadede koyduğu hedeflere yıldırım hızıyla ilerleyen DSİ, ülke
ekonomisinin de lokomotifi durumundadır. Nitekim 2004’te kutlayacağımız “DSİ’nin 50. Kuruluş
Yılını” bu yıl açacağımız 50 den fazla tesis ile karşılayacağız.
Ülkemizin en güçlü kuruluşu olan DSİ, yukarıda belirtilen yatırımlar yanında eğitim, araştırma ve
geliştirme hizmetlerine de büyük bir ehemmiyet atfetmektedir. Nitekim bu yıl üst düzey
yöneticilere sağlanan motivasyon eğitimi, genç mühendislerimize verilen su yapıları eğitimi, çeşitli
meslek içi eğitimler ve kurslar, eğitime verilen önemin göstergeleridir. Bu arada üniversitelerimiz,
araştırma kurum ve kuruluşlarımız ile müştereken yapılan kongre, seminer ve araştırma çalışmaları
da takdire değer bir husustur. Bizler üniversitelerimiz ile daha sıkı bir işbirliğini arzu etmekteyiz.
DSİ’nin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini Genel Müdürlüğümüz Teknik Araştırma ve Kalite
Kontrol Dairesi Başkanlığı başarı ile yürütmektedir. Bu faaliyetler içinde “Araştırmacı Su
Mühendisleri Derneği” ile ortaklaşa tertip edilen “I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu”
çerçevesinde su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili konulara geniş yer verilmiştir.
22-26 Eylül 2003 tarihleri arasında DSİ İzmir Gümüldür Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen bu
sempozyumda, çeşitli üniversitelerimize mensup öğretim üyeleri, kamu kurumları ve özel sektörden
uzman kişiler tarafından 75 tebliğ sunulmuştur. Çalışmalarından dolayı tebliğ hazırlayan ilim
adamlarımızı yürekten kutluyorum. Ayrıca bu sempozyumu tertip eden “Organizasyon Heyetine”
ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.
Bu eserin faydalı olması dileğiyle...

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
DSİ Genel Müdürü
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22-26 Eylül 2003 Gümüldür/İZMİR

GİRİŞ
Kuruluş amaçlarından biri de ulusal su kaynaklarını geliştirmek ve ülke insanının hizmetine
sunmak olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile hidrolik araştırmalar alanında bilgi, yöntem ve
araştırma sonuçlarını karşılıklı değiştirme yolu ile, bu alanda bilimsel olarak çalışan mesleki kurum
ve kişiler arasında işbirliğini sağlamak olan Araştırmacı Su Mühendisleri Derneği (ASMD)
tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu’nda, su
mühendisliği ile ilgili araştırma konularına yer verilmiştir. 22-26 Eylül 2003 tarihlerinde
Gümüldür/İzmir’de gerçekleştirilen bu sempozyumun amacı; üniversite, kamu ve özel sektör gibi
çeşitli kesimlerde çalışan ilgililerin bir araya gelmelerini sağlamak Su Mühendisliği üzerinde teorik
ve uygulamalı olarak yapılan çalışmalar ile bu alanda karşılaşılan sorunların tartışılmasını
sağlamak, meslektaşları bir araya getirmek ve güzel bir sosyal ortam sağlamak olarak
değerlendirilebilir.
Sempozyum süresince çeşitli üniversitelerden değerli öğretim üyeleri ile kamu ve özel sektörden
uzman kişilerce 75 adet bildiri sunulmuştur. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen DSİ
Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi elemanlarına, Araştırmacı Su Mühendisleri Derneği
üyelerine ve DSİ Vakfı’nın değerli yöneticileri ve çalışanlarına, yoğun gayretlerinden ötürü
teşekkürlerimi sunarım. Sempozyumda tartışılan tüm bildirileri içeren bu kitabın ülkemizin su
kaynaklarının geliştirilmesi ve hizmete sunulması açısında yararlı sonuçlar getireceğini ümit
etmekteyim.
Saygılarımla.

Rahmi Sencer ÇELİK
DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol
Dairesi Başkanı
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SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

1. GENEL
Ülkemizde su kaynakları developmanının sistematik bir şekilde ve sürekli olarak ele
alınması, 1914 yılında Nafia Nezaretinin yeniden düzenlenmesi ile oluşturulan “Umur-u
Nafia Müdüriyet-i Umumiyesi”nin (Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü) kurulmasıyla başlar.
Bu Genel Müdürlüğün görevleri arasında sulama, kurutma, taşkın koruma, nehir ulaşımı, su
biriktirme ve dağıtımı önemli bir yer almıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını müteakiben 1925 yılında “Nafia Müdüriyet-i
Umumiyesi”ne bağlı bir “Sular Fen Heyeti Müdürlüğü” kurularak, Bursa, Adana, Ankara,
Edirne ve İzmir Su İşleri Müdürlükleri kurulmuş ise de gerek gözlem yetersizliği, gerekse bu
işlere ayrılan ödeneğin azlığı, su kaynakları projelerinin gereken şekilde gelişmesine imkan
sağlamamıştır. Nihayet 1929 yılında ortaya çıkan şiddetli bir kuraklık ve kıtlık “Sular Umum
Müdürlüğü”nün kurulmasına yol açmıştır.
1939 yılında da Nafia Vekaletine bağlı olarak “Su İşleri Reisliği” kurulmuştur. Bu tarihten
sonra Su İşleri’nin önemi çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu dönemde su kaynaklarının ön
inceleme etütleri ve planlamaları ile su ölçümleri yapılmıştır.
1954 yılında Su İşleri Teşkilatı’nı yeniden düzenleyen 6200 sayılı yasa ile Bayındırlık
Vekaleti’ne bağlı olarak bugünkü katma bütçeli tüzel kişiliği olan DEVLET SU İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ) kurulmuştur.
Ülkemizde su ve toprak kaynakları potansiyelinin nicelik ve nitelik olarak belirlenmesine
yönelik çalışmalara 1930’lu yıllarda zamanın sınırlı teknik ve ekonomik imkanlarıyla bazı
yörelerde başlanmıştır. Ancak. Konunun bilimsel düzeyde ele alınması, havza bazında yerüstü
ve yer altı suyu ile toprak kaynağı potansiyelinin belirlenmesi, yağış, sıcaklık ve diğer
meteorolojik verilerin düzenli bir şekilde toplanması, değerlendirilmesi ve yayınlanması
çalışmaları 1950’li yıllarda başta DSİ Genel Müdürlüğü olmak üzere diğer bazı kamu kurum
ve kuruluşları ülke genelinde teşkilatlanması ile büyük bir hız kazanmıştır. DSİ Genel
Müdürlüğü’nün ülke genelinde havza bazında geliştirdiği projeler sonucu su ve toprak
kaynaklarının sektörel öncelikler gözönünde bulundurularak entegre bir şekilde geliştirilmesi
ve rasyonel su kullanımı konusunda önemli adımlar atılmıştır.
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2. SU KAYNAKLARI ENTEGRE YÖNETİMİ
Türkiye'de yaşanan hızlı nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacının karşılanması
doğrultusunda sulu tarımın yoğunlaşması yanında sosyo-ekonomik kalkınmanın beraberinde
getirdiği hızlı kentleşme ve yoğun sanayileşme sonucunda sanayi suyu,içme-kullanma suyu
ve elektrik enerjisine yönelik talepler giderek yoğunlaşmaktadır. Su kaynaklarının
kullanımına yönelik sektörel bazda yoğunlaşan bu taleplerin karşılanması, esasen sonlu bir
kaynak olan suyun entegre yönetimini daha önemli bir hale getirmektedir.
Ülkemizde 1980'li yıllardan sonra su kaynakları yönetiminde çevresel faktörler kendini
hissettirmeye başlamıştır. Hızlı kentleşme ve sanayileşme sonucu su kalitesi hızla bozulmaya
başlamış, kullanılabilir su kaynakları giderek azalmıştır. Akarsu havzası boyunca görülen
kirlilik nedeniyle su kalitesinde meydana gelen bozulmalar, esasen başta sanayi ve evsel
atıklar olmak üzere tarımsal amaçlı su kullanımları ve arazi kullanım şekilleri, toprak yapısı,
sediment taşınımı ve erozyon gibi faktörlere bağlı bulunmaktadır. Akarsu havzasındaki
çevresel etkilerin tanımlanabilmesi için, su-toprak ilişkileri başta olmak üzere havzadaki tüm
ekonomik faaliyetlerin, su kullanım ve deşarj sistemlerinin izlenmesine ihtiyaç
bulunmaktadır.
1980'li yılların ikinci yarısından itibaren ise yerkürede bir küresel ısınma sorunu ortaya
çıkmıştır. Küresel ısınma sonucu bazı yörelerde çölleşme, kuraklık ve ürün azalmasına bağlı
olarak kıtlık gibi problemler dünyada sık sık görülmeye başlanmıştır. Ayrıca, hidrolojik
rejimdeki dengenin bozulması sonucu kuraklığın yanısıra taşkınlarında artması ve bütün bu
gelişmelerin sosyo-ekonomik yönden olumsuz etkileri görülmeye başlamıştır.
Bütün bu gelişmeler, su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetiminde yeni yaklaşımların ve
kavramların gündeme gelmesine neden olmuştur. Su kaynaklarının çeşitli amaçlara yönelik
olarak geliştirilmesi, sektörel bazda teknik özellikleri ile sosyo-ekonomik faaliyetlere
olabilecek etkilerin belirlendiği planlama ve proje çalışmalarını takiben uygulama ve projenin
ekonomik ömrü süresince devam eden işletme ve yönetim faaliyetlerinin doğal çevre ile olan
etkileşiminin izlenmesi yönünde pek çok aşamayı ve çok uzun bir süreci içermektedir. Sutoprak-hava gibi doğal kaynakların birbirleriyle olan etkileşimleri gözönünde bulundurularak
çevresel bir bütünlük içinde ele alınmaları ve "Entegre Yaklaşım" çerçevesinde yönetilmeleri
gerektiği görüşü önem kazanmaya başlamıştır.
Bu anlamda ülkemizdeki yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının sahip olduğu ekonomik
potansiyelinin sürdürülebilir bir yaklaşımla, diğer bir ifade ile sürekli ve dengeli kalkınma
prensipleri doğrultusunda, çevresel etkilerde dikkate alınarak geliştirilmesi, sosyoekonomik
kalkınmada sürekliliğin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.
Su kaynaklarının ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen
projelerde, akarsuyun doğal akış rejimine ve dolayısıyla ekolojisine müdahale edilmesi
kaçınılmaz görülmektedir. Ancak, "Çevre için Kalkınmadan, Kalkınma için Çevreden
Vazgeçilemez" prensibinden hareketle TEKNOLOJİ-EKONOMİ-ÇEVRE yaklaşımı
doğrultusunda uygun teknolojiler kullanılarak koruma-kullanma dengesinin sağlanması
sonucu çevre ile uyumlu projelerin geliştirilmesine özen gösterilmelidir.
Bu bağlamda, Ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarının entegre bir yaklaşımla havza
bazında geliştirilerek sektörel bazda su dengesinin sağlanması ve çevresel faktörlerde
gözönünde bulundurularak rasyonel su kullanımını hedefleyen bir su yönetim sisteminin
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teşkil edilmesinde, ülke genelinde teşkilatlanmış ve yaklaşık 50 yıllık bilgi birikimi ve
tecrübeye sahip DSİ Genel Müdürlüğü’nün büyük görev ve sorumluluklar üstlenmesinin
gereği açıkça görülmektedir.
3. SU POLİTİKASI
Günümüzde dünyada kişi başına düşen su ve elektrik tüketimi gelişmiş bir toplumun en
önemli göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda Ülkemizin en önemli doğal
kaynaklarından birisi olan su kaynağı potansiyelimizin; sulama, içme-kullanma ve sanayi
suyu temini ve hidroelektrik enerji üretiminde kullanılması doğrultusunda en kısa sürede
geliştirilerek ülke ekonomisinin istifadesine sunulması DSİ tarafından bir politika olarak
benimsenmiş bulunmaktadır.
Ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışına paralel olarak çeşitli sektörlerde giderek artan su
ihtiyaçlarının karşılanmasında ortaya çıkan sorunlar ve darboğazlar kamuoyunun uluslararası,
milli ve yerel ölçeklerdeki ilgisini sonlu bir kaynak olan suya ilişkin teknik, ekonomik,
çevresel, hukuki ve ticari konular üzerine yoğun bir şekilde çekmeye başlamıştır.
Bu durum, su ve toprak kaynakları developmanında dünyadaki gelişmelerin ve
yaklaşımların gözönünde bulundurulması suretiyle ve yeni teknolojiler kullanılarak çevreyle
uyumlu pek çok projenin geliştirilmesinin zorunlu olduğu Ülkemizde bu konuda büyük bir
görev ve sorumluluk üstlenmiş bulunan DSİ Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin
geliştirilerek daha etkin hale getirilmesini daha anlamlı bir hale getirmektedir.
Türkiye’de yıllık ortalama yağış 643 mm olup, bu yağış yılda ortalama 501 milyar m3 suya
tekabül etmektedir. Bu miktarın 186 milyar m3’ü ise çeşitli büyüklükteki akarsular ile
denizlere ve kapalı havzalardaki göllere boşalmaktadır. Ayrıca komşu ülkelerden ülkemize
gelen 7 milyar m3 su bulunmaktadır. Yapılan etütler sonucunda 2003 yılı itibarıyla ülkemizde
çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılabilir yeraltı suyu potansiyeli ise brüt 41 milyar m3
olarak hesaplanmıştır. Bu durumda ülkemizin yenilenebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli
brüt 234 milyar m3 olmaktadır.
Ancak, yapılan etütler sonucunda günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde çeşitli
amaçlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü ve yeraltı suyu potansiyelinin yıllık ortalama
110 milyar m3 olduğu belirlenmiştir.
Ülkemizin nüfusunun halihazırda 65 milyon olduğu gözönünde tutulduğunda kişi başına
düşen kullanılabilir su miktarı 1700 m3/yıl olmaktadır. Nüfus artış projeksiyonuna göre bu
miktarın 2020 yılında 1300 m3’e düşeceği tahmin edilmektedir. Su potansiyeli bakımından
zengin bir ülke olmayan Türkiye’nin hızlı nüfus artışı dikkate alındığında ileriki yıllarda su
kısıtı bulunan ülkeler arasında bulunması muhtemel görülmektedir.
Ülkemizde, başta DSİ olmak üzere su kaynakları developmanından sorumlu olan kamu
kurum ve kuruluşlarının 2003 yılı başı itibariyle geliştirdikleri projeler sonucu çeşitli
amaçlara yönelik su tüketimi 6,2 km3’ü yeraltı suyundan, 33,9 km3’ü ise yüzey suyundan
olmak üzere 40,1 milyar m3’e ulaşmıştır. Bu suyun 29,6 milyar m3’ü (% 74) sulama; 6,2
milyar m3’ü (%15) içme-kullanma suyu, 4,3 milyar m3’ü (%11) ise endüstri suyu
ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Kullanılmakta olan bu suyun içinde yeraltı
suyundan temin edilen imkanlarla 2,1 km3 su sulamada, 2,0 km3 içme-kullanma suyunda ve
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2,1 km3 su da endüstri amaçlı kullanımlarda tüketilmektedir. Böylece mevcut durumda
Ülkemiz teknik ve ekonomik su potansiyelinin ancak %36’sının kullanılabildiğini
göstermektedir. DSİ tarafından geliştirilen projelerde ile kullanılan su miktarı ise yaklaşık 30
milyar m3’e ulaşarak toplam teknik ve ekonomik potansiyel olan 110 milyar m3’ün %27’sine
ulaşmıştır.
Türkiye’nin su politikası, teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 110 milyar m3 suyun
geliştirilecek projeler ile 2030 yılına kadar kullanılması ve ülke ekonomisinin istifadesine
sunulmasıdır. Geçmişte 49 yılda DSİ, Türkiye’deki su işlerinin % 75’ini gerçekleştirmiş
bulunmaktadır. Ülkemizin 21. yüzyıldaki genel kalkınma hedefleri ve kaynak potansiyeli
çerçevesinde değerlendirildiğinde uzun vadeli DSİ stratejisi kapsamında halen %30’lar
mertebesinde olan su kaynakları gelişmesinin %100 gerçekleşmeye 2030 yılında ulaşması
hedeflenmiştir.
Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak artan sulama, içme-kullanma suyu
ihtiyacı yanında hızla gelişen sanayi ve turizm sektörlerindeki su ihtiyaçları gözönünde
bulundurularak 2030 yılında sektörel bazda su tüketim tahminleri yapılmıştır.
Bu tahminlerde ekonomik olarak geliştirilebilir potansiyel olan 110 milyar m3 tatlı su
potansiyelinin başta DSİ olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör
tarafından geliştirilecek projeler sonucunda 2030 yılında develope edilerek tüketime
sunulabileceği tahmin edilmektedir. Sektörel bazda su tüketiminin 1990-2030 yıları
periyodundaki gelişimi Tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1 Su Tüketim Gelişimi
İçme-Kullanma Sanayi

Sulama
YIL
1990

Tüketim %
Milyar m3
22,02
72

Tüketim %
Milyar m3
5,14
17

Tüketim %
Milyar m3
3,44
11

TOPLAM
Milyar m3
30,60

1997

26,42

74

5,52

15

3,71

11

35,65

2003

30,00

75

5,80

15

4,20

10

40,00

2030

71,50

65

25,30

23

13,20

12

110,00

Sektörel bazda yapılan su tüketim tahminlerinde, Ülkemizin ekonomik olarak sulanabilir
toprak kaynağı olan brüt 8,5 milyon ha (7,34 milyon ha net) alanın tamamının sulama
şebekesi inşa edilerek 2030 yılında işletmeye açılması ve sulama suyu tüketiminin 71,5
milyar m3’e ulaşması beklenmektedir. Böylece 2002 yılı itibariyle toplam su tüketimi içindeki
payı %75 olan sulamanın, 2030 yılındaki payının modern sulama teknikleri kullanılarak %65
seviyesine düşürülmesi hedeflenmektedir.
İçme-kullanma suyu tahmininde ise Ülkemizde bugün için yaklaşık %2 civarında olan
nüfus artışı hızının azalarak devam edeceği kabulü ile nüfusumuzun 2030 yılında 110 milyona
ulaşması beklenmektedir.
Ayrıca, 2003 yılı itibariyle kişi başına 250 l/s olan içme-kullanma suyu tüketiminin,
Ülkemiz sosyal refahının bugünkü Avrupa ülkeleri seviyesine ulaşacağı tahmin edilerek kişi
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başına 500 l/s’ye ulaşacağı kabul edilmiştir. Ülkemizde hızla gelişen turizm sektörü su
ihtiyacının 2030 yılında 5 milyar m3’e ulaşacağı tahmin edilmiştir. Bu durumda 2030 yılında
toplam içme-kullanma suyu ihtiyacının 25,3 milyar m3’e ulaşması beklenmektedir.
Sanayi sektörünün ise 2030 yılına kadar yılda ortalama %4 oranında bir büyüme
göstereceği kabul edilerek 2000 yılında 4,2 milyar m3 olan sanayi suyu ihtiyacının 2030
yılında 13,2 milyar m3’e ulaşabileceği kabul edilmiştir.
DSİ uzun vadeli hedeflerinin mevcut gelişmeler çerçevesinde yeniden belirlenmesi ve orta
vade olarak kabul edilen 2010 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerle, kurumsal
ve yasal yapısının tanımlanması amacıyla kuruluş kendi bünyesinde "Uzun Vadeli DSİ
Stratejisi ve 2010 Eylem Planı"nı geliştirmiştir. Bu planda, halen ülkemizde yıllık 40,1 milyar
m3’e ulaşarak üçte biri kullanılmakta olan 110 milyar m3’lük su kaynakları potansiyelinin
2030 yılına kadar tamamının kullanılması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşılabilmek amacıyla
DSİ yatırımları için toplam 70 milyar ABD Doları finansmana ihtiyaç olduğu tahmin
edilmektedir. Dünyanın önde gelen suya dayalı entegre kalkınma projeleri arasında yer alan
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında 2003 yılı itibarıyla 9,5 milyar ABD Doları
harcama yapılmış, geriye kalan farklı aşamalardaki alt projelerin tamamlanması için ise 8,5
milyar ABD Dolarlık bir yatırım yapılması gerekmektedir.
Ülkemizin mali imkanları ve ekonomik gelişmenin stratejik önemi göz önünde
bulundurulduğunda, suya dayalı projelerin makul bir periyotta ve öngörülen verimlilikte
geliştirilebilmesi, ancak kamu kaynakları yanında alternatif finans kaynaklarının geliştirilmesi
sayesinde mümkün görülmektedir. Bu doğrultuda, yapılan çalışmalarda Yap-İşlet-Devret
(YİD), Otoprodüktör, Yap-İşlet (Yİ) ve Anahtar Teslimi Kredili gibi sistemlerin
geliştirilmesine özel önem verilmekte ve bu modellerin uygulanmasına çalışılmaktadır.
Yatırımlara yeni kaynak yaratılması ve rasyonel işletmenin temini amacıyla, DSİ tarafından
işletmeye açılmış sulama projelerinin % 85’inin kurulan çiftçi birliklerine çok kısa bir sürede
devredilmiş olması bu alanda Dünyadaki
uluslararası kuruluşlarınca örnek olarak
gösterilmektedir.
Demografik değişim sürecini yaşayan ülkemizde, kentleşme olgusu nüfus doygunluğu
açısından limitlerine yaklaşmış bulunmakta, teknolojinin sağladığı imkanlar ise
küreselleşmeyi hızlandırmaktadır. Bu çerçevede bilgi teknolojisi sistemlerinin kullanılması ve
toplumda uygun ekonomik motivasyonun yaratılması giderek önem kazanmaktadır. Bu
nedenle yapılacak çalışmaların, belli kurallara bağlı klasik uygulamalardan ziyade,
belirlenecek misyonlardaki hedeflere odaklanması ve pazar ekonomisi yaklaşımı çerçevesinde
üretimde verimliliğin esas alınması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun temini için yaratıcı
bilgi ve deneyimi sağlamak üzere teknolojik bir atılımı sağlayacak eğitim ve uygulamalara
önem verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu bağlamda, Dünya sermaye piyasası hareketleri ile uluslararası yatırım sermayesi
imkanlarının ülkemiz yatırımlarında kullanılmasını teşvik edecek yasal düzenlemelere
öncelik verilerek bürokrasinin azaltılması yönünde gerekli yeniden yapılanma çalışmalarına
başlanması önem arzetmektedir. Yabancı sermayenin, özellikle yüksek teknoloji transferinin
sağlanması, gecikmiş altyapı projelerinin finansmanı ve bu meyanda su kaynaklarımızın
geliştirilmesi için değerlendirilmesinde büyük yararlar görülmektedir.
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3.1. Finansman ve yatırım performansı
DSİ 6200 sayılı kuruluş Kanunu uyarınca katma bütçeli bir kuruluş statüsündedir. Ancak,
47 yıllık icraatı süresince ağırlıklı olarak Konsolide Devlet Bütçesi'nden sağlanan finansmanla
yatırımlarını gerçekleştirmiş ve katma bütçe uygulaması oranı toplam bütçesinin % 2,5’inin
üzerine çıkarılamamıştır. Ağırlıklı olarak, Hazineden sağlanan finansmanın, DSİ
yatırım harcamalarının kendine özgü miktar ve zamanlama karakterine uyarlanmasında
yaşanan zorluklar, uygulama programlarının gerçekleştirilmesinde önemli darboğazlar
oluşturmuştur.
Geçmiş 49 yılda DSİ, Türkiye’deki su işlerinin %75’ini gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
DSİ faaliyetlerinin ağırlığını teşkil eden tarım ve enerji sektörlerinde de 47 yılda gösterilen
tüm gayretlere rağmen başta kaynak yetersizliği olmak üzere çeşitli nedenlerle arzu edilen
düzeye ulaşılamadığı ve ancak % 30’lar düzeyinde bir developman sağlandığı görülmektedir.
Bununla birlikte değişik sektörlere ayrılan bütçe imkanlarının yatırıma dönüştürülmesi
açısından aşağıdaki son on yılı Tablo 2 den de görüleceği üzere başarılı bir performans
sergilenmiştir.
Tablo 2 Son on yılda dsi bütçe harcamaları ve gerçekleşme oranları
Yıl
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Yıllık toplam harcama
(milyon $ *)
1792
1419
1395
1606
1883
1660
1900
1960
2275
2221

Gerçekleşme oranı
(%) .
92
88
94
97
96
99
99
99
99
97

(*) tablodaki değerler 2002 yılı birim fiyatlarına göredir.
Yukarıda beliritilen son 10 yıllık harcamaların toplamı 18 milyar ABD Dolarını bulmuş ve
ortalama yıllık harcamalar 1,8 ABD Doları mertebesinde seyretmiştir. (2002 yılı ortalaması 1
ABD Doları = 1 500 000 TL alınmıştır.)
Bugüne kadar geliştirilmiş olan su kaynakları projeleriyle 2003 yılı başı itibariyle toplam
31 milyar ABD Doları yapılmış olup, bu yatırımdan 23 milyar ABD Doları tarım, 8 milyar
ABD Doları içme-kullanma ve endüstri suyu, 29 milyar ABD Doları hidroelektrik enerji
sektöründen olmak üzere 60 milyar ABD Doları toplam fayda sağlanmış olmaktadır.
DSİ Genel Müdürlüğü’nün 2030 yılı hedefi olan 6,5 milyon ha’ın sulamaya açılması, 15
000 MW kurulu güçte hidrolektrik santral projelerinin hayata geçirilmesi, halen 10 milyar m3
içme-kullanma ve endüstri suyuna ilave olarak 28,5 milyar m3 suyunun temini için tarım
sektöründe 28 milyar ABD Doları, hizmetler sektöründe 20 milyar ABD Doları, Enerji
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sektöründe 22 milyar ABD Doları ve çevre sektöründe 3 milyar ABD Doları olmak üzere
toplam 73 milyar ABD Dolarına ihtiyaç bulunmaktadır.
Yatırımların gecikmesi sosyal ve demografik sorunları da beraberinde getirmektedir.
Kalkınma sürecine giren her ülkede tarımsal nüfusun, toplam nüfus içindeki nispi önemi öteki
sektörler lehine azalmaktadır. Genellikle gelişmiş ülkelerde görüldüğü gibi kırsal kesim
nüfusu, kentteki istihdam olanaklarına bağlı olarak sektör ve yer değiştirirse dengeli
kentleşme ortaya çıkmaktadır. Ancak, Türkiye'de olduğu gibi, kırsal kesimde nüfus artış
hızının çok yüksek olması yanında sulama altyapısının eksikliği sonucunda, kırsal kesimde
toplanan gizli işsizler sektör dışına itilmektedir. Böylece, henüz sanayileşme ve yeterli
istihdam olanakları sağlanmadan, nüfusun sektör değiştirmesi olgusu yaşanmaktadır. Kırsal
kesimin itici gücünün kentin çekici gücünden daha büyük olduğu bu göç başta İstanbul,
Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde görülen dengesiz şehirleşme olgusunu ortaya
çıkarmaktadır. Bu durum, nüfusun yoğunlaştığı şehirlere daha fazla içme ve kullanma suyu,
daha fazla enerji talebine neden olmakta, dolayısı ile şehirlere yapılacak altyapı yatırım
maliyetlerini arttırmaktadır.
4. DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
Ülkemizde su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacıyla kurulmuş, tarım, enerji,
hizmetler ve çevre sektöründe hizmet veren en etkin kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü (DSİ)’nin 1954 yılında 6200 sayılı yasa ile kurulmasından sonra su kaynaklarının
geliştirilmesi için büyük çapta yatırımlara başlanmıştır.
DSİ Genel Müdürlüğü’nce çevre sektörü kapsamında enerji, sulama ve drenaj projelerine
ait çevresel etki değerlendirme çalışmaları yapılması; Çevre ve Orman Bakanlığı ve diğer
kuruluşlarla birlikte kirlilik araştırma projeleri ve havza bazında su kirlenmesi atlaslarının
hazırlanması; çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılan çalışmaların izlenmesi;
talep edilen bilgi, veri ve raporların hazırlanması; ülke çapında yerüstü ve yeraltı su
kaynaklarının kalitelerinin sürekli izlenmesine yönelik faaliyetler büyük bir titizlikle
sürdürülmektedir.
Ülkemizde, su kaynaklarının sulama, içme-kullanma ve endüstri suyu temini, hidroelektrik
enerji üretilmesi ve taşkın koruma amacıyla DSİ tarafından 730 adet baraj ve çok sayıda gölet
yapılması planlanmıştır. 2003 yılı başı itibarıyle 206 adet baraj ve 378 adet gölet inşa edilerek
işletmeye açılmıştır. 93 adet barajın ve 129 adet göletin inşaatı ise halen devam etmektedir.
Gölet diye isimlendirdiğimiz depolama tesislerinin de büyük bir kısmı ICOLD (International
Comission on Large Dams) kriterlerine göre büyük barajlara ait sınıflandırma içerisinde yer
almaktadır.
Böylece, işletme ve inşa halindeki 299 baraj dikkate alındığında, bugünkü şartlar itibariyle
geriye inşaatına başlanmamış 431 adet baraj kalmaktadır.
İşletmeye açılmış barajlarda depolanan 140 milyar m3 mertebesindeki suyun aktif
durumdaki miktarının önemli bir kısmı, içinde bulunduğumuz yılda olduğu gibi Ülkemizin
coğrafik ve iklim şartları nedeniyle mevcut yağış ve buna bağlı olarak da akış şartlarının
yetersiz olduğu mevsim, yıl ve kurak periyotlarda, başta sulama suyu ihtiyaçlarında olmak
üzere, içme-kullanma, endüstri ve hidroelektrik amaçlı enerji üretiminin karşılanmasında
kullanılmaktadır.
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4.1. DSİ Tarafından Sektörel Bazda Geliştirilen Projeler
4.1.1. Tarım Sektörü
Türkiye’nin 77,95 milyon ha olan yüzölçümünün yaklaşık olarak üçte birini teşkil eden
28,05 milyon hektarlık kısmını ekilebilir araziler teşkil etmekte ve bunun da 25,85
milyon hektarlık kısmı sulanabilir arazilerden oluşmaktadır. Ancak, yapılan etütler sonucunda
bugünkü koşullarda ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarı 8,5 milyon hektar olarak
belirlenmiştir.
Türkiye’de 2003 yılı başı itibariyle DSİ, KHGM ve halkın kendi imkanlarıyla inşa ederek
sulamaya açtıkları araziler toplamı brüt 4 874 047 hektara ulaşmış olup, bu alan ekonomik
olarak sulanabilir araziler toplamı olan 8,5 milyon ha’ın % 58’ine tekabül etmektedir.
Sulamaya açılan arazilerin 494 281 ha’ı yeraltı suyundan sulanmaktadır.
Sulanmakta olan alanların brüt 2 657 812 hektarı (2 296 350 ha net) DSİ tarafından inşa
edilerek işletmeye açılmış bulunmaktadır. 2003 yılı başı itibariyle DSİ tarafından
700 000
ha sulama alanının inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bilindiği gibi Ülkemizde yeraltısu
kaynaklarının araştırılması, kullanılması, korunması ve geliştirilmesi 167 sayılı “Yeraltısuları
Kanun” ve “Yeraltısuları Tüzüğü” esasların göre yapılmaktadır. Bu amaçla içme ve
kullanmanın yanında sulamada yeraltısuyu kullanımı önemli boyutlara ulaşmıştır. Sulamada
yeraltısuyu kullanımının en önemli kısmı sulama kooperatifleri tarafından gerçekleştirilirken
bunu kamu kuruluşlarına bedelli olarak açılan kuyulardan yapılan sulamalar ve DSİ yerüstü
suyu sulama tesislerine takviye mahiyetinde açılan kuyularda yapılan sulamalar izlemektedir.
Halen sulama kooperatiflerince 494 281 ha arazi yeraltısuyu ile sulanmaktadır.
Ülkemizde 2003 yılı başı itibariyle inşa edilerek işletmeye açılan brüt 4 874 047 ha alanın 2
657 812 ha’ı DSİ tarafından inşa edilmiştir. Ülke genelinde 1 ha sulamanın maliyeti, baraj ve
sulama tesisleri dahil olmak üzere ortalama 8 000 ABD Doları kabulü ile
2 657
812 ha alanın maliyeti yaklaşık olarak 21 milyar ABD Doları olarak hesaplanmaktadır. DSİ
tarafından işletilen sulama şebekelerindeki 1 ha alanın tarımsal gelir artışı ortalama
700
ABD Doları olduğu göz önünde bulundurulduğunda sulanmakta olan 2 657 812ha tarım
alanından ülke ekonomisine sağlanan gelir 1,82 milyar ABD Doları/yıl olmaktadır. Bu
durumda, sulama projelerinin yaklaşık 12 yılda geri ödemesinin tamamlandığı ve daha
sonraki yıllarda ise çok düşük bir düzeyde gerçekleşen işletme ve bakım giderlerinin
ödenmesi ile ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesine çok büyük katkılar sağladığı
görülmektedir.
Tarım sektöründe sulu tarım koşullarında 4 ha’lık bir işletmenin bir çiftçi ailesinin geçimini
sağlayacağı kabulü ile 2 657 812 ha alanda 652 000 çitçi ailesine istihdam imkanı
sağlanmıştır. Bu durumda en az 4 milyon kişinin yaşam standardının yükseltilmesi ve buna
bağlı olarak kentlere göçü önlenerek kırsal alanda kalmaları sağlanmış olmaktadır.
8,5 milyon ha olan ekonomik olarak sulanabilir arazinin nihai durumda; 6,5 milyon ha’ının
DSİ, 1,5 milyon ha’ının Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) ve 0,5 milyon ha’ının ise
halk sulamaları şeklinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
DSİ sorumluluğunda geliştirilmesi düşünülen 6,5 milyon ha’ın 2,7 milyon ha’ının bugünkü
şartlar itibariyle geliştirildiği dikkate alındığında, 2030 yılına kadar işletmeye açılması
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gereken sulama sahası 3,8 milyon ha olmaktadır. Bu miktarın 1,5 milyon ha’ı GAP projesi
kapsamında, 2,3 milyon ha’ı ise diğer bölgelerdeki projeler kapsamında yer almaktadır. Bu
hedefin gerçekleştirilebilmesi için gerekli toplam finansman ihtiyacı yaklaşık 28 milyar ABD
Doları olarak tahmin edilmektedir.
4.1.2. Hizmetler Sektörü
DSİ Genel Müdürlüğü’nce 1053 sayılı yasa kapsamında nüfusu 100 000’ i aşan 15 adet
kentin uzun dönemli içme-kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
projeler inşa edilerek yılda toplam 2,026 milyar m3 su sağlanmıştır. Halen 27 kentin içmekullanma suyu projesinin inşaatı devam etmektedir. Bu projeler tamamlandığında yılda
toplam 0,759 milyar m3 su sağlanmış olacaktır. Böylece işletmede olanlar ile birlikte
temin edilen içme-kullanma suyu miktarı 2,785 milyar m3’e ulaşacaktır.
DSİ tarafından inşa edilen içme-kullanma ve sanayi suyu temini amaçlı projelerin maliyeti
yaklaşık 5 milyar ABD Doları olmaktadır. 1 m3 suyun satış fiyatı ortalama 50 cent kabulü ile
içmesuyu projelerinden elde edilen yıllık gelir yaklaşık olarak 1 milyar ABD Doları olarak
hesaplanmaktadır. Bu durumda bu projelerin 5 yıl gibi oldukça kısa bir zamanda geri
ödemesinin tamamlamaktadır.
Ülkemizde içme-kullanma ve endüstri suyu olarak halen kullanılmakta olan yıllık
10
milyar m3 suya ilaveten nüfus artışı ve sosyal gelişme dikkate alınarak 2030 yılında
28,5 milyar m3 suya ihtiyaç olacağı düşünülmektedir. Bu miktarın % 50’sine isabet eden
yıllık 14,5 milyar m3’ünün DSİ tarafından karşılanacağı kabul edildiğinde önümüzdeki 30
yıllık periyotta gerekli finansman ihtiyacının 20 milyar ABD Doları olacağı tahmin
edilmektedir.
4.1.3. Çevre Sektörü
DSİ, ülkemizdeki sosyo-ekonomik kalkınmaya paralel olarak geliştirmekte olduğu proje
sahalarımız ile çevre şartları açısından korunmasında yarar gördüğü değerlerin tahrip olmadan
muhafazası amacıyla çevre sektöründeki projelerin geliştirilmesine de önem vermektedir.
Bugünkü şartlar itibarıyla, geliştirmeyi düşündüğü projeler için önümüzdeki 30 yıllık
periyotta bu sektör için gerekli finansman ihtiyacının 3 milyar ABD Doları olacağı kabul
edilmektedir.
4.1.4. Enerji Sektörü
Ülkemizdeki 26 adet hidroelektrik havzada bulunan irili ufaklı çok sayıdaki nehrin yıllık
ortalama su potansiyeli olan 193 (186+7) milyar m3 yüzey suyunun hidroelektrik enerji
potansiyelinin belirlenmesinde "Teorik Potansiyel", "Teknik Yapılabilir Potansiyel" ve
"Ekonomik Yapılabilir Potansiyel" olmak üzere üç farklı şekilde değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bir akarsu havzasının hidroelektrik enerji üretiminin kuramsal üst sınırını gösteren brüt
teorik hidroelektrik potansiyeli, deniz seviyesine kadar olan (sınıraşan sularda sınıra kadar)
mevcut düşü ve ortalama debinin oluşturduğu potansiyelin % 100 verimle türbinlenerek elde
edileceği varsayılan yıllık ortalama enerji potansiyelini ifade etmektedir. Topoğrafya ve
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hidrolojinin bir fonksiyonu olan brüt hidroelektrik enerji potansiyeli, ülkemiz için 433 milyar
kWh/yıl mertebesindedir.
Teknik yönden değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyel, bir akarsu havzasının
hidroelektrik enerji üretiminin mevcut koşullardaki teknolojik üst sınırını göstermektedir.
Uygulanan teknolojiye bağlı olarak düşü, akım ve dönüşümde oluşabilecek kaçınılmaz
kayıplar hariç tutulduğunda, teknik açıdan uygulanabilmesi mümkün hidroelektrik projelerin
ekonomik veya diğer şartlar gözetilmeden havzanın tümünde gerçekleştirilmesiyle elde
edilecek hidroelektrik üretimin sınırlarını temsil etmektedir. Teorik potansiyelin yarısının
teknik olarak geliştirilebileceği kabul edilerek ülkemizin teknik yönden değerlendirilebilir
hidroelektrik enerji potansiyeli 216 milyar kWh/yıl olarak tahmin edilmektedir.
Ekonomik olarak yapılabilir hidroelektrik potansiyel, bir akarsu havzasının hidroelektrik
enerji üretiminin ekonomik olarak optimizasyonunun sınır değerini gösterir, Ekonomik
olarak yararlanılabilir hidroelektrik potansiyel, beklenen faydaları (gelirleri), masraflarından
(giderlerinden) fazla olan hidroelektrik projelerin enerji üretimini göstermektedir.
Elektrik enerjisi tüketimi ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın en önemli
göstergelerinden birisidir. Bir ülkede kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi ve/veya
tüketimi o ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir.
Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında kişi başına 7 kWh olan elektrik enerjisi tüketimi,
2000 yılı itibarıyla kişi başına 1417 kWh’a ulaşmış olmasına rağmen, Avrupa’da kişi başına
düşen elektrik tüketimi 6000 kWh ve dünya ortalaması 2500 kWh ile karşılaştırıldığında
planlanan hedeflerin çok gerisinde olduğumuz görülmektedir. Bu anlamda ileriki yıllarda
ciddi bir enerji krizi ile karşılaşılmaması için bu alanda çok büyük yatırımlar yapmamız
gerektiği açıkça görülmektedir.
Ülkemizdeki doğal enerji kaynakları sınırlı olup, ulusal enerji kaynaklarımız; 126 milyar
kWh hidroelektrik, 105 milyar kWh linyit, 16 milyar kWh taş kömürü olmak üzere yılda
ortalama toplam 247 milyar kWh civarında bulunmaktadır.
2003 yılı başı itibariyle işletmeye açılan 130 adet hidroelektrik santralın kurulu güç
kapasitesi 12 251 MW, yıllık ortalama enerji üretim potansiyeli ise 44,388 milyar kWh’dır.
Bu durum, ülkemizde teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyelin
ancak %35’ine geliştirildiğini göstermektedir.
Ülkemizde bugüne kadar inşa edilerek işletmeye açılan termik ve hidroelektrik santralların
2000 yılındaki fiili enerji üretimi 124,9 milyar kWh’a olarak gerçekleşmiştir. Bu enerjinin 93
994 GWh’i (% 75) termik santrallardan, 30 879 GWh’i (% 25) hidroelektrik santralların
üretiminden elde edilmiştir.
TEAŞ tarafından hazırlanan “Orta Dönem (1997-2002), Uzun Dönem (2003-2020) Enerji
Üretim Planlaması” çalışmalarına göre ülkemizdeki kurulu güç kapasitesinin 2010
yılında 60 490 MW’a, 2020 yılında ise 104 893 MW’a çıkartılması programlanmış
bulunmaktadır. Aynı dönemde hidroelektrik kurulu güç kapasitesinin ise 2010 yılında
22 380 MW’a, 2020 yılında ise 31 468 MW’a çıkartılması öngörülmektedir. Bu durumda,
halen 11 643 MW olan hidroelektrik kapasitenin 2020 yılında 31 468 MW’a ulaşması için 20
yıllık dönemde yaklaşık olarak yılda ortalama 1 000 MW’lık bir kurulu güç kapasitesinin
sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.
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Hidroelektrik enerjide 2020 yılına kadar planlanan hedeflere ulaşılabilmesi için elektrik
nakil hatları hariç yılda yaklaşık olarak 1,5 milyar ABD Doları yatırım yapılması
gerekmektedir. Ancak, hidroelektrik enerji alanında yatırımcı bir kamu kuruluşu olan DSİ’nin
1985-1997 periyodunda enerji sektöründeki yatırım bütçesinin 1985 yılında 501 milyon ABD
Doları iken, 1996 yılında 400 milyon ABD Doları, 1997 yılında ise 477 milyon ABD Doları,
1999 yılında ise 516 milyon ABD Doları civarında olduğu görülmektedir. Bu durumda
hidroelektrik enerji alanında programlanan hedeflere yalnızca kamu bütçesinden sağlanacak
kaynaklarla ulaşılması mümkün görülmemektedir.
Türkiye'nin enerji alanındaki ulusal politikasının temel hedefi, 1983 yılından itibaren
uygulanmaya başlayan serbest piyasa ekonomisi doğrultusunda ülkemizin yenilenebilir doğal
enerji kaynağı olan hidroelektrik enerji yatırımlarındaki finansman sorununun aşılabilmesi
amacıyla yerli ve yabancı özel sektör sermayesinin bu alanda teşvik edilmesidir. Böylece
kamu bütçesindeki mali yükün hafifletilmesi yanında teknoloji transferinin sağlanması ve
yatırımların programlanan zamanda bitirilmesidir. Bu doğrultuda 1984 yılında yürürlüğe giren
3096 sayılı kanun ile Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile 1992 yılında başlatılan ve DSİ
tarafından yürütülmekte olan "% 100 Dış Kredili Anahtar Teslimi" model çerçevesinde
hidroelektrik projelerin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesine çalışılmıştır.
Sürdürülebilir kalkınma ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir ekonomiye sahip olmanın
önemli ögelerinden birisi, ucuz, kaliteli, sürekli ve güvenilir enerjinin piyasaya arzıdır. Bu
gaye ile; “Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde
tüketicinin kullanımına sunulması için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre
faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının
oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması” amacıyla
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) oluşturularak elektrik ve doğalgaz piyasalarında
özel hukuk hükümleri ve serbest rekabet kuralları doğrultusunda faaliyette bulunma esası
getirilmiştir.
Enerji sektöründe yukarıda belirtilen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda; ekonomik
büyüklük olarak gayri safi milli hasılanın büyük bir kısmını oluşturan elektrik ve doğal gaz
sektörleri EPDK tarafından düzenlenecek ve denetlenecektir. Bununla, belirtilen sektörlere
yerli ve yabancı özel sektör katılımının sağlanması, işletme ve yatırım verimliliğinin
artırılarak düşük maliyetli enerji temin edilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yatırım
kararlarının rasyonel bir şekilde alınmasının sağlanması, bazı tesislerin özelleştirilmesi ve bu
suretle kamuya olan yükün hafifletilmesi hedeflenmiştir.
1988 yılında ülkemizdeki toplam elektrik üretiminde hidroelektrik santralların payı
yaklaşık olarak % 60 seviyesinde iken bu oran 2003 yılında % 17 seviyesine düşmüş
bulunmaktadır. Bu durumun en büyük nedeni Türkiye'de 1986 yılından itibaren doğalgazın
elektrik enerjisi üretiminde önemli bir yakıt olarak kullanılmaya başlanmış olmasıdır.
Türkiye’de hidroelektrik potansiyelin geliştirilerek ülke ekonomisinin istifadesine
sunulmasında görevli bulunan DSİ ve EİE tarafından ön inceleme, master plan, planlama,
kesin proje, inşaat ve işletme seviyesinde geliştirilen 566 adet proje sonucu teknik ve
ekonomik yönden değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyeli 35 540 MW kurulu güç ile
yılda ortalama 126 109 GWh olarak belirlenmiştir. 2003 yılı başı itibariyle inşa edilerek
işletmeye açılan 130 adet HES in kurulu gücü 12 251 MW, yıllık ortalama enerji üretim
kapasitesi ise 44 388 GWh dır. Bu durum ülkemizde mevcut hidroelektrik potansiyelin ancak
% 35’ine geliştirilmiş olduğunu göstermektedir. Halen inşaatı devam etmekte olan 31 adet
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Hidroelektrik Santral (HES) ın kurulu güç kapasitesi 3 338 MW, yıllık ortalama üretim
potansiyeli ise 11 845 GWh dır. Bu santralların inşaatının tamamlanarak işletmeye alınması
ile ekonomik olarak geliştirilebilecek potansiyel kurulu güç olarak 15 589 MW’a ve yıllık
ortalama üretimi 55 233 GWh'a ulaşarak, toplam potansiyelin % 44’ü değerlendirilmiş
olacaktır.
Henüz inşaatına başlanmamış bulunan 405 adet HES projesinin kurulu güçleri
toplamı 19 951 MW, yıllık ortalama üretim potansiyeli ise 70 876 GWh dır.
2030 yılına kadar DSİ tarafından gerçekleştirilecek enerji projelerinin toplam kurulu gücü
yaklaşık olarak 15 000 MW (55 000 GWh)’dır. Bu hidroelektrik kurulu gücün işletmeye
açılması için önümüzdeki 30 yıllık periyotta gerekli toplam finansman ihtiyacı 22 milyar
ABD Doları olarak kabul edilmektedir.
2020 yılında ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin kurulu güç olarak %86 ve ortalama
üretim olarak %84’ü değerlendirilmiş olacaktır. Hidroelektrik santralların ulusal ve
yenilenebilir kaynak oluşu, ekonomiye diğer faydaları ve yerli yapım oranının termik ve
nükleer santrallarla mukayese edilemeyecek kadar yüksek oluşu vb. nedenler dikkate alınarak,
dönem sonunda hidroelektrik potansiyelinin değerlendirme oranının asgari %90’lar düzeyine
getirilmesi ekonomi yanında ülke menfaatlerine de uygun düşmektedir. Diğer taraftan 1 Ocak
1996 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği
Anlaşması uyarınca, Topluluk enerji politikalarına uyum gösterilmesi Türkiye tarafından
kabul edilmiş bulunmaktadır.
Söz konusu milletlerarası anlaşma, TBMM tarafından onaylanmıştır. Bu durumda,
Türkiye'de yürürlükte bulunan enerji politikaları ve ilgili yasal mevzuat ile, Avrupa Birliği
mevzuatı arasındaki farkların giderilmesi zarureti doğmuştur.
Avrupa Birliği'nin Yeşil Enerji'yi (Hidroelektrik,Rüzgar,Güneş, Biomass) destekleme
politikaları belirlenmiş ve ilgili taraflara bildirilmiş bulunmaktadır. Bu politikaların başlıcaları
şunlardır.
CO2 emisyonu yaratan yakıtlara ek vergiler getirilmektedir.
Yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji (Yeşil enerji) için KDV indirimi öngörülmektedir.
Yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji (Yeşil Enerji) için Ekolojik Vergi geri ödemesi
(sübvansiyonu) önerilmektedir.
Bu yeni kriterlerin hidrolelektrik enerji için, termik santrallarda üretilen enerjiye kıyasla, kWh
bazında 3 cent fiyat desteklemesi meydana getireceği değerlendirilmektedir.
Yukarıda özetlenen bu kriterlerin, ülkemizde de en kısa zamanda hayata geçirilmesi
halinde, bugünkü kriterlere göre 126 milyar kWh olan ekonomik hidroelektrik enerji
potansiyelimizin önemli bir sıçrama yapacağı ve halihazırda ekonomik olarak yapılabilir
görülmeyen pek çok HES projesinin süratle yapımına başlanması mümkün olabilecektir.
4.1.4.1. Enerji Yatırımlarının Geri Ödenmesi
Son yıllarda ülkemizde hidroelektrik enerjinin, planlanan enerjiyi üretemediği ve güvenilir
olmadığı şeklindeki görüşler kamuoyuna yayılmaya çalışılmaktadır. Ancak, Türkiye'de
bugüne kadar geliştirilen projelerin uzun yıllar üretimi dikkate alındığında, bu iddiaların
gerçeği yansıtmadığı görülmektedir.
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Depolamalı HES projelerinin fizibilite çalışmaları sırasında; 30-40 yıllık akım
gözlemlerinden yararlanılmaktadır. Bu periyot içinde kurak ve yağışlı dönemler ardışık olarak
yer almaktadır. Barajın aktif hacmi, kurak dönemdeki akımlar da dikkate alınarak
belirlenmekte ve güvenilir (firm) enerji üretimi buna göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle
depolamalı HES'ler kurak periyotta dahi, öngörülen güvenilir enerjiyi sisteme sağlayan
tesislerdir.
Son 9 yılda, ülkemizde inşa edilmiş olan HES'lerin planlanan üretimleri ile gerçekleşmiş
fiili üretimleri karşılaştırıldığında; bazı yıllarda planlanan toplam üretimden düşük olmakla
birlikte, bazı yıllarda daha fazla elektrik üretimi gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır.
Türkiye'deki hidroelektrik santralların 1992-2001 periyodundaki fiili üretimlerinin planlanan
üretimleri ile karşılaştırıldığı Tablo 3 de; akımların az olduğu yıllarda bile güvenilir üretimden
daha fazla enerji üretildiği görülmektedir. 1992-2001 periyodunu kapsayan 10 yıllık dönemde
planlanan toplam üretim 37 208 GWh iken, aynı dönemde toplam fiili üretim 32 022 GWh'a
ulaşarak, yaklaşık olarak planlanan üretim hedeflerine ulaşılmıştır.
Tablo 3 Türkiye'de hidroelektrik santraların planlanan ve gerçekleşen üretimleri (gwh)
Yıllar

1992

1993

1994

1995 1996 1997

1998

1999

2000

2001

Plan. Ort. : 30443 35178 35842 35836 36097 36707 37449 38286 42216 44 034
Plan. Güv. : 23478 27129 27641 27636 27838 28308 28879 29526 31960 32 922
Gerçekleşen: 24889 32226 29291 33925 38877 38125 40483 32543 28967 20 967

Toplam
37 208
29 532
32 022

Kaynak-TEAŞ

Son yıllarda ülkemizde yaşanan elektrik enerjisi krizi sırasında, verimsiz olarak çalışan
termik santralların açığını kapamak amacıyla, büyük depolamalı HES'lerin baz karakterli
olarak çalıştırılması nedeniyle, rezervuarlardan planlanandan daha fazla su çekilmek suretiyle
su seviyeleri minimum düzeye inmiştir. Düşünün azalmasına bağlı olarak HES'ler daha az
enerji üretmişlerdir. HES'lerin bu şekilde öngörülenden farklı işletilmesine rağmen yukarıdaki
Tablo'dan görüleceği üzere; Kamuoyuna, "Barajlı santralların projelendirilmesinde kuraklık
gibi hidrolojik koşulların göz önünde bulundurulmadığı, dolayısıyla HES projelerine
güvenilemeyeceği " şeklinde yansıtılan görüş ve beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. HES
projelerinin aleyhindeki söz konusu yanıltıcı yorumlar, hidroelektrik santrallara ilişkin yatırım
kararları alınmasını olumsuz olarak etkilemektedir.
4.1.4.2. Faydalar ve yatırımın geri ödenmesi
İşletmedeki Keban, Karakaya ve Atatürk HES'ler ülke ekonomisine sağladıkları faydalar
açısından değerlendirildiklerinde; Keban HES'in, 25 yıllık toplam üretimi 153200 GWh, yıllık
ortalama üretimi 6128 GWh/yıl ve 8 cent/KWh' lık ortalama elektrik satış fiyatı üzerinden,
söz konusu santralın ülke ekonomisine katkısı yaklaşık olarak, 25 yılda toplam 12,3 milyar
Dolar, yılda ise ortalama 490 milyon Dolar mertebesinde olmaktadır. Buna göre, Keban barajı
ve HES projesi için yaklaşık 4 yıl içinde yatırımın geri ödendiği anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde; Karakaya HES'in 14 yıllık toplam enerji üretimi 102404 GWh, toplam geliri
ise 8,2 milyar Dolardır. Söz konusu proje, yaklaşık 7,5 yılda yatırımını geri ödemiştir. Atatürk
HES'in ise, 9 yıllık toplam üretimi 69172 GWh, toplam geliri 5,5 milyar Dolardır. Atatürk

13

barajı ve HES projesinde de yaklaşık 9 yılda yatırım geri ödenmiştir. Yakıt giderleri olmayan
bu barajlar, büyük rezervuarları da göz önünde bulundurulduğunda daha yüzlerce yıl
üretecekleri elektrik enerjisi yanında Atatürk barajından 882 380 ha alanın sulanması da temin
edilerek ülke ekonomisine milyarlarca Dolar katkı sağlayacaklardır.
Ülkemizin başlıca ulusal ve yenilenebilir enerji kaynağını değerlendiren hidroelektrik
santrallar; ilk yatırım maliyetleri yüksek gibi görülmekle birlikte, ekonomik ömürleri yüzlerce
yıl olan ve uzun projeksiyonlu bir ekonomik irdeleme yapıldığında en ucuz üretim maliyetli,
dışa bağımlılığı olmayan projelerdir. Depolamalı HES'ler, bulundukları havzanın
hidroelektrik potansiyelinin geliştirilmesinde, mansap projelerinin ekonomisine ve rüsubat
tutma özellikleri ile erozyonu önleyerek sağlayacakları olumlu katkıların yanısıra taşkın
koruma, içme-kullanma, sanayi ve sulama suyu temini, rekreasyon ortamları yaratılması,
balıkçılık gibi yöre halkına sosyo-ekonomik sekonder faydalar sağlamaktadır. Diğer taraftan,
yakıt masrafları bulunmamakta ve sistemin yük talepleri ile frekans ayarlamasına kolaylıkla
uyum göstermektedir.
Türkiye’nin enerji sektöründeki temel politikası; güvenilir, rekabete dayalı enerji pazarı
koşullarında ucuz elektrik enerjisinin yeterli düzeyde ve zamanında temin edilmesidir. Sosyoekonomik kalkınmada sürekliliğin devamı için hidroelektrik enerjinin en kısa sürede
geliştirilmesi doğrultusunda özel sektörün teşviki yönünde uygulanmakta olan politikaların
desteklenmesi yanında kamu bütçesine ilave finansman imkanları yaratılması, ülkemizin
ileriki yıllarda elektrik enerjisi dar boğazıyla karşılaşmaması bakımından büyük önem arz
etmektedir. Böylece, kısıtlı imkanlara sahip kamu bütçesindeki mali yükün hafifletilmesi
yanında teknoloji transferinin sağlanması ve hidroelektrik enerji yatırımlarının programlanan
zamanda bitirilerek ülkemizin ekonomik kalkınmasının hızlandırılması hedeflenmektedir.
Ülkemizin başlıca ulusal ve yenilenebilir enerji kaynağı olan hidroelektrik potansiyelinin
değerlendirilmesi için geliştirilen HES’ lerin yakıt masraflarının olmaması dolayısıyla işletme
maliyetinin çok düşük olması, yük taleplerine kolaylıkla uyum göstermesi ve alternatif enerji
kaynaklarına göre çevresel etkilerinin en az olması nedeniyle öncelikle inşa edilerek işletmeye
alınmaları büyük önem arz etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yılı olan 2023 yılında öngörülen hedeflerinde
ötesinde ekonomik değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyelin tamamının geliştirilmesi için
gerekli çalışmaların acilen yapılması gerekmektedir.
5. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP)
Ülkemizin, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde, en
büyük projesi olan GAP kapsamında Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin,
Siirt, Batman, Şırnak ve Kilis illerinin tamamı veya bir kısmı yer almaktadır. Cumhuriyet
döneminin en büyük yatırımlarından ve entegre bir hüviyete sahip, Dünyada benzeri az
bulunan suya dayalı bir kalkınma projesi olan GAP, 13 adet proje demetinden oluşmaktadır.
GAP kapsamında yer alan projelerden 7'si Fırat ve 6'sı Dicle havzasında yer almaktadır. Bu
projeler kapsamında tesis edilecek; 22 baraj ve toplam kurulu güçleri 7 476 MW olan 19
hidroelektrik santralda yılda 27 milyar kWh hidroelektrik enerji üretimi ve 1,7 milyon hektar
arazinin sulanması sağlanacaktır. Ayrıca, geliştirilen içme-kullanma ve endüstri suyu temini
projeleri ile Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır kentleri su ihtiyaçları karşılanacaktır.
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GAP kapsamındaki DSİ projelerinin tamamının gerçekleştirilmesi için 18 milyar ABD
Dolarına ihtiyaç vardır. 2000 yılı başı itibariyle GAP kapsamındaki enerji yatırımlarının % 59'
u ve sulama yatırımlarının % 12,4'ü gerçekleştirilmiştir. Sulamaya da hizmet edecek büyük
depolama tesisleri işletmeye açılmış olmakla birlikte, ödenek yetersizliği nedeniyle isale
hatları ve sulama şebekeleri inşa edilemediğinden bu tesisler sadece enerji amaçlı olarak
işletilmektedirler. Gerçekleşen GAP yatırımları için 9,3 milyar ABD Doları harcanmış olup,
geriye kalan farklı aşamalardaki projelerin tamamlanması için de 8,7 milyar ABD Dolarına
ihtiyaç bulunmaktadır.
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ÖZET
Su insan ve diğer canlıların yaşaması için çok önemli bir doğal kaynaktır. Su kaynağı tarım ve
endüstri için bir üretim girdisi olduğu kadar, aynı zamanda bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle su
her zaman, ulusal gelişmeyi ve uluslar arası ilişkileri belirleyen stratejik bir kaynak
konumundadır. Şu halde su kaynakları geliştirmesinde çok amaçlı, çeşitli kullanımlı, ekonomik
ve verimli su kullanımı temel parametreler olarak dikkate alınmalıdır. Bu tebliğde bu hususlara
kısaca temel edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Su kaynakları mühendisliği, küreselleşme
WATER RESOURCES ENGINEERING AND GLOBALIZATION
ABSTRACT
Water is an essential element for human beings and all other living beings. On the ofter hand,
water is an input for industry and agriculture, and also it is a renewable clean energy resources.
Therefore, water resources in a country are becoming strategic target determining the national
economic development together with the international foreign policy. According to this, some
principle like; multi use, multi purpose, economically and efficiently water should be based on
the planning of water resources for the development. In this paper, these issues will be briefly
discussed within the limited time.
Key Words: Water resources engineering, globalization
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1. GİRİŞ
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra başlayan “Yeni Dünya Dönemi” veya küreselleşme,
aslında kapitalist ekonomilerinin stratejik bir hedefiydi. Kapitalizm bu aşamaya; Ulusallaşma,
Bölgeselleşme, Çok Uluslulaşma aşamalarından geçerek gelmiştir.Kelime anlamı;
dünyasallaşma, sınır tanımama olan küreselleşme aslında kapitalizm kurallarının ulusal, bölgesel
sınırları aşıp dünya çapında işlemesi anlamına gelmektedir. Bu sistem üretim ve tüketimin dünya
çapında işlemesi anlamına gelmektedir. Bu sistem üretim ve tüketimin dünya ölçeğinde
planlandığı ve dünyanın serbest rekabet ve piyasa kurallarının işlediği tek Pazar olarak
görüldüğü bir sistemdir. Şüphesiz bu değişim ekonomiden başlayarak hukuk, siyaset teknoloji,
kültür, petrol, doğalgaz, su kaynakları gibi doğal kaynaklarını da kapsamına alarak
genişlemektedir.
Esasen su kaynakları akarsu havzalarında meydana gelen ve sınır tanımama kuralına en fazla
uyan bir doğru kaynaktır. Zira, hidrolojik havzaların sınırları, çoğu kez bir devletin egemenlik
sınırlarını aşar. Diğer taraftan, su kaynaklarından istifade edebilmek için mühendislik
çalışmaları gereklidir. Bu nedenle su kaynakları mühendisliği ile küreselleşme arasında bir ilişki
bulunması anlaşılabilir bir konudur.
2. SU KAYNAKLARININ ÖNEMİ
Bilindiği gibi su, canlı varlıkların ağırlığının 3/4 ünü teşkil eden ve hücrelerin biyolojik
faaliyetleri için gerekli olan bir maddedir. Suyun bu yaşamsal önemi yanında yenilebilir ve
temiz enerji kaynağı olması önemini daha da arttırmaktadır. Sudan elde edilen hidroelektrik
temiz enerjinin yanında 21. yüzyılın temiz enerjisi olarak nitelenen hidrojen enerjisi de sudan
elde edilmektedir.
Suyun yukarıda belirtilen temel iki fonksiyonunun yanında yerküre de hayatı yaşanabilir hale
getiren pek çok önemli diğer etkileri de vardır. Sadece donma ve erime olaylarında; 1 g suyun 80
kalorilik enerji alış verişi yaptığını düşünürsek; göllerde, denizlerde, akarsularda bulunan
milyonlarca ton suyun ekosistemlerinin enerji dengesine ne kadar önemli katkıları olduğunu
anlayabiliriz.
Su diğer insan faaliyetleri için olduğu kadar ekonomik faaliyetler içinde vazgeçilmez bir
öneme sahiptir. Örnek olarak 1 kg şeker pancarı üretilebilmesi için 1500 lt, 1 kg yünün kumaş
haline gelebilmesi için 1000 lt ve 1 m3 beton harcının hazırlanabilmesi için 150 lt suya ihtiyaç
olduğu düşünülürs suyun ekonomi içinde vazgeçilmez bir element olduğu anlaşılır.
Şüphesiz bu kadar önemli fonksiyonları olan suyun miktarının yeryüzünde sabit ve
dağılımının düzensiz oluşunun yanında dünya nufüsunun çok hızlı bir şekilde artışı ve suya olan
taleplerin çeşitlenerek artması su kaynaklarını; kömür petrol gibi stratejik bir konuma getirmiştir.
3. TÜRKİYE VE DÜNYADA SU KAYNAKLARININ DURUMU
3.1. Türkiye de Su Kaynakları
Yurdumuzun, Akdeniz iklim kuşağında bulunan, üç tarafı denizlerle çevrili, topografik
bakımdan engebeli bir yarımadadır.
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Yıllık ortalama yağış 642.5 mm olup mevsimsel ve bölgesel dağılımı düzensizdir. Bu da
akarsularımızın rejimlerinin düzensiz olmasına neden olmaktadır. FAD’ın araştırmasına göre bir
ülkede kişi başına düşen miktar; 1000 m3/yıl dan az ise o ülkede su yetersizliği olduğu kabul
edilmektedir. Ülkemizde kişi başına düşen su tüketimi 1999 yılı itibariyle 1620 m3/yıl
civarındadır (Tablo 1). Bu nedenle mevcut tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz takdirde
gelecekte su sıkıntısı çekebileceğimizi görülmektedir.
Tablo 1 Türkiye’nin Yıllık Su Kaynakları Potansiyeli (1999)
1- Türkiye Yüzölçümü :
2- Yıllık Yağış :
3- Yenilebilir Yıllık Su Potansiyeli :
a) Yerüstü :
642,5 x 10-3 x 88,89 x 106 x 104 =
* Akışa Geçen Miktar
501 x 109 x 0.37 =
Teknik ve Ekonomi Kullanılabilecek Miktar:
185.4 x 109 x 0.50 =
b) Yer altı:
c) Toplam Yıllık Potansiyel :
93.0 x 109 + 12 x 109 =
4- Halen Kullanılan Su Miktarı
Yerüstü : 25.9 x 109 m3
Yeraltı : 6.0 x 109 m3
31.9 x 109 m3/yıl
Kişi Başına Düşen Yenilebilir Su Kaynakları Miktarı:
105.3 x 109 / 65 x 106 =

77,89x106 Ha
642,5 mm / yıl
501.0 x 109 m3 / yıl
185.4 x 109 m3 / yıl
93.0 x 109 m3 / yıl
12.0 x 109 m3 / yıl
105.0 x 109 m3 / yıl

32.0 x 109 m3 / yıl
1620 m3 / yıl

3.2. Dünyada Su Kaynakları
Dünyadaki su miktarı 1384,12 x 109 km3 tür. Bunun 1348.00 x 106 km3 ‘ü denizlerde, 36,11 x
10 km3 ‘ü buzul, yerüstü ve yer altı suyu olarak bulunur (Tablo 2)
6

Tablo 2 Yerüstündeki Su Kaynakları
Denizler
Buzullar
Yer altı suyu
Göller, Akarsular
Atmosfer
Toplam

Hacim (106 km3)
1348
27,82
8.062
0.225
0,013
1384.12

%
97,39
2.01
0.58
0.02
0.001
100

Su kaynaklarının dünyadaki dağılımına da baktığımız zaman büyük bir dengesizlik olduğunu
görmekteyiz. Tablo 3’te Dünyanın en sorunlu bölgesi olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA)
da kişi başına düşen su miktarının en az 1250 m3 / yıl olduğu görülmektedir. Ancak dünyanın en
hızlı nüfus artışının bu bölgelerde olduğu ve su kaynakları projeleri için rasyonel bir çalışma
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yapılmadığı ve yeterli finansman kaynaklarının ayrılmadığı düşünülürse bu bölgelerde sosyal ve
siyasal sıkıntıların nedenleri daha iyi anlaşılabilir.
Tablo 3 : Dünyadaki Bölgelere Göre Su Dağılımı Ve Nüfus Hareketi:
Bölgeler
Yıllık Yenilebilir
Nüfus
Su Miktarı 109 m3
(Milyon)
Okyanusya
749
21
Latin Amerika
10766
466
Kuzey Afrika
5379
287
Batı Avrupa ve Orta Asya
7256
495
Afrika
4184
559
Batı Avrupa
1985
383
Asya
9985
3041
MENA
355
284
Toplam :
40679
5536

Kişi Başına
Metre Küp
36619
23103
18742
14659
7485
5183
3283
1250
Ortalama: 7348

4. SU KAYNAKLARININ TEK AMAÇLI PLANLAMADAN KÜRESELLEŞMEYE:
2. Dünya Savaşı sonrası başta A:B.D, Rusya ve diğer batılı devletler olmak üzere, dünyaya
hakim olmak için başlatılan uzay araştırmaları, nükleer denemeler,füze ve silah sistemlerinin
geliştirilmesi, doğal kaynakları sorumsuz kullanarak hızlı endüstrileşme çabalarının sonucunda
ortaya çıkan; asit yağmurları, orman ve bitki örtüsünün tahribi, erozyon, çölleşme, açlık, su
yetersizliği, yoksulluk gibi problemler, yalnız kendi ekonomik gelişmesi ve askeri üstünlüğünü
düşünen sorumsuz batı ülkelerini de düşündürmeye başlamıştır.
Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin sonucunda 1972 yılında Stokholm’de 1. Dünya Çevre ve
Kalkındırma Konferansı düzenlenmiş ve insanlık ilk defa yaşanan bu olumsuz gelişmelerin
nedenleri üzerinde düşünmeye başlamıştır. Bu toplantı sonucunda hazırlanması kararlaştırılan
Brundtland’ın “Ortak Geleceğimiz” isimli raporu bütün ülkeler tarafından ilgi ile karşılanarak
kabul edilmiştir. Bu raporda çevrenin korunmasının gerekliliği üzerinde durularak çevre ve
kalkınmanın bir bütün olduğu ve çevresel problemlerin tek bir ülkenin sorunu olmadığı, ülkelerin
ortak sorunu olduğu ve ortak çaba ile çözülebileceği uygulanmıştır.
1980’li yıllardan itibaren görülen Bhopal, Chernobyl ve petrol tankerleri kazaları, ozon
tabakasının delinmesi, sera etkisi, global ısınma, savaşlar sonucunda; toprak, hava, su, bitkilerde
görülen yoğun kirlenme, insanları ciddi olarak endişelendirmiştir. Noktasal kaynaklardan gelen
kirlenmenin kontrol edilebilmesinin kolay olmasına karşılık yayılı kaynaklardan gelen
kirlenmenin kontrol edilebilmesi için, bütün faaliyetlerin incelenmesi gerektiği ve bununda çok
zor olduğu anlaşılmıştır.
1992 de Rio de Jenerio’da toplanan 2. Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansında yukarıda
açıklamaya çalıştığımız problemlerin çözüm yolları araştırılmıştır. Konferansın sonuçları
Gündem 21 isimli bir deklarasyonla yayınlanış olup; bu arada su kaynaklarını geliştirme
çalışmaları, çevre bütünlüğü içinde ele alınmış ve ekonomik gelişme ile çevrenin bir bütün
olduğu vurgulanarak gerekli önlemlerin üye ülkelerin ortak çabasıyla gerçekleşebileceği ifade
edilmiştir.
2002’de Johannesburg’da yapılan 3. Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansında ise Rio
konferansında alınan kararlar teyid edilerek alınan sonuçlar değerlendirilmiştir.
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Bütün bu gelişmelerin su kaynaklarının planlanması çalışmalarına önemli etkileri olmuştur. İlk
zamanlarda ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve suyun zararlarından korunmak amacıyla
tek amaçlı projeler hazırlanmaktaydı. Daha sonra amaçların çeşitlenmesiyle çok amaçlı projeler
hazırlanmaya başlamıştır. Bu aşamadan sonra ise hidrolojik havzayı birim olarak esas alan
entegre havza planlamasının bir bölümü olarak su kaynakları planlaması entegre planlama
biçiminde yürütülmekte olup, bu planlamaların odak noktaları karşılıklı etkileşim, verimlilik,
çevresel ve toplumsal yapılabilirlik ve sürdürebilirlik olarak ifade edilebilir.
5. SU KAYNAKLARINDA KÜRESELLEŞME UYGULAMALARI
Çok uluslu şirketler Dünya nüfusunun hızla arttığını ve suyun giderek çok kıymetli bir iktisadi
mal haline geleceğini düşünerek uluslar arası platformlarda su kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılması ülkeler arasında rekabetle değil işbirliği ile sağlanabileceğini ve bu işbirliğinin de
özelleştirme ile mümkün olabileceği savunmuşlardır. Diğer taraftan BM’nin bir kuruluşu olan
Dünya Su Komisyonunu etki altına alarak su kaynaklarına yapılacak büyük yatırımları ancak
özel sektörün finanse edebileceği, suyun düşük fiyatla devlet eliyle satılmasının israfa neden
olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu durum çok uluslu şirketlerin küreselleşme ile kendi etki
alanlarını genişletme isteklerini açıkça göstermektedir.
Ancak çok uluslu şirketlerin uygulamalarına bakıldığında olumlu düşünmek pek mümkün
değildir. Dünya su sektörüne hakim iki Fransız şirketi Vivandi Generale Des Eaux’un
Bolivya’daki içme ve kullanma suyu özelleştirmesi alanındaki uygulamalardan halk şikayetçi
olmuştur. Hatta Arjantin’de halk su kalitesinin bozulması ve fiyat artışı nedeniyle su faturalarını
ödememiştir. Bolivya da ise fiyatlar yükseldiğinde halk toplu ve ücretli banyolara yönelmiştir.
6. SONUÇ
Su kaynakları açısından küreselleşmeye akarsu havzalarının, denizlerin bir bütün olduğu,
hazırlanacak projelerin koordinasyon ve işbirliği içerisinde yapılmasının olumlu görüldüğü;
ancak stratejik milli kaynaklar olan memba, akarsu, göl ve denizlerdeki yönetim ve planlama
yetkisinin çok uluslu şirketlerin eline geçmesini olumsuz bir gelişme olarak
değerlendirilmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, aylık süreçlerde küçük rezervuarlar, yıllık süreçlerde aküferler ve büyük
rezervuarlarda suyu depolayan üç tip teknoloji incelenmiş; hidroloji, işletme ve ekonomik
yönden karşılaştırılmıştır. İnceleme sonucunda, aküferler, küçük ve büyük rezervuarların su
depolamada bağımsız bir role hizmet ettiği ve her teknolojinin özel zaman ve koşullarda güçlü
karşılaştırma üstünlüklerine sahip olduğu belirlenmiş, yapılması olası görülen yerlerde
bütünleyici bir sistem ile üç tip depolama teknolojisinin kombinasyonu ile önemli kazanımların
sağlanabileceği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yeraltı suyu kaynakları, su depolama, su kıtlığı, rezervuar depolama,
maliyetler, aküferler, bağlantılı kullanım, nehir havzaları, barajlar
WATER SCARCITY AND THE ROLE OF STORAGE IN DEVELOPMENT
ABSTRACT
In this study, discussed the three kinds of technologies that store water for periods of months,
in small reservoirs, or years in aquifers and large reservoirs. These three technologies are
compared from hydrological, operational and economic standpoints. The two principle
conclusions of this study are; aquifers and small and large reservoirs all serve an indispensable
role in water storage, and each technology has strong comparative advantages under specific
conditions of time and place; Where it is possible to do so, substantial gains can be achieved by
combining all three storage technologies in an integrated system.
Key Words: Groundwater resources, water storage, water scarcity, reservoir storage, costs,
aquifers, conjunctive use, river basins, dams

23

1.GİRİŞ
Gelişmekte olan ülkeler nüfusunun üçte biri 2025 yılına kadar şiddetli su kıtlıkları ile
karşılaşacaktır [Seckler et al., 1998]. Ancak, su kıtlığı çekilen birçok bölgede suyun önemli
miktarları her yıl denizlere akmaktadır. Taşkın suyunun bir miktarı, kıyı arazileri ve nehir
ağızlarının ekolojik konumlarını sürdürmek, tuzu ve diğer zararlı ürünleri sistem dışına
yıkayarak temizlemek için tutulmaktadır [Molden, 1997]. Birçok örnekte, taşkın suyundan
tümüyle yararlanılamadığı için meydana gelen akış büyük zararlara neden olabilmektedir.
Yağışların yersel, mekansal ve geçici dağılımı nedeniyle su kaynağının istemi karşılamak için
kontrol edildiği tek yöntem tümünün depolanmasıdır. Bu durum, istemin doğal işlemler veya
insan gereksinimleri için olduğu zaman doğru bir yöntemdir. Doğal sistemlerde yağış bitkiler
tarafından tutulabilmekte, geçici olarak toprak ve bitki yüzeyinde depolanmaktadır. Yüzey suyu
arazi üzerinde kar ve buz gibi donmuş şekiller ile diğer su unsurları olarak su yolları ve göllerde
depolanmaktadır. İnsanlar, yapay olarak yeraltı suyunu besleme, suyu depolamak için hendek ve
barajları inşa etme ve su korumalı toprak işleme çalışmaları ile su depolamayı oluşturabilmekte
ve artırabilmektedir. Depolamanın tipi veya yöntemi göz önüne alınmaksızın amaç suyu marjinal
değerinin düşük veya taşkın durumundaki gibi negatif olduğu yer ve zamanlarda tutmak,
marjinal değerinin yüksek olduğu yer ve zamanlarda yeniden tahsis etmektir. Burada marjinal
değer kavramı suyun ekonomik, sosyal ve çevresel değerlerinin tümünü içermektedir. Dünyanın
birçok bölgesinde su için yarış arttığından suyun normal akışının giderek yükselen biçimde
tüketilmesi akışın düşük olduğu süreçlerde su eksikliklerini artırmaktadır. Bu nedenle gelecekte
tüketilecek toplam suyun oranı kadar ilave suyun depolanması bir gereksinim olacaktır.
Su depolama sistemlerinin değişik şekillerini değerlendirmek için nehir havzalarının üç farklı
hidrolojik durum ile ilişkisini göz önüne almak yararlıdır [Seckler, 1996 ; Keller et al., 1996 ;
Perry, 1998].
Açık havzalar, ekolojik ve çevresel gereksinimler için tutulan su dışında, yılın düşük akışlı
mevsimleri süresince denizler, tuzlu aküferler veya benzer boşaltımlara akan su fazlalığına sahip
bulunmaktadır. Açık havzalarda aşırı su maliyet fırsatına eşit olmayıp suyun marjinal değeri sıfır
veya negatiftir. Düşünülmesi gereken sağlanan faydalara ilişkin olarak sudan daha fazla
yaralanma maliyetidir.
Kapalı havzalar açık havzaların tam karşıtıdır. Burada yılın herhangi bir zamanında aşırı akış
bulunmamaktadır. Bu durum fiziksel ilişkilerde sıfır toplamlı bir teoriyi sunmaktadır. Bir miktar
ilave su kullanımı diğer kısımda azalan kullanıma neden olmaktadır. Kapalı havzalarda su
verimliliğini artırmak için bazı önlemler alınmakta olup, bunlar; ağaçlar, çalılar ve yabancı otlar
tarafından faydalı olmayan kullanımları ve havza dışında üretken olmayan buharlaşma ile
terlemenin azaltılması. Daha düşük olandan daha yüksek değerdeki kullanımlara suyu yeniden
tahsis etme ile suyun toplam verimliliğini artırmak. Boşaltım kayıpları, kirlilik ve tuzluluktan
kaynaklanan su tüketimini en aza indirmek. Tuz ayrıştırma veya havza saptırmalar ile su
kaynağını artırmak [Keller et al., 1998].
Kısmi kapalı havzalar, depodaki tüm su ile ek değerler için önemli fırsatlar ortaya
koymaktadır. Bu havzalarda, düşük akışlı mevsim süresince boşaltımlara aşırı su akışı
olmamaktadır. Ancak, yüksek akışlı mevsim süresince aşırı çıkan akım bulunmaktadır.
Mevsimler arasında su depolama ve yeniden tahsisat potansiyeli olarak suyun değerinde büyük
artışlar sağlanabilmektedir.
En büyük nehir havzalarının ikisi olan Amazon ve Zaire havzaları, açık havza niteliği
taşımaktadır. Ancak, dünyanın aşırı nüfusa sahip kurak bölgelerinde oldukça az sayıda açık
havza bulunmaktadır. Çin’de bol yağış alan güneydeki Yangtze nehri açık, kurak olan kuzeydeki
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Yellow nehri kapalı havzadır. Çin, kuzeyde mevcut olan su kıtlığı sorununu hafifletmek için
Yangtze nehir havzasından Yellow nehir havzasına, havza ötesi saptırmalar yapmaktadır.
Tamamen kapalı nehir havzalarına örnek, güney Hindistan’da Cauvery, Meksika ve Amerika
Birleşik Devletlerinde (ABD) Colorada nehirleridir. Bengaldeş, Hindistan ve Nepal’de Ganges,
Hindistan’da Normada, Pakistan’da Indus gibi büyük ve önemli nehirler kısmi kapalı
havzalardır. Hindistan’da sulama, hidrolik güç için büyük bir istem ve memba bölgeleri için
taşkın denetim depolamaları, Bengaldeş’de, düşük akışlı mevsimde sulama için önemli
gereksinim, Nepal’de, yeni barajlar için büyük yağış alanları ile Ganges nehri uluslararası suların
klasik bir sorununu oluşturmaktadır. Hindistan’da Narma’da nehrinin gelişimi (Sarda Sarovar
Projaesi) önemli ekonomik ve sosyal faydalarına karşın yeniden yerleşim ve çevre ilişkileri
nedeniyle iyi bilinen uluslararası bir sorun oluşturmaktadır [Seckler, 1992].
Su depolamanın, toprak profilinde, yeraltı aküferleri, küçük rezervuarlar ve büyük barajlar
arkasındaki rezervuarlar olmak üzere dört önemli yöntemi bulunmaktadır. Toprak profilindeki
depolama bitki üretimi için son derece önemlidir. Ancak, kısa dönemli bir depolama olup, sadece
günlerden oluşan bir süreç için yeterlidir. Aylık süreçler için küçük rezervuarlar, yıllık süreçler
için ise aküferler ve büyük rezervuarlarda suyu depolayan üç çeşit teknoloji üzerinde
durulmaktadır. Bu çalışmada, su depolama sistemlerinin değişik şekillerini değerlendirmek için
nehir havzalarının açık, kapalı ve kısmen kapalı hidrolojik koşulları ile yeraltı suyu, küçük ve
büyük rezervuarlarda suyun depolanma teknolojileri değerlendirilmiş, bu üç teknoloji hidroloji,
işletme ve ekonomik yönden karşılaştırılmıştır. Depolama teknolojilerine ilişkin çevresel tepkiler
yöresel özellik taşıdığı için üzerinde çok fazla durulmamıştır.
2. DEPOLAMA ÇEŞİTLERİ
Yeraltı suyu depolaması, küçük yüzey rezervuarları ve büyük baraj rezervuarlarına ilişkin
anahtar konular, sınırlamalar ve üstünlükleri karşılaştırma özeti Çizelge 1’de verilmektedir.
Çizelge 1. Yeraltı suyu depolaması, küçük yüzey su rezervuarları ve büyük baraj rezervuarlarının
anahtar konuları, sınırlamaları ve üstünlükleri

ÜSTÜNLÜKLER

Yavaş beslenme oranı
Yeraltı suyu kirliliği
Çıkarma maliyetleri
Geri alma (eski durumuna
gelme) oranı

ANAHTAR
KONULAR

Buharlaşma kaybı az
Hazır dağıtım
İşletme etkinliği
Kullanılabilir istem
Su kalitesi

SINIRLAMALAR

YERALTI SUYU
DEPOLAMASI

Su seviyelerinde düşme
Su seviyelerinde yükselme
Erişme ve kullanma yönetimi
Yeraltı suyu tuzluluğu
Yeraltı suyu kirliliği

KÜÇÜK YÜZEY SU
REZERVUARLARI

BÜYÜK BARAJ
REZERVUARLARI

İşletme kolaylığı
Yağışa yanıt
Çok amaçlı kullanım
Yeraltı suyunu besleme

Büyük ve güvenli verim
Yıldan, yıla aktarılan kapasite
Depolanan birim suyun düşük
maliyeti (m3)
Çok amaçlılık
Taşkın denetimi ve hidroelektrik
Yeraltı suyunu besleme

İşletme karmaşıklığı
Yüksek buharlaşma kayıp oranı
Oturma
Nispeten yüksek birim maliyet
Yüksek başlangıç yatırım maliyeti
Yıllık
depolamadan
fazla
Planlama ve inşaat için gereken
olmama
zaman

Sediment birikimi
Yeterli tasarım
Baraj güvenliği
Çevresel tepkiler
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Sosyal ve çevresel tepkiler
Sediment birikimi
Baraj güvenliği

2.1 Yeraltı Suyu Depolaması
Yeraltı aküferlerinde su depolamanın önemli üstünlüklerinden biri, az veya hiç olmayan
buharlaşma kaybı ile kurak yıllarda kullanılmak üzere mevcut su kaynağına ek bir kaynak olarak
yıllarca depolanabilmesidir. İstem zamanında pompaj ile hemen kullanılabilmesi ve depolamanın
doğrudan kullanım noktası altında veya yakın olması diğer bir üstünlüğüdür. Tüm tarımı
etkileyen borulu kuyuların devrimi tüm bu üstünlükleri kendi lehine çevirmiştir.
Aküferler içine yavaş olarak sızan suyun biyolojik kirliliğinin temizlenmesi yeraltı suyunun
bir diğer önemli üstünlüğünü oluşturmaktadır. Bu neden ile yeraltı suyu, arıtma tesislerinin
bulunmadığı gelişmekte olan ülkelerin kırsal alanlarında içme suyunun en iyi kaynağıdır.
Günümüzde birçok yeraltı suyu aküferinin karşılaştığı kritik konu çekilen su hacminin uzun
süreçli aküfer beslenmesini aşarak yeraltı su seviyelerini hızla düşürmesidir. Yeraltı suyu
bireysel faydalar ve ortak masraflar yönünden ortak bir mülk olduğu için yeraltı suyuna erişme
ve yararlanma yönetimi anahtar konuyu oluşturmaktadır.
Yeraltı su seviyesinin yıllık düşme seviyesi genellikle yılda iki metre olarak düşünülmektedir.
Hindistan’ın bazı yörelerinde (North Gujarat, Southern Rajasthan, Saurastha, Coimbatore ve
Madurai bölgeleri, Andhra Pradesh de Rayalasema bölgesinin tümü, Karnata’da Kolar bölgesi)
aküferlerden çıkan su iki veya daha fazla etmen nedeniyle aküfer beslenmesini aşmaktadır. Bu
aküferlerin tüketilmesi sulamada kesintilere yol açtığından Hindistan’ın yıllık ürün hasadı %25
veya daha fazla miktarlarda azalabilmektedir [Seckler et al., 1998 ; Shah, 1993]. Pakistan’da,
Pishin Lara havzasında yeraltı su seviyeleri 1987 yılından bu yana sürekli olarak iki metre
düşmektedir [Prathapar, 1988]. Çin’de yeraltı su seviyeleri pompaj sulamasının olduğu yerlerde
düşmektedir. Çin’in taneli ürünlerinin yaklaşık %40’ının hasat edildiği Kuzey Çin ovasının
büyük bir kısmında yeraltı su seviyeleri her yıl ortalama 1.5 metre düşmektedir [Worldwatch
Institute, 1999]. Düşen su tablaları küçük veya marjinal çiftçileri su kaynağına erişebilme
mesafesinin dışına taşıdığı için yeraltı suyu tüketimi aynı zamanda ciddi eşitlik göstergelerine
sahiptir. Su tablalarındaki düşüş evsel su kaynağı kullanımı için gerekli kuyuları da
kurutabilmektedir. Düşen yeraltı su tablalarının tehlikeli durumu, arseniğin zehirli seviyelerinin
milyonlarca insanın içme suyunda bulunduğu Bengaldeş’de görülmektedir. Bir teori düşen
yeraltı suyu tablalarının bu alanlarda arseniğin doğal birikimlerinin oksidasyonuna ve
hareketliliğine izin verdiğini belirtmektedir.
Yeraltı suyu depolamanın diğer önemli sorunları su kalitesi, yeraltı suyunu çıkarmak için
pompaj masrafı ve beslenmenin önceki durumuna gelme oranıdır. Geniş bir havza kapsamında
bakıldığında yeraltı suyu beslenmesinin tümü önceki konumuna gelebilmekte, ancak yöresel
kapsamda bazı kayıplar olabilmektedir. Tipik olarak yapay beslenme altında yeraltı suyunun
önceki konumuna gelmesi, beslenme hacminin ortalama %75’idir [OAS, 1997].
Yeraltı suyu tablaları birçok alanda önemli bir sorun olurken, birçok alan yükselen bir seviye
nedeniyle aşırı suya doygunluk ve tuzluluk gibi sorunlar yaşamaktadır [Prathapar, 1988].
Yükselen su tablaları aynı zamanda kuyularda içme suyu kirliliği, kırsal yerleşimlerdeki tuvalet
atıklarının akışı ve kırsal kasabalarda etkin lağım boşalımını engellemektedir.
Düşen ve yükselen su tablalarının sorunları su politikasında en önemli konular arasında yer
almaktadır. Japonya’nın birçok kısmında, Meksika ve Bangkok gibi birçok metropol şehirlerde
yeraltı su seviyelerindeki düşüş arazi alçalmasına neden olmaktadır. Doğal beslenmenin
sürdürülebilir oranı için çekilen yeraltı suyun azaltılmasının gerektiği yaygın olarak
düşünülmektedir. Bazı örneklerde bu durum doğru olmakta ancak, sorun bu değerli kaynakların
üretimi azaltmasından kaynaklanmaktadır. Aşırı su mümkün olan her yerde aküferleri yapay
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olarak beslemek için çok daha iyi olmaktadır. Bu nedenle, yaygın kullanılan bir teknoloji
olmadan önce yapay besleme alanlarında çok fazla araştırma ve geliştirme çalışmasının
yapılması gerekmektedir. Yükselen su tablaları sorunu çoklukla pahalı drenaj teknikleri ile çok
kolay yönetilebilmektedir. Ancak, öncelikle yükselen su tablası sorununu engellemeye özen
gösterilmelidir. Uygun bir drenaj projesi olmayan alanlarda alınması gereken önlem, yüksek
tuzlulaşma alanlarına sahip alanların sulanmaması yönünde olmalıdır.
2.2 Küçük Rezervuarlar
Genel olarak, 0.75 milyon m3 den daha az dolgu hacmi ile yüksekliği 15 metreden daha az
olan yapılar için küçük baraj standart tanımı kullanılmaktadır [BOR, 1987 ; ICOLD, 1988].
Küçük yüzey rezervuarları, çiftlik havuzları ve kazılmış su hazneleri gibi mikro depolama
tesisleri ile küçük depolamaları içermektedir. Küçük rezervuarlar işletme olarak etkinlik
üstünlüğüne sahiptir. Bu rezervuarlar esnek, kullanım noktasına yakın ve yönetim için nispeten
daha az ekip gerektirmektedir. Bu özellikleri nedeniyle istemlere yanıt verebilmekte olup,
mevcut su kaynağının istemi dengeleyememesi durumunda daha az eksiklikler oluşmakta,
yönetim ve kurumsal konuları yönlendirmek daha kolay olmaktadır. Sınırlı depolama
kapasiteleri nedeniyle küçük rezervuarlar yağışa hızlı şekilde yanıt vermekte ve çoğunlukla yılda
birkaç kez yeniden dolmaktadır. Böylece, küçük bir rezervuardan su dağıtımının gerçek miktarı
geçmişteki depolama kapasitesinin birkaç katı olabilmektedir. Küçük depolamaların önemli
işletme yararı, hızlı bir yanıt sürecine sahip olmasıdır. Yeraltı suyu sistemlerinde olduğu gibi,
tarlalar üzerine düşen yağışa yanıt verdiğinden etkin yağış en fazla, işletme kayıpları ise en az
olmaktadır. Küçük rezervuarlar, çoklukla sulamaya ek olarak su kültürü, hayvan yetiştirme,
çamaşır yıkama, banyo gibi çok amaçlı kullanımlara hizmet etmektedir. Küçük rezervuar
depolaması, işletme etkinliği yönünden uygundur, ancak su koruma için yeraltı suyu veya büyük
barajlara göre daha az etkindir.
Küçük rezervuarların hacim oranına göre büyük olan yüzey alanı yüksek buharlaşma
kayıplarına yol açmaktadır. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yer alan mikro depolama tesisleri
buharlaşma ile depolanan suyun ortalama %50’sini kaybetmektedir [Gleick, 1993 ; Sakthivadivel
et al., 1997]. Küçük rezervuarlara ilişkin depolama hacminin mevsimsel veya yıllık aktarımlara
izin vermemesi diğer bir sınırlamayı oluşturmaktadır. Olağan dışı yağış olayları süresince
oluşabilecek aşırı akışı yönetmek için maliyet ve güvenlik sorunları bulunmaktadır. Sri Lanka’da
küçük rezervuarlardan oluşan sızma ve süzülme kaybı rezervuar hacminin %20’si, büyük
barajlar rezervuar hacminin ise %5’idir [Tasumi, 1999]. Küçük rezervuarlar yüzey akışını
geciktirici, aküferleri besleme, depoların süzülmesi gibi eylemleri gerçekleştirebilirler. Sızma
kayıpları yönünden küçük rezervuarlar hem üstünlüğe hem de eksikliğe sahip olduğu için geniş
bir havza hidrolojisi bağlamında Çizelge 1’de gösterilmiştir. Hindistan’da depolamaları yüksek
süzülme oranına sahip küçük rezervuarlar yeraltı suyunu beslediği için tercih edilmektedir.
Büyük ve küçük rezervuarların karşılaştığı en önemli sorun oluşan sediment birikimidir. Farklı
bir aralıkta değişim göstermesine karşın toplam tatlı su yüzey depolamasının %1’inin her yıl
sediment birikimi nedeniyle ile kaybedildiği tahmin edilmektedir [Palmieri, 1988]. Dünyanın
gelecek 25 yılda mevcut durumunu koruması için depolama miktarını yaklaşık %25 artırması
gerekmektedir.
Küçük barajlar genellikle yeterli iklim ve hidrolik veri analizi yapılmaksızın inşa edilmektedir.
Sri lanka’da bazı küçük depolar yağışlardaki büyük değişim ve küçük yağış alanları nedeniyle,
on yılın üç yılı dışında yeterli suyu temin edememektedir. Yetersiz hidrolojik analiz ve
savaklanma kapasitesi baraj gövde dolgusunun bozulmasına neden olabilmektedir. Büyük ve
küçük barajlarda karşılaşılan önemli bir konu da baraj emniyetidir. United State Army Corps of
Engineers yaptığı bir araştırmada, inşa edilen 8818 yüksek riskli barajın 1/3’ünün (2925)
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emniyetli olmadığını belirlemiştir [FEMA, 1996]. Güvenlik sorunu olan ABD dışındaki baraj
oranının bu değere göre az veya daha çok olduğu bilinmemektedir. Yaygın görüşe karşın güvenli
küçük barajları inşa etmek oldukça güçtür. Öncelikle, mümkün olduğu kadar fazla su depolamak
için yapılacak düzenlemede büyük bir yağış alanına sahip olması istenmektedir. Ancak, büyük
yağış alanları beklenmeyen yağış olaylarında depolama kapasitesini aşan büyük yüzey akışlarına
sahip olabilmektedir. Bu neden ile su, baraj üzerinden veya etrafından savaklanmaktadır. Beton
ve çelik dolu savakları inşa etmek çok pahalı olduğundan, gelişmekte olan ülkelerdeki birçok
küçük baraj bu yapılara sahip olamamaktadır. Küçük barajlar çoklukla inşaat süresince toprağı
uygun şekilde sıkıştırmak için gerekli toprak nemi ile suyun yetersiz olduğu kurak mevsimlerde
inşa edilmektedirler. Bu durum küçük bir barajı bozabilecek borulanma olayının oluşmasına da
neden olabilmektedir.
2.3 Büyük Rezervuarlar
Dünyada 1997 yılına kadar 800000 baraj olduğu tahmin edilmekte olup bu barajların 45000’i
büyük baraj niteliği taşımaktadır. Bu barajların yarısından daha fazlası son 35 yılda inşa
edilmiştir. Bir tahmin ile 1997 yılında ilave 1700 büyük baraj yapım sürecindedir [WCD, 1988].
Dünyanın büyük barajlarının tasarlanan toplam depolama kapasitesi yaklaşık 6000 km3’dür
[LeCornu, 1998]. Bu değer çekilen 3800 km3 toplam su ile karşılaştırılmalıdır [Gleick, 1998].
Dolan kısım eksikliğinden (sediment vb.) kaynaklanan depolama kaybı göz önüne alındığında
tasarlanan depolamanın belki 1/3’ü (veya yaklaşık bir yılda çekilen toplam) gerçek olarak yerine
getirilmektedir. Bu neden ile çekilen suyun önemli bir yüzdesi döngü suyuna verilmekte ve 6000
km3’lük toplam tasarlanan depolama kapasitesi ise inanılmaz derecede yüksek bir miktar olarak
görülmektedir.
Dünyada kayıtlı büyük barajların sadece %5’i şiddetli ekonomik su kıtlığı çekilen ülkelerin
yer aldığı Afrika’da bulunmaktadır. Büyük barajların %55’i şiddetli su kıtlığı sorununun olası
olmadığı Kuzey Amerika ve Avrupa’da yer almaktadır. Büyük yüzey su rezervuarları, küçük
rezervuarlara göre mevcut akış yönünden daha büyük bir verim üstünlüğüne sahiptir. Bu nedenle
verimleri genellikle çok güvenlidir. Bu durum daha büyük derinliğe sahip olması nedeniyle
büyük rezervuarlarda daha düşük buharlaşma kayıp oranlarından kaynaklanmaktadır.
Derinlikleri nedeniyle birçok rezervuar kuraklıklar sürecinde çok yıllık aktarımlar için suyu
depolamaktadır. Yağışlı iklimlerde, büyük rezervuarlar kurak sezonlarda kullanılmak üzere
yağışlı sezon süresince oluşan aşırı suları depolamaktadır.
Büyük yüzey depolama tesislerinin diğer üstünlükleri, sulama ve hidrolik güç üretimi gibi çok
amaçlı nitelikler ile kullanılabilir suyun birim maliyetinin nispeten düşük olmasını
kapsamaktadır. Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Genel Sekreterine göre dünyanın kayıtlı
büyük barajlarının %30’u çok amaçlıdır [LeCornu, 1988]. Amerika Birleşik Devletlerinde büyük
rezervuarlarda ortaya çıkan yeni bir kullanım su gelişimine ilişkin tepkileri hafifletmek için
doğal hidrografyayı taklit etmektedir. Büyük depolama barajlarından yapay taşkın akışlarını
serbest bırakma ile doğal nehir sistemlerinin hidrolikleri taklit edilmekte ve bakir koşullara göre
daha az su ile çevresel sağlık sisteminin dinamik koşulları yeniden yaratılmaktadır.
Bireysel kullanıcıların gereksinimlerini karşılama yönünden büyük baraj rezervuarlarının
işletilmesi, küçük barajlar ve yeraltı suyu sistemlerine göre çok daha karmaşıktır. Büyük alanlara
hizmet verdikleri için genellikle kullanım noktasından uzakta yer almaktadır. Barajların kullanım
noktasına yaklaşık 3 km/h olarak ölçülen su seyahat zamanı haftalarca uzun olabilmektedir. Bu
neden ile büyük baraj işletmeleri beklenen değerlerinden saptırılan bireysel istemlere yanıt
veremediği için kaynak ve istem arasında büyük dengesizlikler olabilmektedir. Örneğin,
Mısır’da Nil nehri üzerindeki Aswan barajından bırakılan suyun Nil deltasındaki sulama
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alanlarına ulaşması 10 gün almaktadır. Sulama için istemin geçici olarak azalabildiği Nil
deltasının bir kısmında oluşan beklenmeyen bir yağış olayında Aswan barajından bırakılan su
kullanılmadan Akdeniz’e dökülmektedir. Diğer yandan, istemdeki beklenmeyen artışlar
karşılanamayarak bitkilerde su stresine yol açabilmektedir. Büyük depolama yapılarının
esnekliği çok amaçlı kullanımlar ve mevcut potansiyel istemler ile (örneğin, hidrolik güç üretimi
ve sulama) uyuşmadığında oldukça azalmaktadır. Büyük baraj işletmelerinin esnekliğini
sınırlayan diğer etmenler ise çok sayıda kurumsal gereksinimler ile yönetimine ilişkin birçok
yönetsel seviye ve bölümden oluşmasıdır.
Yarışan su kullanımlarında büyük istemlerin membasında yer alan rezervuarlar en fazla
işletme esnekliğine sahiptir. Havza istemleri ile ilgili olarak rezervuarların mansapta olduğu
yerlerde ilave akışlar kullanılmamaktadır. Fas’da yer alan Oum er R’bia rezervuarı sınırlı bir
potansiyele sahip olup, büyük mansap rezervuarlarında birikimli olarak toplanan aşırı su daha
mansapta kullanılırken memba akışı için mevcut olan depolama alandaki sulama tesislerinin
istemlerini karşılamada yetersiz kalmaktadır. Büyük barajlarda karşılaşılan önemli bir konu
sosyal ve çevresel tepkilerdir. Büyük barajlar üzerinde oluşan yoğun sosyal ve çevresel anlaşma
1998 Mayıs ayında çalışmaya başlayan Dünya Barajlar Komisyonunun kurulmasına yol açmıştır.
Büyük barajlar ile ilgili olumsuz tepkilerin çoğu (balık geçişini engellemeleri, arazilerin su
altında kalması, nehir kıyılarında oturanların yaşamı ve tarihsel toplulukların kaldırılması)
barajların nehir üzerine inşa edilmesinden kaynaklanmaktadır. ABD’de (örneğin, son zamanlarda
Californiya’da tamamlanan Los Vaqueros barajı) planlanan ve inşa edilen yeni barajların çoğu
bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için nehir dışı depolamalar olarak düşünülmektedir.
3. BÜTÜNLEYİCİ SİSTEMLER
Suyun korunması ve üretkenliğini iyileştirmek için depolama sistemlerinin farklı tipleri
arasında tamamlayıcı fırsatların göz önüne alınması önem taşımaktadır. Bitki su gereksinimlerini
karşılamama ve işletme etkinsizliği nedeniyle su koruma verimliliği artırılamamaktadır. Çizelge
2’de, işletme etkinlikleri ve su korumanın sağlanması için gerekli depolama özellikleri
verilmektedir. Mevcut seçenekler arasında depolama sistemlerinin bir kombinasyonu ile en iyi
sonuçları elde etmenin olası olduğu görülmektedir. Depolama tiplerinin uygun kombinasyonları
elverişli aküferlerin varlığı, hidroloji ve topoğrafyayı içeren birkaç etmene bağlı olmaktadır.
Çizelge 2. Depolama tiplerinin özellikleri
Depolama Tipi

Koruma
Potansiyeli
Y
D
Y

İşletme
Esnekliği
D
Y
Y

Yeterlilik

Güvenilirlik

Büyük Rezervuarlar
Y
D
Küçük Rezervuarlar
D
D
Yeraltı Suyu Depolaması
D
Y
Büyük
ve
Küçük
Rezervuarların
Kombinasyonu
Y
Y
Y
D
Büyük ve Küçük Rezervuarların
Yeraltı Suyu Depolaması ile
Kombinasyonu
Y
Y
Y
Y
Y: yüksek, D: düşük, Yeterlilik: Hakim alanın gereksinimlerini karşılamak için verimin yeterliliği, Güvenilirlik: Su
dağıtımlarının güvencesi

Birkaç çeşit depolama kombinasyonu mevcut olup istenen düzeyde işletilmektedir. Küçük ve
büyük rezervuarların kombinasyonu Çin, Sri Lanka ve diğer ülkeler tarafından güzel bir şekilde
uygulanmaktadır. Bu ülkelerde oldukça az sayıdaki depolama tesisi bir nehir havzasında yer alan
çok sayıdaki küçük depoya su sağlamaktadır. Bu yöntem ile küçük rezervuarlar büyük
rezervuarlara göre kaynak ile istem arasındaki farkı küçültmeyi başarmıştır. Güney
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Californiya’da Imperial District’te 500000 m3 lük küçük regülatör rezervuarları Salton Denizine
boşalacak kanal akışlarının yıllık 12 milyon m3 den fazlasını tutmaktadır. Su depolama hacim
oranı ile bir yılda 25:1 su koruma sağlanmaktadır. Güney Sri Lanka’da mevcut olan beş küçük
rezervuar ile Lunugamvehera’da büyük bir barajın inşası ve bağlantısının kademeli rezervuarları
ile bitkisel üretimde %400’lük bir artış elde edilmiştir. Gerçekte, kademeli küçük rezervuarlar
memba rezervuarlarındaki fazlalıklar, drenaj ve dönen akışlar ile bitkilerce kullanılan su önemli
ölçüde artabilmektedir.
Bütünleyici sistemler, yeraltı suyu beslemesini artırma ve yüzey akışlarını geciktirme ile
özellikle mikro rezervuarlar şeklindeki yüzey rezervuarlarında meydana gelmektedir.
Hindistan’ın kurak ve yarı kurak bölgelerinde önceleri sulama depoları olarak kullanılan bir çok
depolama rezervuarı küçük çiftçilerin erişim noktaları içinde yer alan ve mevcut olan borulu
kuyu teknolojisini iyileştirme ile sulama havuzlarını depolamaya dönüştürmüş ve borulu kuyular
sulama kanallarının yerini almıştır. Bu başarılı deneyimler etkin aküfer yönetimi, küçük ve
büyük rezervuarların kombinasyonu ile su koruma ve verimliliğini artırma için etkin çözümlerin
sağlanabildiğini göstermiştir. Bu kavram dünyanın birçok alanında uygulanmasına karşın
planlama aşamasında etkin olarak uygulamaya konulmamıştır. Su kıtlığının oluşması ile su
koruması için bu tür bütünleyici planlamanın kullanımı çevre ve ekolojik denge sürdürülürken
daha yüksek su verimliliğine neden olabilmektedir.
4. MALİYETLER
Değişik su kaynağı teknolojilerinin düşük, orta ve yüksek maliyetleri (1988 yılı için ABD$ )
Çizelge 3’de verilmektedir. Yaşam süresi dağıtım maliyetleri, ürettikleri ve dağıttıkları toplam
su hacminin kullanılan teknolojilerin ekonomik yaşamları süresince yapılan işletme-bakım
giderleri ile mevcut yatırım değerine bölünmesini yansıtmaktadır
Çizelge 3. Su kaynağı maliyetleri (1988 ABD$)
Depolama Yatırım
Maliyetleri
TEKNOLOJİ
(1000 m³/$)

Yaşam Süresi
Dağıtım Maliyetleri
(1000 m³/$)

Kaynakça

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek

110

270

1600

2

5

32

Keller et al., 1998

130

320

2200

7

17

110

Keller et al., 1988

160

390

2500

7

17

110

Keller et al., 1998

500

800

1200

22

35

60

OAS, 1997

190

210

230

Gleick, 1993

20

40

110

Keller et al., 1998

190

200

400

Gleick, 1993

Koruma Uygulamaları

40

105

300

Keller et al., 1998

Atık Suyun Döngüsü (ikincil arıtma)

120

170

220

Gleick, 1993

Ters Süzülme Ozmoziz (acı su için)

160

350

540

Gleick, 1993

Atık Su Döngüsü (ileri su arıtma)

160

460

660

Gleick, 1993

Deniz Suyunun Tuzunu Arıtma

600

1200

2000

Keller et al., 1998

Büyük Depolama Projeleri
(sadece depolama ve
dağıtım maliyetleri)
Orta ve Küçük Depolama
Projeleri (sadece depolama
ve iletim giderleri)
Mikro Depolama Projeleri
(sadece depolama maliyetleri)
Kazılı Depolama
Yapay Yeraltı Suyu Beslemesi
Yeraltı suyu Geliştirme ve Pompaj
Saptırma Projeleri (Havza içi)
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Yüzey depolama yatırım giderleri içerisinde düşük ve yüksek olanlar arasında önemli
farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum, dolu savaktan boşaltım gereksinimleri, inşaat maliyetleri,
baraj tipleri ve yer koşulları ile birlikte baraj inşaat maliyetinin geniş bir aralıkta değişiminden
kaynaklanmaktadır. 1000 m3 su depolamasının 1.00 ABD$’ından az ve 15000 ABD$’dan fazla
olduğu bazı büyük barajlar bulunmaktadır. Verilen bu uç değerlere karşın düşük ve yüksek
noktalardaki maliyetler Çizelge 3’de gösterilmektedir. Beklendiği gibi yüzey depolama
maliyetlerinin dağılımı olumlu yönde çarpıtılmış olup orta büyüklükten daha fazla olan bir
depolamanın ortanca değer maliyetinin düşük olandan 2.5 kat daha fazla olduğu tahmin
edilmektedir. Diğer yandan, depolamanın ortalama maliyeti en düşük olanın dört katına yakın
bulunmuştur. Barajların olumsuz çevre tepkilerini hafifletme maliyetleri ile mevcut baraj
emniyet gereksinimleri Çizelge 3’de verilen düşük maliyetler için inşa edilmemesinin iyi olacağı
düşünülmektedir.
Geçen on yılda Californiya’da yapımı tamamlanan ilk önemli su projesinde anahtar unsur
olan Vagueros barajının maliyeti, depolanan 1000 m3 su için 346 ABD$’dır (Çizelge 3’de verilen
büyük barajların orta değer maliyeti ile kıyaslanır). Baraj maliyeti çevresel tepkileri en aza
indirecek çabaları nedeniyle artan toplam proje maliyetinin sadece %10’nunu oluşturmaktadır.
Depolama yatırım giderleri, iletim sistemleri maliyetine ek olarak toplam rezervuar
kapasitesinin her 1000 m3 depolaması için tesisinin maliyetidir. Diğer su kaynağı teknolojileri ile
karşılaştırma yapılabilmesi için depolama yatırım giderleri, bir rezervuarın yaşamı süresince
üretebileceği tüm kullanılabilir suyu ortaya koyacak şekilde düzenlenmelidir. Bunu yerine
getirmek için bir rezervuar kapasitesinin tüm yaşamı boyunca suyu kaç kez bırakacağının
tahmini değeri Çizelge 3 de verilmiş olan depolama maliyetlerine bölünmelidir. Buharlaşma
kaybı, sediment birikim oranı ve depolama kapasitesi ile ilgili bir rezervuar hacmi yıllık akıştan
etkilenmektedir. Örneğin, ABD’de Colorado nehir sisteminin büyük baraj depolama kapasitesi
kombinasyonu nehrin ortalama yıllık verimin dört katıdır. Bu durumda, ortalama olarak
Colorado nehir depolaması dört yılda bir kez döngü oluşturmaktadır. 100 yıllık bir süreçte ise
Colorado nehri üzerindeki bir rezervuar düzenlenmesinde depolama kapasitesini 25 kez serbest
bırakacaktır. Ancak, sediment birikimi ve buharlaşma nedeniyle oluşan kayıplar yüz yıllık
depolama kapasitesinde toplam bırakılan su hacmini 20 kat azaltmaktadır.
Yağışlı iklimlerde depolama ortalama yıllık akışın küçük bir oranını oluşturmaktadır.
Örneğin, Pakistan’da Indus nehri üzerinde inşa edilmiş olan Tarbela barajı yıllık akışın
%10’undan daha az aktif depolama hacmine sahiptir. Bu rezervuarlar yağışlı sezon süresince
doldurulup, boşaltıldığından yıllık kullanılabilir depolama kapasitelerinin 1.5 kat olduğu
görülmektedir. Bu neden ile, sediment birikimi, tipik bir rezervuarın 100 yıllık sürecinde
yaklaşık %50 nispi verim azalmasına yol açacaktır. Böylece, yağışlı bir iklimde büyük bir baraj
rezervuarının verimi 100 yılın üzerindeki bir süreçte kullanılabilir depolama hacminin 75 katı
olabilmektedir.
Orta ve büyük ölçekli baraj depolama projeleri depolama kapasitesinin ortalama 50 katını,
küçük barajların ise (büyük rezervuarlara göre daha kısa ömürlü ve daha büyük buharlaşma
oranına sahip) 20 katını dağıttıkları göz önüne alınırsa 50 hektarlık hakim bir alanda dağıtılan
1000 m3 suyun etkin maliyeti büyük barajlar için 2.00 ile 32.00 ABD$, orta ve küçük barajlar
için 7.00 ile 110.00 ABD$ arasında değişmektedir.
Su sağlamanın alternatif kaynakları için yapılan maliyet tahminlerini Çizelge 3’de gösterilmiş
olup koruma uygulamaları gerçek su tasarruflarını amaçlayan programları içermektedir. Bu tür
aktiviteler ile tasarruf edilen sudan proje alanı içerisinde yaygın kullanım için
yararlanılabilmekte veya diğer kullanımlara transfer edilebilmektedir. Bir su koruma örnek
uygulaması ile kaplanmamış kanaldan sızmanın tuzlu boşaltıma veya faydalı olmayan
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buharlaşma ile kaybolduğu yerde kanalların kaplanmasıdır. Koruma uygulamaları için ortanca
değer maliyeti, Güney Californiya’nın Metropolitan Water District (MVD) ve Imperial Irrigation
District (IID) arasındaki su koruma anlaşmasından elde edilmiştir. Bu anlaşma ilişkileri altında
MVD tasarruf edilen suyun değişiminde IID’ye koruma için ödeme yapmaktadır.
Deniz suyunun tuz ayrıştırma maliyeti çok kademeli ani damıtma ve ters ozmozun yaygın
olduğu tüm yaklaşımları içermektedir [Gleick, 1998]. Düşük tuz arıtma maliyetleri, ters-ozmoz
tuz ayrıştırması için mühendislik tahminleridir [Keller et al., 1998]. Teknolojiler geniş bir
ölçekte değişmekte olup maliyetler karşılaştırılmaktadır. Depolama yatırım gideri kullanım
noktasının birim alanı için tesisten suyu dağıtma ile birlikte iletim maliyetini kapsamaktadır.
Büyük yüzey depolama projelerinde toplam rezervuar kapasitesinin 1000 m3’ünün 100 ile 600
ABD$ arasındaki değişimi için iletim tesisleri maliyeti tahmin edilmiştir. Orta ve küçük ölçekli
yüzey depolama projeleri için Çizelge 3’deki maliyetler toplam rezervuar kapasitesinin 1000
m3’ü için 80 ile 500 ABD$’ı arasındadır. Atık su döngüsü, havza dışı saptırma, ters ozmoz ve
tuz ayrıştırma için maliyet üretilen suyun 1000 m3’ünün iletimi için 0.00 ile 10.00 ABD$ dır. Bu
teknolojiler genellikle 50 hektarlık hakim alan veya mevcut sistemlere ilaveler için
ölçeklendirildiğinden mikro depolama, dağıtım giderleri, kazılmış depolama, yeraltı suyunu
geliştirme ve besleme, koruma uygulamaları ile damıtmayı içermektedir.
5. SONUÇ
En iyimser senaryolar göz ardı edildiğinde tatlı su depolamasına ilişkin bir kıtlığının olacağı
görülmektedir. İklim, global ısınmanın sonucu olarak değişirse tatlı su için gereksinim çok daha
şiddetli olacaktır. Yeraltı suyu, küçük ve büyük yüzey su tesislerinin bir kombinasyonu ile
depolamanın artırılmasının XXI. yüzyılda gereksinim duyulan suyu karşılaması oldukça kritiktir.
Bu durum özellikle, tropik ve yarı tropik bölgede yer alan gelişmekte olan ülkeler ile Asya için
düşünülmektedir. Acil olarak ilk aşamada dünyanın önemli nehir havzalarının açık, kapalı veya
kısmen kapalı olup, olmadığı belirlenmelidir. Günümüzde kullanıldığı şekliyle sulu tarım için
artan istemlerin artan su üretkenliği ile ne derece karşılandığını ve artan istemlerin suyun artan
tüketimini ne derece gerektirdiğini belirlemek için suyun verimliliği değerlendirilmelidir. Açık,
kapalı ve kısmi kapalı olan bu havzalardan tutulmamış debiler belirlenmeli etkin şekilde tutmak
için planlar yapılmalı ve kullanıma sunulmalıdır. Küçük ve büyük depolama kombinasyonları ile
yüzey suyu ve yeraltı suyunu besleme kombinasyonlarının uygun olduğu yerlerde genellikle en
iyi sistemler oluşturulmaktadır. Aküferler, küçük ve büyük rezervuarların tümü su depolamada
bağımsız bir role hizmet etmekte ve her teknoloji özel zaman ve mekan koşulları altında güçlü
karşılaştırma üstünlüklerine sahip bulunmaktadır. Yapılması mümkün olan yerlerde, bütünleyici
bir sistemde üç depolama teknolojisinin tümünün bir kombinasyonu ile önemli kazanımlar elde
edilebilecektir.
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SU MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİMİNDE ULUSLARARASI SU
KURULUŞLARIYLA İLİŞKİLERİMİZİN ÖNEMİ
Met. Yük. Müh. Hamza ÖZGÜLER
DSİ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Yücetepe - ANKARA
hamza.ozguler@dsi.gov.tr
ÖZET
Su mühendisliği çalışmalarında hidrolojik gözlem ve uygulamaların önemi büyüktür. Su
mühendisliğinin gelişimi ile hidrolojik konulardaki ilerleme çalışmaları arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır. Uluslararası hidrolojik kuruluşlarının bünyesindeki bilgi kaynakları ve çeşitli su
programlarıyla kurumsal düzeyde sağlanan iletişimler, Ülkemizdeki hidrolojik faaliyetlerin
gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Su kaynaklarının gözlenmesi, geliştirilmesi ve
planlanması konularında çeşitli faaliyetleri sürdüren DSİ Genel Müdürlüğü, uluslararası
hidrolojik faaliyetlerin izlenmesi ve temsili açısından da önemli görevler üstlenmiş olup; bu
çerçevede, Birleşmiş Milletler bünyesindeki çeşitli Kuruluşların yanısıra, diğer hükümet dışı su
teşkilatlarıyla ilgili faaliyetleri yürütmektedir. Bu bildiride, küresel düzeyde çeşitli faaliyetleri
sürdüren uluslararası su kuruluşları hakkında genel bilgiler verilerek, bu kuruluşların
faaliyetlerinden ve çalışmalarından azami ölçüde yararlanmamız noktasında, Ülkemizdeki
mevcut durum ve geleceğe yönelik öneriler hakkında bazı değerlendirmelere yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: DSİ, uluslararası hidrolojik faaliyetler, su mühendisliği
IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT
OF WATER ENGINEERING
ABSTRACT
It is a well known fact that hydrological observations and applications play major role in the
studies of hydraulic engineering. Therefore, it is accepted that there is a close relationship
between the improvement in hydraulic engineering and the development of hydrological studies.
In this context, the communications with respect to the international hydrological organisations
highly contribute to the imovement in hydrological applications to the hayraulic works. The
General Directorate of State Hydraulic Works (DSI), realising the water-related activities at
various levels in the Country, is also in the position of performing some activities with respect to
the representation and communication, while realising the focal point activities which are all
related to the international hydrological organisations. In this paper, in the view of further
improving the hydrological activities, the existing situation and future-related considerations in
this respect are given together with brief information on the international hydrological
organisations.
Key Words: DSI, international hydrological activities, water engineering
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1. GİRİŞ
Ülkemizde yeraltı ve yerüsütü su kaynaklarının gözlenmesi, geliştirilmesi ve yönetimi
konularında çeşitli faaliyetleri sürdüren DSİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarıyla ilgili
uluslararası hidrolojik faaliyetlerin yürütülmesi ve temsili açısından da çok önemli rol üstlenmiş
bulunmaktadır.
Bu çerçevede DSİ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı, WMO (World
Meteorological Organisation)’nun “Su Kaynakları ve Hidroloji Programı” konulu faaliyeti
kapsamında yeralan WHYCOS (World Hydrological Cycle Observing System) ile “İşletimsel
Hidroloji Programı” bünyesinde geliştirilen HOMS (Hydrological Operational Multipurpose
System) gibi faaliyetlerin yanısıra WMO Hidroloji Komisyonu gibi uluslararası hidrolojik
programlarda ulusal odak noktası görevlerini yürütmektedir. Ayrıca, UNESCO bünyesindeki
“Uluslararası Hidroloji Programı (IHP)” ile ilgili çalışmalar da bu çerçevede sürdürülmektedir.
Bunlara ilaveten, hükümet dışı kuruluş olarak, “Uluslararası Hidrolojik Bilimler Birliği (IAHS)”
adı altında çeşitli bilimsel nitelikli çalışmaların ağırlıkta olduğu organizasyonun Türkiye ayağı
Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu adı altında Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı tarafından
temsil edilmektedir. Söz konusu uluslararası bağlantılarla ilgili şematik bilgiler Şekil 1’de
verilmiştir.
Bilindiği üzere, uluslararası hidrolojik faaliyetlerin yürütülmesinde bilgilerin toplandığı “odak
noktası” işlevinın önemi büyüktür. Gerekli temaslar, bilgilendirmeler ve yazışmalar günümüzde
genellikle bilgisayar ortamında “odak noktaları” aracılığıyla yapılmaktadır. Etüd ve Plan Dairesi
Başkanlığı bünyesindeki Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler (UHF) birimi bu nitelikteki bir
ihtiyaca göre oluşturulan ve geliştirme çalışmaları devam eden bir birimdir.
Aşağıdaki bölümde, UHF kapsamında yürütülen bazı faaliyetler hakkında kısa bilgiler
verilmiştir:
2. ULUSLARARASI HİDROLOJİK FAALİYETLER
2.1 UNESCO- IHP
UNESCO bünyesindeki Uluslararası Hidroloji Programı (IHP), su kaynaklarının yönetiminde
kullanılan yöntemlerin geliştirilmesine bilimsel ve teknolojik bir bazı esas almaktadır. Bu
bağlamda, IHP, bir taraftan araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetleri arasındaki ilişkileri
geliştirmeyi amaçlayan dinamik bir etkileşim sağlarken; diğer taraftan da su kaynakları ile ilgili
uygulamalara dönük olarak eğitim ve bilimsel etkinlikleri ilerletmeye çalışmaktadır.
2.2 WMO - Su Kaynakları ve Hidroloji Programı
2.2.1 WMO nezdinde hidrolojik temsili faaliyetler
Ülkemizde WMO'yu DMİ (Devlet Meteoroloji İşleri) Genel Müdürlüğü temsil etmektedir.
Hidrolojik ve meteorolojik hizmetlerin tek bir çatı altında yürütülmediği durumlarda, sözkonusu
ülke, hidrolojik konularda WMO nezdinde "hydrological advisory" tarafından temsil edilir. Bu
temsili görev ülkemizde DSİ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olup, bu
kapsamda WMO'dan çok sayıda yazı, doküman, yayın ve diğer malzemeler gelmektedir. Ayrıca,
WMO ile çeşitli hidrolojik konularda yazışmalar yapılmaktadır.
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BM dışı Uluslararası
Kuruluşlar
UNESCO
Milli
Komisyonu

Dışişleri
Bakanlığı

WMO - GWP
Associate Programme on
Flood Management (APFM)
Ulusal Odak Noktası

(Ulusal
Temsilci)

World Meteorological Organization
OHP
Hydrology and Water Resources Program
WMO Nezdinde Hidrolojik Temsilcilik

IHP
International Hydrology Program
Odak Noktası

Diğer uluslararası su kurluşları
(WWC, WCD, ICID, DDP, WOISYDES)
Ulusal Odak Noktası ve Destek Çalışmaları

DMİ

WMO

UNESCO

ICOLD
The International Committee on Shared Rivers
Ulusal Odak Noktası

Üniversite ve ilgili
Kuruluşlarla ilişkiler

Birleşmiş Milletler (BM)

HOMS
Hydrological Operational
Multipurpose System
Ulusal Referans Merkezi

WHYCOS
World Hydrological
Cycle Observing System
Ulusal Odak Noktası

MED-HYCOS
Mediterranean
Hydrological Cycle
Observing System
Ulusal Odak Noktası

TUHK (Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu)
(IAHS International Association of Hydrological Sciences)
Ulusal Odak Noktası

STEND
System for
Technology Exchange
for Natural Disasters

Chy ve WG
“Hydrology
Commission” ve
“Working Group”
DSİ Temsilciliği

Black Sea-HYCOS
Black Sea
Hydrological Cycle
Observing System
Ulusal Odak Noktası

IDNDR
International Decade for Natural Disaster Reduction
Taşkın - Odak Noktası

Şekil.1:
ekil.1: Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler
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2.2.2 HOMS (Hydrological Operational Multipurpose System)
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından küresel ölçekte hidrolojik uygulamalarla ilgili
teknolojilerin ülkeler arasında transferini gerçekleştirmek üzere Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
bünyesinde kurulmuştur.
HOMS konusunda, Ulusal Referens Merkezi olarak, DSİ içinde veya dışından uygulamacı ve
hidrolojistlere çeşitli desteklerde bulunulmaktadır. Ayrıca, HOMS kapsamındaki hidrolojik ve
hidrometrik ürünlerin temini konusunda temaslar sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, hidroloji
alanında geliştirilen program veya hazırlanan kaynakların tanıtımı konusunda da bilgilendirmeler
yapılmaktadır.
HOMS Ulusal Referans Merkezi’nin belli başlı sorumluluk alanları ve fonksiyonları, WMO
tarafından belirlendiği şekliyle, aşağıda sıralanmıştır:
• Ülke genelinde geliştirilen ve aktif olarak kullanılan hidrometeorolojik tekniklerin
envanterini çıkarmak,
• Diğer ülkelerdeki HOMS merkezleri veya WMO Sekreteryası’nın talebi durumunda
HOMS elemanlarının transferini gerçekleştirmek,
• Diğer ülkelerden temin edilen HOMS elemanlarının saklanması HOMS elemanlarının
temin edilebilirliği konusunda ülkedeki potansiyel kullanıcıları bilgilendirmek,
• HOMS sistemine dahil edilecek konuların belirlenmesi, tanıtım formlarının WMO
HOMS Merkezi'ne bildirmek ve bunlarla ilgili gelişmeleri izlemek,
• Kullanıcıların gereksinimlerini en iyi karşılayacak HOMS elemanlarının seçiminde
danışmanlık yapmak,
• Dışarıdan transferi yapılan HOMS elemanlarının kullanımı ve uygulanması hakkında
bilgileri ürünün geliştirildiği ülkeye bildirmek suretiyle sözkonusu ürünün gelişmesine
katkıda bulunmak,
• HOMS elemanlarının kullanımı ve uygulamasında kullanıcılara yardım sağlamak,
• Genel olarak HOMS ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması ve HOMS etkinliklerinin
koordinasyonu.
Hidrolojide "know-how" oluşturabilmek, uluslararası alanda hidrolojik gelişmeleri
izeleyebilmek bakımından bu Merkezin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
2.3 Uluslararasi Hidroloji Bilimler Birliği (IAHS)
Uluslararası Hidrolojik Bilimler Birliği (IAHS) , hidroloji ve su kaynaklarıyla ilgili olarak
hükümet dışı bilimsel çalışmalar yapan uluslararası bir organizasyon olup, hidrolojik bilimlerin
gelişmesini sağlamak amacıyla 1922’den bu yana faaliyet göstermektedir.
IAHS, çeşitli hidrolojik konularda oluşturduğu uluslararası komisyon ve komite çalışmalarının
yanısıra, değişik bilimsel yayın ve dökümanlar hazırlamaktadır. Bu yayınlardan bir çoğu, kâr
amacı gözetmeksizin maliyetine satılmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan veya az gelişmiş
ülkeler grubundan araştırmacılar ve mühendislerin, bu yayınları % 80 indirimle almaları
mümkündür.
IAHS ayrıca, 1924’den bu yana, “Red Books” adı altında bröşürler yayınlamaktadır. IAHS
kapsamında yapılan çalışmalar ve bulgular ise, 1956’dan bu yana iki ayda bir yayınlanan
“Hydrological Science Journal” da yer almaktadır.
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Ülkemizde, 1970’lı yıllarda üniversiteler, DSİ ve EİE gibi hidroloji alanında değişik
uygulamalar gerçekleştiren kurumlardaki ilgililer ve akademisyenler kendi kurumlarında çalışan
hidrolojistleri toparlayıp “Türkiye Hidroloji Komisyonu (THK)” adı altında cemiyet kurma
girişiminde bulundular. Diğer yandan, gelişen koşulların etkisiyle, uluslararası düzeyde mevcut
“International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)” nin Türkiye temsilcisi olarak
“Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB)” oluşturulmuştur. IAHS’nin Türkiye
temsilciliği de bu çerçevede değerlendirilmiştir. Bu gelişmeler “Türkiye Ulusal Hidroloji
Komisyonu (TUHK)” nun kurulmasıyla devam etmiştir. Günümüzde, TUHK Başkanı, DSİ Etüd
ve Plan Dairesi Başkanı’dır. Ayrıca, TUHK Tüzüğüne göre, TUHK Sekreteri ve TUHK
Üniversite Temsilcisi olmak üzere iki önemli görev daha bulunmaktadır.
Her 4 yılda bir toplanan IUGG Genel Kurulu, Dünya’nın değişik ülkelerinden çok sayıda yer
ve uzay bilimi ilgililerinin, bir araya gelerek kendi deneyim, araştırma ve bulgularını birbirlerine
aktarabilecekleri bir ortam oluşturmaktadır.
IUGG bünyesindeki 7 alt birlik arasında DSİ faaliyetleri açısından en önemlisi IAHS (Uluslar
arası Hidrolojik Bilimler Birliği)’dir. Bu Kuruluşun temsili faaliyetleri DSİ Etüd ve Plan Dairesi
Başkanlığındaki Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Bürosu’dur. IUGG çerçevesinde
Ülkemizdeki ulusal faaliyetler, Harita Genel Komutanlığı Başkanlığı bünyesindeki TUJJB adı
altında yasal statü ile yürütülmektedir.
2.4 Water Observation and Information System for Decision Support (WOISYDES)
WOISYDES Projesi’nde esas amaç, su kaynaklarıyla ilgili gözlemlerin ve çeşitli hidrolojik
bilgilerin bir sistem dahilinde bölgesel ölçekte değerlendirilmesidir.
Projenin uygulanmasıyla, beklenen faydalar kısaca aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
• Karar destek sistemleriyle ilgili teknolojilerin ve pratik uygulamaların hayata geçirilmesi,
• Bilgi kaynakları, araştırma merkezleri ve kullanıcılar arasındaki etkileşimlerin
güçlendirilmesi,
• Mevcut bilgi ağlarının ulusal ve uluslar arası düzeyde güçlendirilmesi,
WOISYDES Projesi, iklim değişimi ve çevresel değişim konuları öncelikli olarak gözönünde
bulundurularak, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yeni üye olacak ülkeler arasındaki bilgi ve
teknoloji değişimini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu Proje ile ilgili diğer hususlar şu şekilde
ifade edilebilir:
• Daha önce Akdeniz coğrafyası için uygulanan MED-HYCOS (Mediterranean
Hydrological Cycle Observing System) ağırlıkla gözlem çalışmalarıyla ilgilenirken,
WOISYDES Projesi hem gözlem hem de bilgi sistemleriyle ilgilenmektedir.
• Bu Proje kapsamında, ayrıca, iklim değişiminin bölgesel etkileri konusunda da
çalışmaların yapılması öngörülmektedir.
Diğer yandan, Proje ile, çeşitli eğitim faaliyetleri, kurslar ve toplantıların düzenlenmesi
düşünülmektedir.
3. ULUSLARARASI HİDROLOJİK KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, esas kuruluş amaçlarına ek olarak, önceki bölümde
tanıtılan uluslararası faaliyetlerde temsil görevini yerine getirirken ve bu çalışmaları yürütürken,
yeni teknolojilerden de yararlanmaktadır. Bu nedenle, uluslar arası su konulu bütün faaliyetlerin,
su konularında yeterli deneyim, insan gücü, teknik bilgiye sahip bulunan DSİ Genel Müdürlüğü
39

içinde toplanması ve gerekli yetkilendirmenin bu yönde yapılması kısa ve orta vadede
uygulanabilir bir çözüm olarak görünmektedir. Günümüzdeki koşullarda, DSİ Genel
Müdürlüğü’nün, sözkonusu koordinasyon işlevini günümüzde ve ileride daha kapsamlı olarak
yerine getireceği ve hidrolojik bilgi kaynağının merkezi olacağı kabul edilmektedir..
Dünyada suyu konu edinen uluslararası kuruluşların sayısı ve etkinliği her geçen gün artarken
uluslararası su konularının merkezileşmesi yönünde de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ulusal
temsilcilik faaliyetleri Kuruluşumuzca yürütülen uluslararası hidrolojik faaliyetlerin daha
yakından izlenmesinin önemi göz önünde bulundurularak, adı geçen hizmetlerin Etüd ve Plan
Dairesi Başkanlığınca eşgüdümünün sağlanması hususunda önceki yıllarda bazı adımlar atılmış
olup, geçen süre içinde söz konusu çalışmaların Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler adı altında
belirli bir düzeye getirilmesi sağlanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğünün uluslararası su konularında
temsil kapasitesinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara devam edilmektedir.
UNESCO faaliyetleri kapsamında, DSİ Genel Müdürlüğünün, Hollanda’nın Delft şehrindeki
Su Eğitim Kurumu (IHE) ile kurabileceğı işbirliği çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce
düzenlenen “Sediment Technology” kursunun IHE tarafından çeşitli yönlerden desteklenmesi ve
sediment kursunun, su kaynakları ve hidroloji konularını da kapsayacak şekilde geliştirilmesi
konusu da gündeme getirilmiş olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu oluşumun,
Genel Müdürlüğümüzün uluslararası etkinliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.
Ulusal hidrolojik konularda merkezi bir konumda bulunması ve elektronik iletişim
olanaklarını ilk geliştiren bir Kuruluş olması itibariyle önem kazanan DSİ merkezli Hidrolojik
Bilgi Ağı'nın düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Bu çerçevede,
Ülke genelinde, hidrolojiyle ilgili çalışmalar yapan 150’den fazla sayıda kişinin hidroloji eGrubuna üyeliği sağlanmıştır. Bu grup sürekli gelişme arzetmekte olup, daha etkin olması
açısından ileride bu ağ ile ilgili veri tabanının DSİ Web sitesi bünyesine alınması yönünde
girşimlerimiz olacaktır. DSİ Merkezli bu bilgi ağın, DSİ Genel Müdürlüğünün eşgüdüm işlevine,
ulusal ve uluslararası temsil yeteneğine önemli katkılar sağladığı düşünülmektedir.
Sözkonusu faaliyetler çerçevesinde geliştirilen "ulusal hidrolojik bilgi ağı" nın ana gövdesini
Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu’nun üye listesi oluşturmaktadır. Uluslararası Hidrolojik
Faaliyetler kapsamında UNESCO ve WMO bağlantılı olarak yürütülen diğer uluslararası
hidrolojik faaliyetlerin TUHK çalışmalarıyla birlikte bir bütün olarak geliştirilmesi ve konuyla
ilgili gelişmelerin ilgililere zamanında duyurulmasında sözkonusu “ulusal hidroloji bilgi ağı” nın
önemi bilinmektedir. İletişim adresi:
hidroloji@yahoogroups.com
olan “hidroloji bilgi ağı” ile, Ülkemizde hidroloji konuları ve uygulamalarıyla ilgilenen kişiler
arasında çeşitli hususlarda bilgi alışverişinin en hızlı yoldan sağlanması ve ilgililerin katılımıyla
bir forum ortamının oluşturulmasının yanısıra, çeşitli hidrolojik konularda görüş alış-verişinde
bulunulması amaçlanmıştır.
DSİ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığındaki mevcut IHP Arşivine ek olarak WMO, HOMS ve
IAHS ve diğer ilgili kaynaklardan ulaşan dokümanlarının da arşivlendiği dokümantasyon
merkezinin geliştirilmesi çalışmaları devam etmekte ve mevcut bilgiler Internet ortamında
yayınlanmaktadır. Bu bağlamda, hidrolojik dokümanlarla ilgili olarak kurum içi, yurtiçi ve
yurdışına dönük çeşitli temaslar sağlanmakta ve kurum içi ve kurumdışı uygulamacılara ihtiyaç
duyulan kaynak yayınlar kullandırılmaktadır.
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4. ÖNERİLER
Türkiye’de, uluslararası su (hidrolojik) faaliyetlerinin, bulunduğu seviyeden daha ileriye
götürülmesi ve geliştirilmesi mümkündür. Bunun için, bu tür etkinlikleri paralel ve kesintisiz
yürütmekle yükümlü bir kurumsal yapının gerçekleşmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca dönük bir
kurumsallaşmaya gidilmesi halinde hem uygulamaya dönük araştırma-geliştirme çalışmaları
ilerleyecek, hem de diğer ülke kuruluşları ile işbirliği olanakları gelişecektir. Ayrıca, bu yönde
yapılacak geliştirme çalışmalarıyla,
ülkemizin en çok gereksinim duyduğu ulusal su
politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinin yanısıra bu politikaların su kaynaklarıyla ilgili
uluslararası sistemlerle ilişkilendirilmesi gibi faaliyetlerin daha başarılı bir şekilde
gerçekleştirilebileceği şüphesizdir.
Suyun artan stratejik önemine paralel olarak, ulusal su politikalarının oluşturulmasında ve
uluslararası su kuruluşlarının Ülkemiz adına temsilinde DSİ Genel Müdürlüğü çalışmalarının
önemi sürekli artmaktadır. Bu bağlamda, DSİ genel Müdürlüğü uluslararası su ve hidrolojik
faaliyetlerin merkezi konumuna gelmiştir. Bu faaliyetleri geliştirmek bakımından, Etüd ve Plan
Dairesi
Başkanlığı
bünyesinde
“Uluslararası
Hidrolojik
Faaliyetler”
biriminin
kurumsallaştırılması; adı geçen çalışmaların son yıllarda giderek hızla gelişen DSİ’nin yeni
misyonuna ve ulusal-uluslararası temsil gücüne uygun bir şekilde, kurumsal bir yaklaşımla
sistematik olarak yürütülebilmesi ve geliştirilebilmesi önem arz etmektedir.
5. KAYNAKLAR
• WMO, www.wmo.ch
• IHP, http://www.unesco.org/water/
• IAHS, http://iahs.info
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ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’nin sahip olduğu enerji kaynakları ve potansiyeli incelenerek,
Türkiye'nin bir Avrupa Birliği (AB) adayı olarak, var olan enerji polikalarının Avrupa Birliği
enerji politikası ile uyumu karşılaştırılmıştır. AB enerji politikalarında temel olarak üç hedef
bulunmaktadır; iç pazarın kurulması, enerji sunumunun güvenliği ve çevrenin korunması. Enerji
talebinde dışa bağımlılığı azaltmak ve ülkemizin kaynaklarını kullanmak en akılcı yoldur. Ayrıca
AB’nin de enerji ihtiyacını sağlamak için dışa bağımlılığı azaltmak hedefi vardır. Doğal
kaynaklar ve şartlar açısından uygun bir coğrafi konumu bulunan ülkemizde yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı arttırılabilinir. AB’nin de öngördüğü zaten çevre kirliliğini azaltmak için
bu kaynaklarının kullanılmasının arttırılmasıdır. AB enerji politikası Türkiye'nin de kabul ettiği
ve uyguladığı politikaları içermektedir. Bu bağlamda Türkiye ve AB enerji politikaları uyum
içindedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji kaynakları, Avrupa Birliği, enerji politikası, hidrolik enerji
COMPARISON OF THE ENERGY POLICY BETWEEN TÜRKİYE AND EUROPEAN
UNION
ABSTRACT
In this study, the energy potential and the sources of Turkey were discussed and as a candidate
of the European Union (EU) the current energy policy of Turkey and the current energy policy of
EU were compared. There exist three main target of EU energy policy: competitiveness, security
of supply and environmental protection. It is reasonable to use our country’s resources to reduce
the dependence on foreign resources. To produce the energy demand, EU’s aim is also to reduce
the dependence on foreign resources. Since there exist natural sources and conditions because of
geographic situation, these renewable energy resources can be increased. The aim of EU is also
increase the usage of renewable resources to reduce environmental damage. EU’s energy policy
includes same accepted and applied policies with Turkey. So Turkey’s and EU energy policies
are in concurrence.
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1. GİRİŞ
Günümüz dünyasında enerji insanlığın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Ülkelerin gelişmişlik
düzeyleri bile onların ürettiği ve tükettiği enerji ile anlaşılır demek hiçde yanlış olmaz. Toplam
dünya nüfusuna oranla, sanayileşmiş ülkelerde yaşayan yaklaşık 1 milyar nüfus kullanılan
toplam enerjinin yaklaşık %60’ını tüketirken, geriye kalan 5 milyarlık gelişmekte olan ülkelerde
yaşayan nüfus %40’ını tüketmektedir [Atılgan, 2000]. Sanayileşmiş ülkelerde üretim ve hizmet
kalitesi yüksek olup, çeşit ve miktarı çoktur. Gelişmekte olan ülkelerde bu refah ve gelişmişlik
düzeyine ulaşmaya çalışmaktadırlar.
Enerjinin insan hayatında bu kadar önemi varken, onun üretimi ve tüketimi için politikalar
yapılmıştır. Hatta ülkeler arası ortak politikalar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu polikalardaki
genel amaç, üretirken ve tüketirken maksimum yarar sağlamaktır. Enerji politikalarında basit
çözümler bulunmamaktadır. Hayatımızın hemen bütün alanlarında kullanılmasına rağmen; hem
ucuz ve hemde kirlenmeye yol açmayan bir enerji kaynağı henüz yoktur. Bütün enerji
kaynaklarının eksi ve artı yönleri vardır. Enerji kullanımı üç önemli etkene bağlı olarak
gelişmektedir: piyasa koşullarının geçerliliği, çevre sağlığını koruma ve teknolojik yenilikler.
2. AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ POLİTİKASI
Rekabet gücü, enerji arzının güvenliği, çevrenin korunması AB (Avrupa Birliği) enerji
politikasının en önemli hedefleridir. Bu üç şartı dengeleyerek, toplam enerji tüketiminde
kömürün payını korumak, doğalgazın payını artırmak, nükleer enerji santralleri için azami
güvenlik sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmakta bu hedefler
arasındadır. Bunun yanısıra, sosyal ve ekonomik kaynaşma, yaşam kalitesi, istihdam yaratılması
ve
bölgeler
arasındaki
dayanışmanın
geliştirilmesine
de
önem
verilmiştir
[www.deltur.cec.eu.int]. Avrupa Birliğinin altı kurucu üyesi, enerjinin önemini kabul ederek,
enerji kaynaklarını en iyi şekilde yönetebilmek için bir çerçeve kurmaya karar vererek 1951
yılınsa Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kurdular ve Avrupa bütünleşmesi başlatılmış oldu.
1958 yılında, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran
antlaşmalar imza edildi. Böylelikle, enerji politikası, ekonomik bütünleşmeye paralel olarak,
gelişmeye başladı. 1998-2002 dönemine ait Enerji Çerçeve programı gibi, AB enerji politikasıyla
ilgili son gelişmeler bu temel hedeflere uygundur [www.deltur.cec.eu.int].
2.1. İç Pazarın Kurulması: Rekabet Gücünün Arttırılması
Rekabet sayesinde hizmetlerin iyileşmesi, verimliliğin artırılması, yenilik, müşterilerde seçme
hakkı, daha düşük fiyatlara ve enerji kaynaklarının daha iyi kullanılması sağlanır.
2.2. Enerji Sunumunun Güvenliği
Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek, sunumun güvenliğini artırmak için bir çözüm olabilir.
Böylelikle AB daha az dışa bağımlı olabilir. Bu sebeple AB yeni enerji kaynakları geliştirmekte,
hidroelektrik enerji, güneş ve rüzgar enerjileri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını
teşvik etmektedir.
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Ek olarak, sunum güvenliği için Avrupa Enerji Şartı gibi bazı anlaşmalar yaparak üçüncü
dünya ülkeleri ile uluslararası enerji işbirliğini güçlendirmiştir. Trans-Avrupa Şebekeleri
kurularak dış bağlantıların geliştirilmesi ve sürdürülmesi amaçlanmıştır.
2.3. Çevreyi Korumak
Enerji üretirken ve tüketirken çevrenin korunması AB nin temel amaçları arasındadır. 1997
yılında kabul edilen Kyoto Protokolü kapsamında, iklim değişikliği hakkında BM çerçeve
Sözleşmesine taraf olan devletlerce AB nin yeni hedefi; altı sera gazının emisyonlarının 1990
yılındaki düzeylerine kıyasla, 2010 yılına kadar %8 azaltılmasıdır [www.deltur.cec.eu.int]. Bu
amaçla, AB çevrenin korunmasında önemli bir rol oynayan yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımını artırmayı planlamıştır. 2010 yılına kadar AB toplam enerji tüketiminde yenilenebilir
enerji kaynaklarının payını %22.1 olarak hedeflemiştir [Yılmaz, 2003].
3. TÜRKİYENİN ENERJİ KAYNAKLARI VE POLİTİKASI
Bir ülke için kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi ülkenin yaşam standardı
hakkında bilgi veren önemli bir göstergedir. Kişi başına düşen enerji tüketimi birçok Avrupa
ülkesi (6000 kWh) ile karşılaştırıldığında (yada ortalama dünya oranına bakıldığında, 2500kWh)
ülkemizde bu tüketiminin oldukça gerilerde kaldığı görülür (1650 kWh). Özellikle Avrupa
birliğine üye olmayı planlayan ülkemiz için bu miktarın artması gerekmektedir [Turfan].
Enerji konusunda diğer ülkelere muhtaç bir ülkeyiz. Enerji ihtiyacımızın çoğunu diğer komşu
ülkelerden ithal etmekteyiz. Enerji arzı ve talebi arasındaki açıklık Türkiye'nin enerji
politikasının nasıl olacağını da belirlemeye çalışır. Acil ve hızlı gelişen enerji sebebiyle,
Türkiye'nin yıllık enerji talebi %8 artmaktadır. Dünyada ortalama yıllık enerji talebi %1.8
artmaktadır [www.mfa.gov.tr].
Ekonomik gelişmeyle birlikte Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olarak enerji tüketimi gün
geçtikçe artmaktadır. Bu artan arzı sağlayabilmek için hızlı gelişmeler yapıldığında çevre bundan
negatif olarak etkilenir. Milli enerji politikası çevreyi ve halk sağlığını enerji üretiminden ve
tüketimenden kaynaklanacak kirlilikten korumaktır. Türkiye gerek coğrafi konumu, gerekse
çevreci yaklaşımı dolayısıyla çok yönlü bir enerji stratejisi uygulamaktadır. Temel odaklandığı
nokta, güvenilir, yeterli, çeşitli, ekonomik ve uygun maliyetli kaynaklar sağlayıp, hedeflenen
sosyal ve ekonomik gelişmeyi desteklemektir. Diğer yandan, enerji işletmesinin özelleştirilmesi
devam etmektedir. Türkiye’nin enerji stratejisinin diğer yönüyse bölgedeki önemli bir tüketim ve
transit terminali oluşudur. Türkiye’nin diğer bir enerji stratejisi kendisini Akdeniz’de önemli bir
tüketim ve ulaşım terminali haline getirmesidir. Coğrafik durumu buna müsaittir
[www.mfa.gov.tr].
Türkiye’de hidrolik enerji, jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve biomas enerji
gibi yenilenebilir kaynakların yanında linyit, asfaltit, bitümlü şistler, taşkömürü, doğalgaz, ham
petrol, uranyum ve toryum gibi fosil kaynak rezervleri de bulunmaktadır [Atılgan, 2000].
3.1. Fosil Yakıt Rezervleri ve Potansiyeli
Türkiye’de düşük kaliteli linyit çıkarılmasına rağmen, ülkenin en ümit verici kaynaklarından
bir tanesidir ve kaynağın üretimi devlet tarafından desteklenmektedir. Resmi verilere göre
Türkiye’de 8,4 milyar ton linyit, 1,1 milyar ton taşkömürü, 1,1 milyar ton bitümli şist ve 82
milyon ton asfaltit mevcuttur [Atılgan, 2000].
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AB’nin enerji tüketiminin %44 lük kısmı petrol ile sağlanmaktadır. AB’nin petrolünün %70
lik kısmı Rusya’dan, İran körfezinden ve Kuzey Afrika’dan sağlanmaktadır. Petrolden sonraki
sırada doğalgaz yer alır. Kömürün yanısıra nükleer enerji de önemli bir yer tutar. Almanya’da
nükleer enerji santralleri azaltılmaya çalışılırken; Fransa’da tüketilen enerjinin yarısı nükleer
enerji santralleri tarafından sağlanır. Yenilenebilir enerji AB’nin enerjisinin küçük bir bölümünü
oluşturmasına rağmen, giderek artan bir yapıya sahiptir, Şekil 1 [Runci,1999].
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Şekil 1. AB toplam enerji tüketimi 1996 (61 Quads) [Runci, 1999].
3.1.1. Doğalgaz
Türkiye’nin ekonomisi gelişirken, enerji talebinde de büyüme beklenmektedir (özellikle
elektrik ve doğalgaz alanında). Bu talebi karşılayabilmek için nükleer enerji santrali yapmak ve
doğalgaz boruları döşemek için yabancı yatırımı teşvik edecek politikalar düzenlenmeye
çalışılmıştır.
Günümüzde Türkiye’ye ithal edilen doğalgazın büyük bir kısmı Rusya’dan gelmektedir. Fakat
Türkiye Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Mısır, Nijerya, Irak ve İran da bulunan
kaynaklarla bu kaynakları çeşitlendirmeye çalışmaktadır. Türkiye’de bulunan önemli doğalgaz
boru hatları olmasına rağmen yeni boru hatları döşenecektir. Azerbeycan, Gürcistan, ABD ve
Türkiye'nin birlikte imzaladığı doğalgaz boru hattı döşenmesi için çalışmalar 10 Eylül 2002 de
başlatılmıştır. Bu yapımın 2005 yılının ilk yarısında bitirilmesi planlanmaktadır
[www.mfa.gov.tr].
Türkiye Kafkas Bölgesi’nin, Orta Asya’nın, Orta Doğu’nun enerji zengini ülkeleri ve Avrupa
marketleri arasında doğal bir köprü olmayı dilemektedir. Bu eğer doğru politikalar kullanılırsa
Türkiye için çok iyi bir ekonomik fırsattır. AB'nin doğalgaz ihtiyacının 2020 yılına kadar %40
artacağı tahmin edilmektedir. AB ye yeni katılacak ülkelerde göz önünde tutulursa bu miktarın
çok daha fazla olacağı bellidir. Bunlar Türkiye'nin AB için önemli bir enerji ortağı olacağını
göstermektedir.
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2001 yılındaki kanunla Botaş’ın (devlete ait doğalgaz kuruluşu) bir bölümü özelleştirilmiştir.
2009 yılında bu kanunla Botaş gaz ihracatı, ulaştırması, dağıtımı ve depolaması olarak birimlere
ayrılacaktır. Ulaştırma haricindeki tüm üniteler özelleştirilecektir. Her yıl Botaş’ın %10 luk
kısmı satılacak, geriye yalnızca %20 si bırakılacaktır [Lynch, 2003].
3.2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli
Toplam yenilenebilir enerji kaynakları üretimi, toplam kömür üretiminden sonra ikinci sırada
yer alır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının arzının üçte birlik kısmını hidrolojik enerji, üçde
ikilik kısmınıda biyomas (odun, hayvan, bitki artıkları) oluşturmaktadır [Atılgan, 2000].
3.2.1. Akarsu enerjisi (hidrolik enerji)
Ülkemiz konumu nedeni ile, su kaynakları konusunda zengin olan ülkeler arasındadır. Varolan
inanışların aksine bulunduğu coğrafyada Türkiye su kaynakları bakımından en zengin ülke
değildir. Maalesef veriler göstermektedir ki; varolan su kaynaklarınıda yeterince verimli
kullanamıyoruz.
Türkiye’nin su kaynaklarının olmasına rağmen, yeterli miktarda suyun hiçbir zaman
sağlanamayacağı bir coğrafyada bulunmasından dolayı, yakın gelecekte su kaynaklarının, çevre
ülkelerle savaş ve barış sebebi olarak etkin bir rol oynaması muhtemeldir. Birleşmiş Milletlerin
su için hazırladığı raporda 2005 yılı kuraklık için yıldönümü olacak. Çok kritik olarak belirtilen
bu tarihde su savaşlarına kadar trımanacak bir gerilim olması beklenmekte. Bu tarihe dikkat
çeken ve uyarıda bulunan Birleşmiş Milletler, 2025 yılı için kuraklık konusunda daha da kesinlik
belirtiyor (Koşar, 2003).
Ekonomik getirisi olan sulanabilir topraklarda, sulama projeleri suyun %50 sini sağlar. Sel
kontrolü projelerinin yaklaşık % 40 ı gerçekleştirilmiştir. Elektrik enerjisinin %35 i hidrolik
olarak sağlanmasına rağmen, ülkemizin hidrolik güç potansiyelinin ancak %30 dan azı
geliştirilmiştir. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlandığında sulama ve elektrik
üretimine büyük faydalar sağlayacaktır. Fakat, uluslararası organizasyonlar örneğin Dünya
Bankası bu tip projelere para sağlamak yanlısı değildir. Özellikle diğer ülkeler (Irak ve Suriye)
tarafından da kullanılan nehirler kullanılarak yapılan projeleri desteklememektedirler. Fırat ve
Dicle nehirlerini kullanan GAP da barajlar, hidrolik güç santralleri ve sulama şemaları
bulunmaktadır. GAP sayesinde bulunduğu bölgede tarım, ulaşım, endüstri, haberleşme, sağlık,
eğitim sektör ve servislerinde gelişme beklenmektedir. GAP Türkiye'nin %10 luk kısmını
kaplamaktadır. Toplam 22 baraj ve 19 hidroenerji santrali GAP ın bir parçası olarak yapılacaktır.
GAP sayesinde Türkiye'nin yıllık %22 lik hidrolik güç potansiyeli sağlanacaktır. Ayrıca
ekonomik sulanabilir toprağının %19 u GAP sayesinde sulanacaktır [Bayazıt ve Avcı, 1997].
Günümüzde yıllık kişi başına düşen su potansiyeli yaklaşık 1700 m3 iken, bu miktarın 2020
yılında azalıp 1000 m3 e düşeceği tahmin edilmektedir. Daha önceden de belirttiğim gibi
bulunduğu coğrafyada Türkiye su kaynakları bakımından en zengin ülke değildir. Örneğin
Irak’ta kişi başına düşen su potansiyeli yıllık 2000 m3 tür. Suriye de ise bu miktar 1400 m3 tür
[Bayazıt ve Avcı, 1997].
Avrupa’daki en yüksek hidrolik güç potansiyeli arasında Türkiye’de sayılabilir. Bu
potansiyelin büyük bir kısmı küçük hidrolik güç santralleri tarafından geliştirilecektir.
Türkiye’de ki barajlar yalnızca sulama ve hidroelektrik için değil büyük şehirlerde içme suyu
sağlamak içinde önemlidirler. Hızlı büyüyen, hayat şartlarının yükseldiği ve endüstrileşen
ülkemizde su ihtiyacıda artmıştır. Bunun sonucunda da su kalitesi ve miktarı tartışılmaya
başlanmıştır.
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Günümüzde pek çok su kaynakları geliştirme projeleri tamamlanmışsa da, halen yapılmakta
olan yada yapılması planlananlarda büyük bir kısmı oluşturmaktadır. Bu planları
gerçekleştirmekteki önemli zorluk kaynak sıkıntısıdır. Daha önceden de belirtildiği gibi Dünya
Bankası diğer ülkelerdende geçen ırmakları kullanan barajlar inşa etmek için kaynak sağlamak
istememektedir [Bayazıt ve Avcı, 1997].
Hızlı büyüyen, hayat şartlarının yükseldiği ve endüstrileşen ülkemizde su ihtiyacı da artmıştır.
Bunun sonucunda da su miktarı ve kalitesi tartışılmaya başlanmıştır. 1995 yılında hidrolik enerji
santrali kapasitesi 9900 MW (toplam enerji üretim kapasitesinin %46 sı) 32000 GWh enerji
hidroenerji santralleri ile sağlanmıştır (toplam elektrik enerjisinin %38i). Termik enerjiden
hidrolik enerjiye geçilirse, Türkiye enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltmış olacaktır Büyük
ölçekli hidrolik güç projelerinin çoğu hayata geçirilmiştir. Geriye kalanların çoğu küçük hidrolik
güç santralleridir [Bayazıt ve Avcı, 1997].
Elektrik enerjisi sağlamak için petrol ithalatı ülkemize pahalıya mal olmaktadır. Bunun yerine
hidrolik santraller kurmak, yabancı ticaret açığımızı kapatacaktır. Tabiki tüm elektrik ihtiyacı
hidrolik santrallerle sağlanamaz. Fakat ithalatı azaltmak için ne kadar santral yapılırsa o kadar
kârımız olur. Yoksa yeni yeni dikkatimizi çeken enerji açığımız çok daha ciddi boyutlara
gelebilir.
Türkiye’nin toplam hidrolik potansiyeli 433 000 GWh dir, buda toplam dünya potansiyelinin
%1ini oluşturur. Avrupa’nın ise toplam hidrolik güç potansiyelinin %14 ünü oluşturur. Kasım
2000 tarihi itibariyle, 120 tane hidrolik santral faaliyette bulunmaktadır. Buda kullanılabilir
potansiyelin yaklaşık %34 ünü oluşturur. Bu santraller ülkenin enerji ihtiyacınınsa %35 ini
sağlar. Bunlara ek olarak yapılmakta olan santraller bulunmaktadır. Hidroelektrik santralleri
kurmak pahalıdır. Ülkemizin bulunduğu ekonomik krizde göz önüne alınırsa, sınırlı bir bütçeyle
yeni santraller kurmak çok zordur. Bu sebeple alternatif modeller bulunmaya çalışılmıştır. Yapişlet-devret, yap-işlet, yap-sahip ol-işlet, ve işletme hakkını devret şeklinde modeller üretilmiştir
[Altınbilek].
Tablo.1. Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyeli ve 2000 yılı sonunda gelişimi
Hidroelektrik
Enerji
Santralleri
Projelerinin
Durumu
2001 yılı başı
itibari
ile
işletmede
olan
İnşaatı devam
eden
İnşaatına
geçilmeyen
Toplam
Potansiyel

Hidroelektrik
Enerji
Santralleri
Adedi

Toplam
Kurulu
Gücü
( MW )

Ortalama
Yıllık
Üretim
(GWh / Yıl)

Yüzde
Oranı
(%)

Ardışık
Oran
(%)

Ortalama
Yük Faktörü
(%)

125

11643

42216

34

34

42

36

3538

11547

9

43

36

385

20219

71563

57

100

40

546

35310(*)

125328

100

-

40

(*) Küçük santrallerin toplamı olan 3,5 MW dahildir [Atılgan, 2000]
3.2.2. Jeotermal enerji
Sıcaklıkları atmosferik sıcaklığın üzerinde olan sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal kaynak
bakımından ülkemiz dünyada yedinci sırada gelir. Fakat bu kaynaklardan yalnızca dört
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tanesinden teknik ve ekonomik açıdan elektrik enerjisi üretilebileceği saptanmıştır [Cukurcayir
ve Arabacı].
3.2.3. Rüzgar enerjisi
Rüzgar enerjisinden yararlanabilmek için, rüzgar santrali kurulacak yerdeki rüzgarın hızı ve
esme süresi önemlidir. Ülkemizin rüzgar açısından zengin olan bölgeleri vardır. Bu bölgeler
rüzgar enerjisi zenginliği sırasına göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyı alanlarıdır.
Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinin belli kesimlerinde rüzgarda zengin yerlerde
bulunmaktadır. Buna rağmen bazı faktörler rüzgar enerjisi üretmek için santraller kurulmasına
negatif yönde etki yapmaktadır. Örneğin; Trakya’da, Türkiye'nin Bulgaristan’dan (nükleer enerji
santrali kullanılarak elde edilen) satın aldığı daha ucuza mal olan enerji, Marmara’da rüzgar
enerjisi üretmek için santraller kurmasına engel olan bir faktördür. Rüzgar enerjisi santrali
kurmak daha pahalıya malolacaktır. Diğer bir örnekse;Türkiye de tükettiğimiz enerjinin iki katını
üretebilecek rüzgar enerjisi potansiyeli olmasına rağmen, doğalgaz anlaşmaları nedeniyle
projeler iptal edilmiş yada ertelenmiş durumdadır [Yılmaz, 2003].
Türkiye’de ilk rüzgar santrali (Çeşme'de 580 kW lık 3 türbinden oluşan) 1988 yılında
işletmeye açılmıştır. Aynı yıl Çeşme Alaçatı da özel bir kuruluş 1,8 MW gücünde bir santrali
hizmete açmıştır. "Yap-işlet-devret" modeli kullanılarak hükümetçe desteklenen rüzgar enerjisi
santralinin kurulu güç kapasitesi 8,7 MW a ulaşmıştır. Ama asıl 700 MW ek enerji sağlayacak
başvurular ise halen değerlendirilmektedir [Atılgan, 2000].
3.2.4. Güneş enerjisi
Ülkemizin yıllık ortalama güneş alma süresi 2609 saattir. Yılın yaklaşık %30 luk kısmını
güneş alarak geçirir. Türkiye'de kullanılan güneş enerjisi, ekonomik potansiyelin %0,5 ini
oluşturur. Ayrıca su ısıtmak amacıylada güney ve batı bölgelerimizde güneş kollektörleri
kullanılır [Atılgan, 2000]. Güneşlenme süresi yönünden en zengin bölgeler sırasıyla Güneydoğu
Anadolu, Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Marmara ve Karadeniz Bölgesidir
[Cukurcayir ve Arabacı]. Ekonomik oluşu ve çevreye daha az zarar verdiği düşünülürse avantajlı
bir enerji kaynağıdır.
3.3. Nükleer enerji
Fosil yakıt kaynaklarının sadece elektrik üretimi için kullanılması düşünülemez. Ulaşım,
ısıtma ve kimya endüstrisinde de önemli yerleri vardır. Hidroelektrik ve diğer doğal
kaynaklarının da sabit ve sınırlı kullanım alanları vardır. Hidroelektrik santraller yer
bağımlıdırlar ve çok pahalı yapılardır. Ancak bir kaç fonksiyonu bir arada kullanılırsa (sulama,
sel kontrolü vb.) ekonomik hale gelirler. Dünyanın gelecekteki enerji ihtiyacını sağlamakta
nükleer enerjinin yeri kaçınılmazdır. Uluslararası Atom Enerji Ajansı tarafından1997 yılındaki
verilere göre dünya elektrik üretiminin %17 si faal olarak çalışmakta 442 adet nükleer enerji
[www.geocities.com/gergedanus/nükleer_enerjinin_enerji_kaynakl.htm]
santralinden
karşılanmaktadır.
Nükleer enerji santrali kurmak masraflı olduğundan yeni kurulacak nükleer enerji santralleri
yabancı yatırımcılar tarafından, “yap-işlet-devret” modeli esas alınarak kurulması Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığınca desteklenmektedir. Fakat, 2000 yılının sonunda önemli bankaların iflası
ile sonuçlanan krizden sonra IMF Türkiye’ye yardım etmiştir. Bunun karşılığında bir takım
reformlar istemiştir. Bu isteklerin sonucu olarak Türkiye nükleer santral kurulmasında ‘yapişlet-devret’ modelini uygulayamamıştır. 20 yıl destekleyeceğini belirttiği inşaatların destek
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süresini yarıya; 10 yıla indirmiştir. Böylelikle onay alan 29 projede hayata geçirilememiştir
[Lynch, 2003].
Nükleer santraller çevreye karbondioksdit, sülfürdioksit ve azotoksitleri yayan santraller
yerine kurulduklarında, asit yağmurlarını ve sera etkisini azaltırlar ve böylelikle çevre
korunmasına hizmet etmiş olurlar.
Tablo.2. Türkiye ve AB’nin Elektrik Enerjisi Üretimi, 1999 (Milyar kWh)
Ülkeler Termik %
Nükleer %
Hidrolik %
Diğer
Türkiye 81.9
70.2
0.0
34.6
29.7
0.1
AB
1304.0 51.8
866.3
34.4
327.6
13.0
19.8
Kaynak: IEA Electricity Information 1999.
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4. SONUÇ
Sonuç olarak görülmektedir ki 1999 yılında Türkiye’nin AB ye aday ülke olarak
gösterilmesinden sonra Türkiye’nin enerji politikası AB ile uyumlu bir şekilde ilerleme
kaydetmiştir. Bu bağlamda Türkiye AB nin enerji şartları kurallarını uygulamaktadır. Yapılması
gereken en önemli şey yenilenebilir enerji kaynaklarının daha da fazla artırılmaya çalışılıp, dışa
bağımlılığı en aza indirgemeye çalışmaktır. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından ülkemizin
oldukça zengin olduğu görülmektedir. Zaman kaybetmeden bu kaynakları enerji üretiminde
kullanmak ülkemizin yararına olacaktır.
İçinde bulunduğumuz ekonomik krizde dikkate alınarak enerji üretimine önem vermek ve
yatırım yapmak önemlidir. Çünkü bir ülkenin gelişmişliği ürettiği ve tükettiği enerji ile
ölçülüyorsa, her ne kadar dar boğazda olursak olalım enerji konusuna yeterince kaynak ayırmak
ülkemizin gelişmesi için bir zorunluluktur.
Doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarının Avrupa’ya aktarılması için bulunduğu coğrafi konumu
ülke çıkarlarına uygun olacak şekilde kullanılması ekstra bir ekonomik gelir sağlayacaktır.
Özellikle şu anda Irak savaşı sonrası bir yapılanma olacaktır. Ülkemizde bu konuda önemli
tedbirler almalı ve petrol boru hattının ülkemizden geçmesi sağlanmalıdır. Ayrıca doğalgaz
antlaşmalarına ağırlık verilmeli, ülke çıkarlarını tehdit edici konularda hassas davranılmalı ve
gerekli uygun politikalar sağlanmalı, ülkemizin coğrafi avantajı verimli şekilde kullanılmalıdır.
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Türkiye’nin doğal kaynaklarının yeterliliğide enerji konusunda aciz olmadığını gösterir. Bu
kaynaklar verimli bir şekilde kullanılarak daha fazla enerji üretilebilir. Hidroelektrik olarak
verilen hizmette yeterince verimlidir. Bu verim ilerde yapım aşamasında olan ve planlanan
hidrolik santrallerinde kullanıma açılmasıyla daha da artacaktır. Mümkün olduğunca çevrede
gözetilerek yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmelidir. Ama tüm enerji talebininde bu
şekilde sağlanamayacağı bir gerçektir.
Ek olarak, uygun yerlere gerekli önlemler alınarak kurulacak nükleer enerji santraleride enerji
üretimine pozitif bir katkı yapacaktır. Nükleer enerji santralleri daha ucuz elektrik ürettiğinden
ülkemizin giderek artan enerji talebini karşılamak için bir an önce 3-5 tane yeni santral
kurulmasında da fayda vardır.
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ÖZET
Sıcak kaplıca suları ve “maden sodası” ismiyle piyasada satılan ve soğuk olarak tüketilen
maden suları “mineralli sular” olarak adlandırılmaktadır. Sıcak ve soğuk mineralli sular alternatif
tıp biliminde bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Mineralli sular insan sağlığına
yararlı olmakla birlikte, mineralli su kaynakları olan bölgelerde turizmin gelişmesine de büyük
katkı sağlarlar. Sıcak kaplıca sularından jeotermal enerji adı altında pek çok alanda
yararlanılmaktadır. Jeotermal enerji diğer enerji kaynaklarına göre daha ucuz, çevre dostu,
yenilenebilir bir enerji türü olduğu için ülke ekonomisi açısından da önemi büyüktür. Mineralli
sular konusu tıp doktorlarını, ekonomistleri, jeoloji, hidrojeoloji, inşaat, kimya, makine
mühendislerini ve daha birçok değişik meslek gruplarından kişileri ilgilendirmektedir, mineralli
suların bulunması, çıkarılması, işletilmesi konusunda pek çok meslek grubu ortak çalışmak
zorundadırlar. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan mineralli su kaynakları; soğuk maden suları
(içmeler) ve kaplıca suları hakkında genel bilgiler verilmiş, ayrıca Türkiye’de jeotermal enerjinin
kullanım alanları, Türkiye ve dünyada jeotermal enerji kullanımının karşılaştırılması ve entegre
jeotermal sistemler konularında açıklamalar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sıcak sular, mineralli sular, jeotermal enerji
MINERAL WATER SPRINGS IN TURKEY AND GEOTHERMAL ENERGY
ABSTRACT
Hot thermal spring water and cold water which is sold as cold mineral water are all called as
“mineral water”. Hot and cold mineral waters are being used for the treatment of various
illnesses, as an alternative medicine. Also mineral water helps to develop the health tourism of
the geothermal regions. In addition hot thermal water is used to produce geothermal energy.
Geothermal energy is cheaper than the other energy resources, it is not harmful for the
environment and it is renewable. medicine doctors, economists, geology, hydrogeology, civil,
chemical and mechanical engineers and people in other job groups are all dealing with mineral
water resources. Investigation and operation studies of mineral water are connected with people
in various job groups so these people had to work together. In this study, mineral springs of
Turkey, general information about cold mineral water and hot thermal water are given; in
addition geothermal energy usage in Turkey and a comparison of geothermal energy usage in
Turkey and in the world are given in this study.
Key Words: Hot water, mineral water, geothermal energy
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GİRİŞ
Bir litresinde 1 gramdan fazla erimiş mineral ve gazlar bulunan, insanları tedavi etme özelliği
olan ve doğada tabii olarak sıcak veya soğuk halde bulunan sulara “mineralli sular” yada “maden
suları” denir. Uluslararası Kaplıcalar Birliği FITEC’e göre “Bir litresinde en az 1 gram erimiş
halde mineral veya erimiş halde karbondioksit bulunan sulara “maden suyu” yada
“hidromineral” ayrıca sıcaklığı 20oC’nin üzerinde bulunan sıcak maden sularına ise “termal su”
denir.” Ülkemizde Sağlık Bakanlığı sıcaklığı 30o’nin üzerinde olan sıcak maden sularını termal
su olarak kabul etmektedir Kaplıca sularının kaptajı ve işletilmesi 2634 sayılı Turizm Teşvik
Kanunu’na göre çıkarılan “Turizm Alan ve Merkezlerinde Yer alan Termal Suların Kullanma
Hakkı ve İşletme Usul ve Esasları” isimli yönetmeliğe göre yapılmaktadır [Ülker, 1994].
TÜRKİYE’DE SICAK SULAR
Kaplıca ve soğuk maden sularından ülkemizde Romalılar, Bizanslılar döneminden beri
yararlanılmaktadır. İzmir-Balçova’da bulunan Agamemnon Hamamı kalıntıları Romalılar
dönemindendir. Selçuklular döneminde kervansaraylar içinde inşa edilmiş olan termal hamamlar,
Osmanlılar döneminde konaklama tesislerinden ayrı birer yapı olarak inşa edilmişlerdir. İstanbul,
Bursa, Konya, Sivas gibi birçok şehrimizde Osmanlılardan kalma termal Türk Hamamları
mevcuttur. İstanbul’da Mimar Sinan tarafından yapılan Mihrimah Sultan Hamamı, II.
Mahmut’un yaptırdığı Cağaloğlu Hamamı, Bursa’daki Eski ve Yeni Kaplıcalar ülkemizdeki
tarihi termal tesislere örnek verilebilir [Ülker, 1998].

Şekil 2.1. Eski Kaplıca, Bursa [Ülker, 1998].
Ülkemiz termal su kaynakları bakımından zengindir, pek çok ilimizde termal su kaynakları
mevcuttur. Ülkemizde işletilmekte olan önemli termal su kaynakları Tablo 2.1’de görülmektedir.
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Tablo 2.1. Ülkemizdeki Bazı Termal Su Kaynakları [Ülker, 1998].
Adana: Haruniye
Ankara: Kızılcahamam, Ayaş, Haymana
Balıkesir: Gönen
Bingöl: Kös
Bolu: Büyük Kaplıca
Bursa: Çekirge, Oylat
Çanakkale: Kestanbol
Çankırı: Çavundur
Denizli: Pamukkale, Karahayıt
Diyarbakır: Çermik
Erzurum: Pasinler

İzmir: Balçova, Çeşme, Şifne
Konya: Ilgın
Kütahya: Yoncalı, Harlek
Manisa: Salihli
Muğla: Sultaniye
Rize: Ayder
Sakarya: Kuzuluk
Samsun: Ladik, Havza
Sivas: Kangal
Van: Hasanabdal
Yalova: Yalova Termal, Armutlu

Mineralli sularla yapılan tedavi uygulamalarına “balneoterapi” denir. Kaplıca ve soğuk maden
sularından içme, banyo, çamur banyosu, yıkama, buğu gibi yöntemlerle yararlanılır. Bu tür
suların tedavi etme özellikleri içlerinde erimiş halde bulunan minerallerden, gazlardan ve
radyoaktif maddelerden ileri gelmektedir. Kaplıca ve soğuk maden sularının olumlu etki yaptığı
başlıca hastalıklar Tablo 2.2’de gösterilmiştir.
Tablo 2.2. Mineralli suların tedavi amacıyla kullanıldığı başlıca hastalıklar [Ülker, 1994].
Romatizmal hastalıklar
Deri hastalıkları
Kalp ve dolaşım hastalıkları
Solunum yolu hastalıkları
Kadın hastalıkları
Mide, bağırsak hastalıkları
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Kas yorgunluğu
Sinirsel hastalıklar, nevralji
Eklem hastalıkları ve kireçlenme
Göz hastalıkları
Karaciğer, safra hastalıkları
Ameliyat sonrası rahatsızlıklar
Beslenme bozukluğu

Mineralli sular sıcaklıklarına göre BOGOMOLOV tarafından aşağıdaki gibi çeşitli şekillerde
sınıflandırılmıştır [Şimşek, 1993].
20o C >
Soğuk sular
yada;
20o C >
Soğuk sular
o
o
o
o
20 C - 37 C Ilık sular
20 C - 50 C Sıcak (Termal) sular
20o C - 34 o C Epitermal sular
37 o C - 42 o C Sıcak sular
o
Çok sıcak sular
34 o C - 40o C Mesotermal sular
42 C <
40o C - 50o C
Hipertermal sular
50o C - 100o C Çok sıcak sular (Akrotermal)
100o C <
Gayzerler (doğal su buharı)

Şekil 2.2: Anadolu’daki sıcak suların dağılımı (Ercan, 2000)
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Şekil 2.3 İzmir-Urla soğuk maden suyu kaynağının kaptajı [Ülker, 1998]

Şekil 2.4: Karahayıt - Denizli termal suyu [Ülker, 1998]
3. JEOTERMAL ENERJİ
1. Türkiye’de Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji yerkabuğunun altında bulunan mağmanın etkisiyle aşırı derecede ısınan,
yüzey sularına ve diğer yer altı sularına göre çok daha erimiş mineral içeren sıcak yer altı
suyunun ve buharının sahip olduğu enerjidir. Dünyada enerji kaynağı olarak genellikle fosil
yakıtlar ve hidrolik enerji kullanılmaktadır. Ancak fosil yakıt miktarının giderek alması üzerine
alternatif enerji kaynakları kullanılmaya başlanmıştır. Bu kaynaklardan en önemlilerinden biri de
jeotermal enerjidir. Jeotermal enerji diğer enerji kaynaklarına göre daha ucuz, temiz, çevre
dostu, yenilenebilir bir enerji türüdür. Türkiye’de 40o’nin üzerinde 170 adet jeotermal saha
vardır, Ekim 2000 itibariyle 52000 konut eşdeğeri ısıtma yapılmakta, 194 kaplıcada balneolojik
hizmet verilmektedir.
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Şekil 3.1: İzmir-Gümüldür jeotermal fışkırma kaynağı [Ülker, 1998].

Şekil 3.2: Kırşehir, Terme kaplıca suyunun sondajı (debisi 175 l/s, sıcaklığı 57o)
200 oC’nin üzerindeki jeotermal sulardan elektrik üretimi de yapılmaktadır. Türkiye’nin tek
jeotermal elektrik üretimi 20,4 MW kurulu gücü ile Denizli-Kızıldere jeotermal elektrik (242 oC)
santralinde yapılmaktadır. Bu santralin atığı olan karbondioksit değerlendirilerek yılda 120000
ton sıvı CO2 ve kuru buz üretimi yapılmaktadır (Mertoğlu, 2000). Freon, izobütan gibi
buharlaşma noktaları düşük gazlar kullanılarak 150 oC sıcaklıktaki sulardan da elektrik üretimine
yönelik araştırmalar yapılmaktadır [Akkuş, Aydoğdu, Sarp, 2002].

Şekil 3.3: Denizli-Kızıldere’de jeotermal enerji üretimi amaçlı buhar kuyuları [Canik, 1998].
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Tablo 3.1. Jeotermal suların kullanım alanları [Canik, 1998].

Sıcaklık (oC)
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Kullanım Alanı
Yüksek konsantrasyonlu solüsyon buharlaşması, amonyum absorpsiyonu ile soğutma
Hidrojen sülfit yoluyla ağır su eldesi, diyatomitlerin kurutulması
Kereste kurutulması, balık gibi yiyeceklerin kurutulması
Bayer’s yoluyla alüminyum elde edilmesi
Konservecilik, çiftlik ürünlerinin kurutulması
Tuz eldesi, şeker endüstrisi
Saf su eldesi, tuzluluk oranının arttırılması
Çimento kurutulması
Et, sebze vb kurutulması, yün yıkama ve kurutma
Balık kurutulması
Kent, sera ısıtması
Soğutma (Alt sıcaklık sınırı)
Kümes, ahır ısıtılması
Mantar üretimi, kaplıcada balneolojik kullanımlar
Toprak ısıtma, kent ısıtması (alt değer), turistik tesisler
Yüzme havuzları, fermentasyon, damıtma, sağlık tesisleri
Balık çiftlikleri

Kuru buz (katı CO2) üretimi yanında jeotermal sıcak sulardan borik asit, amonyum bikarbonat,
ağır su, amonyum sülfat üretimi de yapılmaktadır.
Türkiye’de mevcut olan 170 adet jeotermal sahanın 105 tanesinde kuyu açılmıştır, bir başka
deyişle mevcut jeotermal sahaların %38’inde kuyu açılmamıştır, açılan kuyu verilerine göre
elektrik enerjisi potansiyeli 764,81 MWe, konut ısıtma potansiyeli 1039 MWt (termal MW)
olarak belirlenmiştir [Akkuş, Aydoğdu, Sarp, 2002]. Türkiye’nin başlıca jeotermal sahaları
Kızıldere (Denizli), Ömerbeyli-Germencik (Aydın), Salavatlı (Aydın), Tuzla (Çanakkale),
Salihli (Manisa) ve Kavaklıdere-Alaşehir (Manisa)’dır Jeotermal sahalar devamlı olarak
yüzeysel sular ve mağmatik kökenli sularla beslenerek yenilenebilir ve sürdürülebilir
özelliklerini korurlar. Jeotermal enerjinin Türkiye’de ve dünyadaki kullanımının 2000 yılı için
karşılaştırılması Şekil 3.4’de görülmektedir
Dünya
Türkiye

Şekil 3.4: Jeotermal enerjinin Türkiye ve dünyadaki kullanımının karşılaştırılması [Mertoğlu,
2000]
Jeotermal enerji kullanımının Türkiye’de 2000 yılındaki değerleri ile 2010 ve 2020 yıllarına
yönelik tahminler Şekil 3.5’de gösterilmiştir.
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2000
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Şekil 3.5: 2000 yılında Türkiye’de jeotermal enerji kullanımı ve geleceğe yönelik
projeksiyonları [Mertoğlu, 2000].
Jeotermal sahaların (rezervuarın) beslenmesi için sıcak sular kullanıldıktan sonra tekrar
yeraltına gönderilir, bu işleme “tekrar basma” (reenjeksiyon) denir.
Türkiye’de mineralli suların değerlendirilmesinden sorumlu kuruluşlar aşağıda görülmektedir.
Sağlık Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (M.T.A.arayıcılığı ile)
Turizm Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerin ilgili bölümleri
Jeotermal kuyudan şekil termal sulardan suyun sıcaklığına göre entegre bir şekilde değişik
alanlarda faydalanılmaktadır. Şekil 3.6’da görüldüğü gibi termal kuyulardan pompa ile yerin
derinliklerinden çekilen suyun içerisinde bulunan karbondioksit gazı ayrıştırılarak kuru buz ve
karbondioksit gazı üretimi yapılabildiği gibi elektrik üretimini sağlayabilecek kadar sıcak olan
sulardan elektrik üretimi yapılır. Elektrik üretimi ile ısı kaybeden sulardan konutların
ısıtılmasında da yararlanılabilir.Termal su üretim kuyularından alınan sular bitkiler için gerekli
sıcaklık seviyesine kadar soğutularak seralarda kullanılabildiği gibi termal tesislerde sıcaklığını
kaybeden sularla birlikte balık üretim çiftliklerine de gönderilebilir. Çeşitli amaçlarla
kullanıldıktan sonra soğuyarak kullanım amaçlarına hizmet edemeyen soğumuş sular pompalarla
tekrar ısınması için zemine gönderilir, bu işleme “geri basma” denir. Jeotermal enerjinin çeşitli
amaçlarla kullanımına Ankara-Kızılcahamam Jeotermal Sahası örnek verilebilir. Kızılcahamam
jeotermal alanı Ankara’nın 70 km kuzeybatısındadır, bölgede sıcaklıkları 50-55 oC arasında
değişen sıcak su kaynakları mevcuttur. Bölgede MTA Gn. Müd. tarafından jeolojik, jeokimyasal
ve jeofizik çalışmalar yapılmış 1985-1986 yılarında 1’i derin 6’sı sığ 7 tane araştırma sondajı
yapılmıştır. Bölgede “Büyük Kaplıca” ve “Küçük Kaplıca” isimli sıcak su kaynakları ve “Acı
su” isimli düşük ısılı mineralli su kaynağı bulunmaktadır. Büyük ve Küçük Kaplıcaların ihtiyacı
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karşılamaması üzerine araştırma sondajlarının sonucu olarak 180 m derine inen MTA 1
kuyusundan 75,5oC ‘de 26 lt/s debi ile sıcak su çekilmeye başlanmıştır. Sıcak su başlangıçta 60
lt/s debi ile 75oC’de artezyen olarak bulunmuş daha sonra rezervuar basıncına bağlı olarak debi
26 lt/s’ye düşmüştür. Taban sıcaklığı 80oC’dir. Bu bölgede sağlık turizmine hizmet veren çok
sayıda kaplıca bulunmaktadır. Sıcak sular bölgede turizm ve sağlık alanları dışında konut
ısıtılmasında da (Yeşil Evler ısıtma şebekesi) kullanılmaktadır [Kosif, 1992].

Şekil 3.6: Entegre jeotermal sistemler [Özbek, 2000].
Türkiye’de Bulunan Başlıca Jeotermal Sahalar
Kızıldere (Denizli)
Rezervuar derinliği 450- 1100 m arasında olup sıcaklığı 198-212 oC arasındadır. Buhar oranı
%10-%12 civarındadır.Bu sahada 1984 yılından itibaren elektrik üretilmeye başlanmıştır.
Bölgede CO2 üretimi de yapılmaktadır.Bununla birlikte 1500 ton/saat debiye sahip 140 oC
sıcaklığı olan sıcak su konut ve seraların ısıtılmasında kullanılmakta, 100 MWt eşdeğerinde ısı
enerjisi elde edilmektedir. Bölgede 20 MW gücünde bir elektrik santrali mevcuttur.
Germencik (Aydın)
Dünyadaki yüksek sıcaklıklı sığ kuyulardan biri de Germencik’tedir. Bu jeotermal saha
Kızıldere jeotermal sahasının 110 km batısında bulunmaktadır. Rezervuar derinliği 285-1500 m
arasında olup sıcaklığı 200-231 oC arasında değişir, buhar oranı %13-%20 civarındadır.
Türkiye’nin en sıcak jeotermal sahasıdır.
3.2.3. Tuzla (Çanakkale)
Rezervuar derinliği 333-553 m arası, sıcaklığı ise 174 oC’dir. Jeotermal alan elektrik üretimi,
sera ısıtmacılığı, kurutmacılık gibi tarımsal ve endüstriyel faaliyetler için önemli bir potansiyel
olmasına rağmen jeotermal sudan sadece kaplıcalarda ve sera ısıtmacılığında yararlanılmaktadır.
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3.2.4. Seferihisar (İzmir)
Rezervuar sıcaklığı 153 oC’dir, sıcak jeotermal sudan sağlık turizminde (termal otel ve
kaplıcalar) ve sera ısıtmacılığında yararlanılmaktadır.
3.2.5. Salavatlı (Aydın)
Kızıldere ve Germencik jeotermal alanlarının ortasında yer almaktadır. Rezeruar sıcaklığı 162171 oC arasında değişmekte olup termal tesislerde kullanılmaktadır.
3.2.6. Simav (Kütahya)
Simav İlçesinin kuzeyindedir. Rezervuar sıcaklığı 162 oC’dir, jeotermal sudan 3200 konutun
ısıtılmasında, termal tesislerde ve sera ısıtmacılığında yararlanılmaktadır.
Yukarıda adı geçen jeotermal tesisler dışında Dikili-Bergama (İzmir), Balçova (İzmir), Gönen
(Balıkesir), Havran(Balıkesir), Kestanbol(Çanakkale), Sandıklı (Afyon), Tekkehamam(Denizli)
gibi birçok jeotermal alan mevcuttur [Anonim, 1989].
SONUÇ
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji ihtiyacı artan nüfusa paralel olarak her geçen
gün artmaktadır. Türkiye’de elektrik üretimi potansiyeli olan birçok jeotermal saha bulunurken
sadece Kızıldere’de elektrik üretimi yapılmaktadır. Geri dönüşümlü, çevre dostu temiz enerji
jeotermal enerjiden daha çok faydalanılması, jeotermal enerji potansiyelinden tam olarak
yararlanılması ülke ekonomisine olduğu kadar çevre kirliliğinin önlenmesine de büyük fayda
sağlayacaktır.
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ÖZET
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre; 1950-2000 yılları arasında ülkemizin nüfusu
yaklaşık %324 artmıştır. Gelecekteki dünya nüfusuna ilişkin olarak yapılan projeksiyonlara göre;
dünya nüfusu önümüzdeki 50 yılda %65 oranında artacak ve bu artışın büyük çoğunluğu
gelişmekte olan ülkelerde meydana gelecektir. Önümüzdeki yıllarda Türkiye nüfusu ve bu
nüfusun su gereksiniminin ne olacağı, mevcut su kaynaklarımızın yönetiminde akılcı
politikaların belirlenmesinde temel bilgidir. Gelecekte ülke nüfusunun suya olan gereksiniminin
ne olacağı sorusunun cevabı geniş bir kapsamda, anılan nüfusun gereksinim duyacağı besinin
yetiştirilmesi için gereken su miktarı ile ilişkilendirilebilir. Bu çalışmada, DİE tarafından yapılan
beşer yıllık dönemlere ilişkin nüfus projeksiyonları ile kişi başına yıllık su gereksinimi değerleri
işlenerek ülkemizin yıllık yenilenebilir su kaynağı varlığı ile karşılaştırılmıştır. Buna göre
Türkiye 2040 yılında yaklaşık 98 milyon nüfusu ile, kişi başına 1092 m3 suya sahip olacaktır. Bu
rakam kişi başına yıllık su gereksinimi alt sınırı olan 1000 m3 değerine çok yakındır.
Yaşanabilecek su sıkıntılarının önlenmesi için, su kaynakların en yoğun kullanıcısı olan tarımda
gereken önlemler alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Besin güvenliği, su kaynakları yönetimi.
RATIONAL WATER RESOURCES MANAGEMENT FOR FOOD SECURITY
AND MEASURES MUST BE TAKEN
ABSTRACT
According to State Statistics Institute (SSI) data; increase in population is 324 % for the period
of 1950-2000 in Turkey. As a result of future population projections, global population growth
will be 65 % for the next 50 years and the most of it will be occurred in developing countries.
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The question of whether we will be able to produce enough food to feed the world’s burgeoning
population, and get it where it is needed, is now understood to be intricately connected to the
question of where and when fresh water is available. In this study, population projections done
by SSI and water requirements per capita have been processed and compared with annual
renewable freshwater resources of country. According to the study, Turkey will have 98 million
populations in 2040 and 1092 m3 freshwater per capita. This number is very closed to 1000 m3 ,
which is lower limit of water scarcity. In order to cope with the water scarcity problems, some
measures should be taken in agriculture, which is largest water using sector.
Key Words: Food security, Water resources management
1. GİRİŞ
Tarım en önemli su kullanıcısıdır. Son yıllarda, tarımsal üretim sulama eksenli gerçekleşmekte
ve global tarımsal üretim önemli oranda artmaktadır. Bununla birlikte, dünyada 800 milyonun
üzerinde insan yetersiz beslenme ve açlık sınırında bulunmaktadır. Açlık ve yetersiz beslenme
sorununu çözebilmek için, en yoksul insanın geliri, besin fiyatından daha hızlı artmalıdır. Tarım
sektörüne daha fazla su ayırmak çok olanaklı olmamakla birlikte, sulanan alan artışı gittikçe
daralmakta ve tarım dışındaki diğer sektörlerde su kullanımı için tarım üzerinde bir baskı
oluşmaktadır. Sınırlı bir kaynak olarak su toplumda genel fayda sağlayacak şekilde
kullanılmalıdır. Günümüzde, sulu tarımdaki genel yaklaşım “daha az su ile daha çok ürün elde
etmek” şeklinde özetlenebilir [Klohn ve Wolter, 1997].
Gerçekte sulu ve kuru tarımın her ikisinde de bitki tarafından terleme ile kullanılan su, varolan
suyun yaklaşık olarak sadece %10-30’ u kadardır. Suyun kıt olduğu kurak ve yarı kurak
bölgelerde, kuru tarımda bu oran % 5’e yakındır [Wallace ve Batchelor 1997; Falkenmark ve
ark. 1998].
Modern tarih boyunca, dünyadaki sulanan alan miktarı, dünya nüfusundan daha hızlı artmıştır.
Sonuçta kişi başına düşen besin miktarı da artmış ve besin ürünlerinin adil biçimde dağıtıldığı
yerlerde, düzenli beslenme gelişmiştir. Bununla birlikte, her bin kişiye düşen sulanan alanın 48
hektara ulaştığı 1978 yılından sonra, bu alanlar neredeyse % 6 oranında azalmıştır. Kişi başına
düşen sulanan alan miktarındaki bu düşüş tarihte ilk kez görülmektedir. Kişi başına düşen
hububat üretimi, 1984 yılından beri yılda yaklaşık %1 oranında düşmekte ve bu düşüş ağırlıklı
olarak gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda beslenme
güvenliğinin azalmaya devam etmesinin ana nedenlerinden biri, büyük bir olasılıkla bu
azalmadan kaynaklanmaktadır. Birçoğuna göre, ürün fiyatlarının artmasıyla ya da genel
ekonomik durumun tarımsal yatırımlar için daha elverişli bir hale gelmesiyle birlikte, sulama
tekrar hız kazanacaktır. Fakat bir çok nedenden ötürü, bunun gerçekleşmesi uzunca bir süre için
olası görünmemektedir [Postel, 1992].
Günümüzde dünya nüfusunun % 7’si suyun kıt olduğu bölgelerde yaşamaktadır. Bu oranın
2050 yılında % 67’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Dağılımı
verilerine göre dünya nüfusu 1950 yılından sonra % 125 oranında artmıştır. Bununla birlikte
gelecek 50 yılda dünya nüfusun, orta düzeyde iyimser bir projeksiyona göre % 67 artacağı
tahmin edilmektedir. Ayrıca bu artışın büyük bir çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelerde
meydana geleceği öngörülmektedir [Fischer ve Heilig, 1997]. Ülkemizde nüfus son 50 yılda %
324 oranında artmıştır ve gelecek 40 yılda % 144 oranında artacağı öngörülmektedir [Anonim
2003b].
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Gelecekte dünya ve ülke nüfusunun suya olan gereksiniminin ne olacağı sorusunun cevabı
geniş bir kapsamda, anılan nüfusun ihtiyacı olan besinin yetiştirilmesi için gereken su miktarı ile
ilişkilendirilebilir. Çünkü günümüzde insanlar tarafından kullanılan suyun % 75’ini kapsayan
tarım, temiz ve yenilenebilir su kaynaklarının en yoğun kullanıcısı durumundadır. Gelecekteki
nüfusun besin güvenliğinin sağlanmasında ve dolayısıyla su kaynaklarına olan istemdeki artışın
tahmin edilmesinde; öncelikle kişi başına besin gereksiniminin sağlanması için gereken su
miktarı belirlenmelidir [Wallace, 2000].
Besin güvenliği, ekonomik ve sosyal boyutları olan bir sorun olarak tanımlanmıştır. Yoksulluk
çözümlendiğinde insanlar sağlıklı yaşam sürebilmek için gereksinim duydukları besin
güvenliğini sağlamış olacaklardır. Yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya olan yoksul kırsal
kesim kapasite, arazi ve finans gibi kaynaklara sahip değildir. Su kaynağının bulunduğu yerlerde
sulama, stabil ve yoğunlaşmış tarım, çoklu bitki deseni, karışık üretim ve yüksek değerli ürün
üretimi, yoluyla kırsal kesimin yoksulluk sorununun çözümü için çok önemli bir elemandır.
Bununla birlikte, bir kalkınma stratejisi tek başına suyla sağlanamaz, su aynı zamanda diğer
elemanlarının yanı sıra çevre, yeterli altyapı, kapasite ve teknik bilgi, kredi ve pazar olanakları
gerektirir.
Hidrologlar, su sıkıntısı ile karşı karşıya kalan ülkeleri, kişi başına düşen yıllık su miktarı
1000 m3 ile 2000 m3 arasında olan ülkeler olarak tanımlarlar. Bu rakam 1000 m3 ün (yani kişi
başına günlük 2740 litre) altına düştüğü zaman, o ülkeler suyu kıt ülkeler arasında yer almaktadır
[Postel, 1992].
Su kıtlığı, sınırlı miktarda kaynaklar üzerinde artan rekabet, verimli tarım alanlarına zarar
veren yanlış sulama uygulamaları ve büyük su projelerinin artan toplumsal ve çevresel baskıları,
önümüzdeki yıllarda yeterli miktarda besin üretilip üretilemeyeceği konusunda kuşkular
yaratmaktadır. Suyun besin üretimindeki yerine ve işlevine bakarak, daha sağlam bir tarımsal
temele gereksinimimiz olduğunu görebiliriz [Postel, 1992].
2000’li yıllarda her yıl dünya nüfusuna eklenen 100 milyon insanın ve sulamayla ilgili bir çok
problemin kıtlık yaratmasını önlemek için yeni stratejilere gereksinim duyulacaktır. Görünüşe
göre, dünya nüfusu her yıl % 1.7 oranında artarken, sulanan tarım alanındaki artış yakın bir
gelecek için, yılda en fazla % 1 olacaktır. Dünyada en fazla risk altında bulunan ve günde bir
dolardan daha az bir gelir ile geçinen 1 milyardan fazla insan için, böylesine pahalı bir su ile
üretilen besine ulaşmak olanak dışı olacağından, suyu tuzdan arındırma ya da uzun mesafelerden
taşıma yöntemine dönülmesi, pratik bir çözüm sunmayacaktır [Postel, 1992].
2. TÜRKİYE’ DE NÜFUS
Avrupa ve Asya kıtaları üzerinde bulunan ülkemizin iz düşüm alanı Trakya 23 764 km2 ve
Anadolu 755 688 km2 olmak üzere göller dahil toplam 779 452 km2’dir Harita Genel
Komutanlığı Mülki İdare bölümleri haritası bilgilerine göre göl alanları hariç ülkemizin yüz
ölçümü 769 604 km2’dir. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre 2000 yılında nüfus
yoğunluğu 88 kişi / km2’dir (Çizelge 1).
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Çizelge 1. Genel nüfus sayımlarına göre nüfus, yıllık nüfus artış hızı, yüz ölçümü ve nüfus
yoğunluğu1
Sayım Tarihi

Nüfus

İl Sayısı

İlçe Sayısı

28. 10. 1927
20. 10. 1935
20. 10. 1940
21. 10. 1945
22. 10. 1950
23. 10. 1955
23. 10. 1960
24. 10. 1965
25. 10. 1970
26. 10. 1975
12. 10. 1980
20. 10. 1985
21. 10. 1990
22. 10. 2000

13 648 270
16 158 018
17 820 950
18 790 174
20 947 188
24 064 763
27 754 820
31 391 421
35 605 176
40 347 719
44 736 957
50 664 458
56 473 035
67 803 927

63
57
63
63
63
66
67
67
67
67
67
67
73
81

328
356
370
396
422
493
570
571
572
572
572
580
829
850

Bucak
ve
Köy Sayısı
40 600
34 876
34 024
34 063
34 252
34 787
35 441
35 638
35 995
36 115
36 155
36 031
36 233
37 366

Yüz ölçüm
(km2)
762 736
762 736
767 119
767 119
767 119
767 119
772 091
774 810
774 815
774 815
774 815
774 815
774 815
769 604

Nüfus Yoğunluğu
(kişi/km2)
18
21
23
24
27
31
36
41
46
52
58
65
73
88

Kaynak: Anonim,2003a
Şekil 1. DİE’nin genel nüfus sayımı verilerine ve önümüzdeki 40 yıla ilişkin nüfus
projeksiyonuna dayanmaktadır. Burada ülkemizde 1950 yılından günümüze nüfusun %324
oranında arttığı görünmektedir (Çizelge 1). DİE tarafından gelecek 40 yıl için yapılan
projeksiyona göre, ülkemizin nüfusu %144 oranında artarak 2040 yılında 97 924 200 kişiye
ulaşacaktır (Çizelge 2). Ülkemizde beklenen bu ek nüfusun besin gereksiniminin karşılanması
için hazırlık yapılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
Çizelge 2. Türkiye (2000-2040) toplam yıl ortası nüfus projeksiyonları
2000- 2005- 2010- 2015- 2020- 2025Yıllar
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Nüfus Projeksiyonu
70079 75338 80099 84347 88272 91922
(103 )
Kaynak: Anonim, 2003b

20302035

20352040

95209

97924

Şekil 1. Geçmişte ve gelecekte Türkiye nüfusu. Kaynak:Anonim, 2003a; Anonim, 2003b
3. TÜRKİYE SU KAYNAKLARI VARLIĞI
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Türkiye, drenaj sahaları bakımından 26 havzaya ayrılmıştır. Bu 26 havzaya ilişkin olarak
yapılan çalışmalar sonucunda su ve toprak kaynakları varlığı elde edilmiştir (Çizelge 3).
Yurdumuzun yıllık yağış ortalaması 642,6 mm’dir. Bu değerin karşılık geldiği su potansiyeli 501
km3’tür. Bu miktarın akışa geçen kısmı 238 mm’dir (186,05 km3). Yılda ortalama 186,05 km3
olarak hesaplanan akarsularımızın tamamını kullanmak teknik olarak mümkün değildir. Bununla
birlikte bu akarsuların bir miktarı, belli ölçülerde komşu ülkelerin hak ve ihtiyaçlarını karşılamak
üzere, devletler arası hukuk gereğince, serbest bırakılmaktadır. Ayrıca deniz suyunun iç
kesimlere geçmemesi, sulardaki canlıların yaşamlarının korunması, suların kirlenmesinin
önlenmesi ve nehir taşımacılığına olanak tanınması için yeterli miktarda suyun sürekli olarak
akarsu yataklarına verilmesi gereklidir. Sonuç olarak; akarsularımızın faydalanılabilir toplam
yıllık su miktarı 95 km3’tür. Yer altı sularımıza ilişkin 1969 yılında tamamlanan, 342 ovada
yapılan etütlere göre ülkemizin toplam yıllık su rezervi 12 km3’tür. Sonuç olarak, Türkiye’nin
faydalanılabilir yer üstü ve yer altı su rezervleri toplamı 107 km3’tür [Anonim, 1999].
Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakılabilmesi için, günümüzde tüm doğal
kaynaklarda olduğu gibi su kaynaklarının da etkin kullanımı için doğru yönetim stratejilerine
gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla gelecekteki nüfusun, başta besin olmak üzere evsel ve
endüstriyel gereksinimlerinin karşılanabilmesi için gerekli su kaynağı miktarının önceden
bilinmesi önemlidir. Tarım yaklaşık %75 oranla su kaynaklarının en yoğun kullanıcısıdır. Bu
nedenle gelecekte su kaynağı gereksinimi geniş bir biçimde gelecekteki nüfusun besin
gereksinimi ile ilişkilendirilmektedir.
Çizelge 3. Türkiye su ve toprak kaynakları potansiyeli
Havza Adı

Toplam
akış
(km3/yıl)

Tarım
alanı
(ha)

Sulanabilir
alan (ha)

Havza Adı

Toplam
akış
(km3/yıl)

Tarım
alanı
(ha)

Sulanabilir
alan (ha)

Meriç
Ergene
Marmara

1,33

1 095320

1077992

Yeşilırmak

5,8

1617206

1401213

8,33

865704

729957

6,48

4049796

3761142

Susurluk

5,43

850046

755934

4,52

2182762

2134915

Kuzey Ege

2,09

367479

316348

11,07

438281

327790

Gediz
K.Menderes
B.Menderes
Batı
Akdeniz

1,95
1,19
3,03

667207
222437
1044296

623403
194799
907383

Kızılırmak
Konya
Kapalı
Doğu
Akdeniz
Seyhan
Asi
Ceyhan

8,01
1,17
7,18

764673
376240
779792

714014
331719
713670

8,93

437356

406601

Fırat

31,61

4293793

4111316

Antalya

11,06

451224

448111

Doğu
Karadeniz

14,90

712575

350717

0,50

251403

249484

Çoruh

6,30

36220

303362

0,49
6,40

364411
2814341

359938
2681137

Aras
Van Kapalı

4,63
2,39

642017
436485

641137
433319

9,93

855008

640557

Dicle

21,33

1148238

1137628

Burdur
Göller
Akarçay
Sakarya
Batı
Karadeniz

Kaynak: Anonim, 1999
Falkenmark (1997) tarafından yapılan çalışmada bir kişinin yıllık besin gereksiniminin
karşılanabilmesi için gerekli su kaynağı miktarı Çizelge 4’deki gibi belirtilmektedir. Bu
yaklaşıma göre bir kişinin günlük 2700 kcal olan besin ihtiyacının %85’i bitkisel besinlerle
karşılanmaktadır. Her bir kcal besin için gereksinim duyulan su miktarından yola çıkarak bir
kişinin ihtiyaç duyduğu yıllık su miktarı 1570 m3 olarak hesaplanmıştır. Yarı kurak bir iklim
kuşağında besin gereksiniminin yarısının sulu tarım ile karşılandığı yaklaşımına göre, bir kişinin
yıllık sulu tarım için su gereksinimi 785 m3’ tür. Falkenmark (1997)’a göre bir kişinin yıllık
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evsel ve endüstriyel su gereksinimleri sırası ile 36 m3 ve 180 m3’tür. Kişi başına yıllık toplam su
gereksinimi ise en az 1000 m3 olarak öngörülmektedir. Temel ihtiyaçlar göz önünde
tutulduğunda, yıllık kişi başına 1000-2000 m3 arasındaki su kaynağı varlığı su stresinin
bulunduğunu ifade etmektedir. Yıllık 2000 m3’ün üzerindeki su kaynağı varlığı ile su stresi çok
az veya hiç yaşanmamaktadır.
Çizelge 4. Bir kişinin besin gereksiniminin karşılanması için gerekli su kaynağı miktarı
Besin
Günlük besin gereksinimi (kcal)
1000 kcal besin için günlük su gereksinimi (m3)
Günlük su gereksinimi (m3)
Yıllık su gereksinimi (m3)
Sulu tarım ile % 50’ sinin karşılanması yaklaşımına göre su
gereksinimi (m3)

Bitkisel
2300
1
2,3
840

Hayvansal
400
5
2,0
730

Toplam
2700
4,3
1570

-

-

785

Kaynak: Falkenmark, 1997

Şekil 2 . Türkiye’de nüfusa karşın su gereksinimi ve kıtlığı
Şekil 2. DİE nüfus projeksiyonlarından yola çıkarak [Anonim, 2003b), 2000’li yıllarda
Türkiye’nin olası nüfusu ile bazı araştırmacılar tarafından belirtilen [Postel, 1992; Falkenmark,
1997] bir kişinin yıllık su gereksinimi aralığı olan 1000 m3, 1500 m3 ve 2000 m3 değerlerine
karşılık Türkiye yıllık su rezervinin [Anonim, 1999] yeterliliğini görsel bir biçimde ortaya
koymaktadır. 2000 yılı Türkiye genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ülke nüfusu 67 milyon,
2040 yılı nüfus projeksiyonu ise 97,92 milyondur [Anonim, 2003b]. Bu nüfus değerleri için
1000 m3, 1500 m3 ve 2000 m3 bir kişinin yıllık su gereksinimi yaklaşımlarına ilişkin toplam
yıllık su gereksinimleri sırası ile 67 km3, 97,92 km3, 100,5 km3, 146,886 km3 ve 134 km3,
195,848 km3’tür. DSİ verilerine göre Türkiye yıllık su rezervi 107 km3’tür [Anonim, 1999].
Buna göre Şekil 2’de görüldüğü gibi ülkemiz 2000 yılı nüfusu göz önünde tutulduğunda, aynı
yılda kişi başına 1597 m3 suya sahip olmuştur. Bununla birlikte yıllık kişi başına 1000 m3, 1500
m3 ve 2000 m3 su dikkate alındığında, ülkemizde nüfus sınırları sırası ile 107 milyon, 71 milyon
ve 53,5 milyondur. Tüm bu rakamlara göre Türkiye yaklaşık 100 milyon nüfusa sahi olduğunda,
yıllık yenilenebilir su kaynakları varlığı bakımından su sıkıntısı çeken ülkelerden birisi olacaktır.
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Bu aynı zamanda söz konusu nüfusun besin gereksiniminin ülke kaynakları tarafından
karşılanamayacağı anlamı taşımaktadır ve Türkiye’nin bu nüfusa yaklaşık 2050 yılında ulaşacağı
öngörülmektedir. Günümüzde 1500 m3/kişi/yıl su varlığı ile su kaynakları bakımından zengin
olmayan ülkemizde gelecek nesillerin besin başta olmak üzere tüm su gereksinimlerinin
karşılanabilmesi için tarımda akılcı önlemlerin planlanması ve bu önlemlerin vakit kaybetmeden
hayata geçirilmesi gerekmektedir.
4. TARIMDA SU KULLANIM ETKİNLİĞİ
Sulu tarım; dünya nüfusunun temel besin gereksinimlerinin karşılanmasında stratejik öneme
sahiptir. Dünyada, özellikte gelişmekte olan ülkelerde, sulu tarımın önümüzdeki 10-15 yılda
önemli dönüşümlerle yüz yüze gelmesi beklenmektedir. Sulama bir yandan yoksulluğun
önlenmesi ve kalkınma hedeflerine ulaşılması için besin üretiminde gerekli artışı sağlamak
zorunda kalmakta, diğer yandan; evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar arasında, giderek artan
rekabetten doğan, su kıtlığı riski ile karşı karşıya kalmaktadır.
Çizelge 4.’de sulu ve kuru tarım için kullanılan etkinliklerinin bir özeti verilmektedir. Sulu
tarımda, suyun çok önemli bir kısmı, suyun depolanması ve bitki kök bölgesine iletimi sırasında
buharlaşma ve sızma ile kaybolmaktadır. Wallace ve Batchelor (1997) tarafından yapılan darı
bitkisine ilişkin çalışmada yarı kurak koşullarda bitkinin sulama suyunun %13-18 oranında
kullandığı belirtilmektedir. Aynı çalışmaya göre bu oran kuru tarımda, yağmur suyu dikkate
alındığında % 15-30 düzeyindedir. Bununla birlikte her iki koşulda da yüzey akış ve drenaj
kayıpları yaklaşık % 45 düzeyinde iken sulu tarımda depolama ve iletim kayıpları % 30
oranındadır.
Çizelge 4’de görüldüğü gibi sulu ve kuru tarımın her ikisinde de su kullanım etkinliği çok
düşüktür. Bu düşük etkinlik tarımsal üretimin önünde önemli bir engeldir. Su kaynaklarından
tarımsal üretimde yeterince yaralanılmadığı açıkça görülmektedir ve sonuç olarak mevcut su
kaynakları ile daha fazla besin üretmek mümkündür.
Çizelge 4. Yarı kurak bölgelerde sulu ve kuru tarımda su kullanım etkinliği
Sulu tarım
Kuru tarım
(Sulama suyuna oranı %)
(Yağmura oranı %)
Depolama ve dağıtım
30
0
Yüzey akış ve drenaj
44
40-50
Buharlaşma (topraktan -sudan)
8-13
30-35
Terleme
13-18
15-30
Kaynak: Wallace ve Batchelor, 1997
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyada kullanılan suyun %75’i ile tarım arazilerinin %17’i sulanmakta ve besin üretiminin
%40’ı bu alanlardan karşılanmaktadır [Wolff ve Hübener, 1999]. Bu rakamlar, besin
güvenliğinin sulamaya bağlı olduğunu açık bir biçimde göstermektedir. Dünya nüfusu her yıl
%1.7 artarken, sulu tarım alanlarının yıllık artış oranı %1’in altında kalmıştır. Bu nedenle, birim
alana düşen üretimin en üst düzeye yükseltilmesi giderek önem kazanmaktadır. Bununla birlikte
birçok sulama projesinin etkinliği ve sürdürülebilirliği; etkin ve ekonomik olmayan su kullanımı,
tuzluluk ve suya doygunluk gibi çevre sorunları ve yetersiz sulama yönetiminin tehdidi altındadır
[Garcia ve ark. 1995].
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Ülkemizde toplam kullanılan suyun % 76’sı sulama amaçlı kullanılmaktadır [Anonim, 1996].
Her geçen yıl, kişi başına düşen su miktarı azalmakta, bu nedenle mevcut su kaynakları ile daha
fazla tarım alanının sulanması kaçınılmaz bir hal almaktadır. Sulama proje randımanlarının
düşük olduğu ülkemizde tarla su uygulama randımanları arttırılmalıdır. Sürdürülebilir tarımsal
üretim için; toprak ve su kaynaklarının korunmasının yanı sıra, bitki su gereksinimini aşacak
biçimde sulama suyu uygulanmasının önlenmesi, aynı zamanda kısıtlı su koşullarında büyük
ölçekli sulama projelerinde suyun adil dağıtımına da katkıda bulunacaktır.
Büyük bir çoğunluğu kullanıcı örgütlerine devredilen sulama projelerinde, tüm günlük
yönetim faaliyetleri, yönetici tarafından planlanmalı ve bu planların uygulanması sağlanmalıdır.
Bu amaçla güçlü karar-destek araçları yapılandırılmalıdır. Günümüzde en önemli karar-destek
aracı bilgisayarlar ve konuya ilişkin yazılımlardır. Sulama birliklerine yönelik, bir sulama
projesinin tüm günlük yönetim faaliyetlerini düzenleyecek, ülke koşullarına uygun, kullanımı
kolay, sulama zamanı planlaması destekli su dağıtımı yapabilen, aynı zamanda su ücretlerini de
kapsayan tüm muhasebe kayıtlarını düzenleyen, bakım onarım faaliyetlerini kontrol etme imkanı
tanıyan ve performans göstergelerini hesaplayabilen bilgisayar yazılımları geliştirilmeli ve bu
yazılımlar aracılığı ile ülke genelinde sulama proje yönetim birimleri standartlaştırılmalıdır.
Bununla birlikte aşırı su kullanımının önlenmesi için, bir başka önlem olarak su ücretleri her yıl
adil bir biçimde belirlenmelidir.
Günümüzde bir çok sulama yönetim biriminde su dağıtımı parsel düzeyinde planlanmamakta
ve kontrol edilmemektedir. Ayrıca bu birimlerin büyük bir kısmı, günlük yönetim faaliyetlerini
planlayacak ve uygulayacak mühendis ve elemana sahip değildir. Üreticilerin sulama konusunda
bilgi ve deneyimleri yetersiz olduğundan, genellikle daha fazla verim elde etmek için
gereğinden daha fazla su uygulama eğilimindedirler. Bir sulama projesinde, sadece proje
bileşenlerinin inşa edilmesi yeterli değildir aynı zamanda, işletme öncesinde bölgenin
sosyoekonomik koşulları dikkate alınarak, proje yönetim birimi yapılandırılmalı ve su
kullanıcılarına işletme ve sulama konularında eğitim verilmelidir. Aksi durumda, projenin
hedeflenen üretimi ve sosyoekonomik faydayı sağlaması olası değildir.
Türkiye, gelecek 50 yıl içerisinde kişi başına yıllık su kaynağı varlığı bakımından suyu kıt
ülkelerden bir tanesi olacaktır. Yeni kuşakların, başta besin olmak üzere suya dayalı diğer
gereksinimlerinin ülke kaynakları ile karşılanabilmesi için, tarımda mutlaka gerekli önlemler
alınmalıdır.
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ÖZET
Ülkemizdeki yerleşim beldelerinin hemen tamamında evsel atık sular kanalizasyon sistemi ile
uzaklaştırılmaktadır. Topografik yapıdan dolayı birçok yerleşim alanlarının evsel atık suları,
çıkış noktası bacasında toplanarak isale hattı ile daha düşük kotlardaki alıcı ortama
iletilmektedir. Kayseri Mimarsinan Kasabası yerleşim alanı evsel atık su sisteminin toplama
bacası ile deşarj bacası arasında brüt kot farkı 109.32 m. olduğu görülmüştür. Bu türde bir deşarj
sisteminden enerji üretilebilirliğinin araştırılması enerjiye bağımlı ülkeler için oldukça önemlidir.
Bu yaklaşımla; Kayseri Mimarsinan Kasabası yerleşim alanının ortalama evsel atık su
debisinden elektrik enerjisi üretiminin simülasyonu yapılmıştır. Beldenin evsel atık su isale
hattından ortalama 36 lt/sn lik debide atık su iletilmektedir. Sistemin sahip olduğu debi ve
düşüye uygun su türbini seçilmiş ve verimlerine bağlı olarak geri kazanılabilecek elektrik
enerjisi miktarları hesaplanmış, elde edilen sonuçlardan yararlanarak uygun tasarım modeli
geliştirilmiştir. Sonuç olarak; 104.37 m. işletme basıncına sahip evsel atık su isale hattından,
Francis türbini kullanıldığı zaman yaklaşık % 95 verimle 33.29 kWh (292 MWh/yıl) elektrik
enerjisi üretilebileceği hesaplanmıştır. Bu araştırmanın en önemli yararı, farklı amaçlar için
yapılan tesisten, belde nüfusuna göre önemli bir miktarda enerjinin geri kazanılması ve
topografik yapının uygun olduğu birçok beldelere uygulanabilir olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Elektrik üretimi, Evsel atık su, Enerji geri kazanımı
INVESTIGATION A METHOD FOR ELECTRICTY PRODUCTION FROM SEWEGA
SYSTEMS
ABSTRACT
Domestic wastewater in our Country is discharge by sewage system. Due to topografic
structure, the wastewater in most residential area is accumulated at discharge points and
transmitted to the transmission line at a lower elevation. High difference between Mimarsinan
town residential area and the sewage transmission line is 109.32m.This height is considered
suitable for energy generation. In this study, a simulation analysis is performed for electricity
generation using the sewage water of Kayseri Mimarsinan town. Average volumetric flow rate of
sewage water is found to be 36lt/sec. A suitable water turbine is chosen for this flow rate and
than electricity generation is calculated depending on the efficiency of the system. The complete
system is designed using the data obtained from theoretical study. It is calculated that using the
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Francis turbine with %95 efficiency so that is possible to generate 33.29 kWh (292 MWh/year)
electricity from a system with 104.37mm height difference. It is found that using such system, a
significant amount of energy generation and saving is possible and this system is suitable for
many residential area over the country.
Key Words: Electricity generation, Sewage water, energy saving
1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun hızlı artışı ve teknolojideki inanılmaz gelişmeler, enerji açığının hızla
yükselmesine sebep olmaktadır. İnsanın daha çok enerjiye bağımlı olması da yaşam standardını
önemli derecede yükseltmekte ve kullandığı enerjinin çevre etkinleri sürecini de etkilemektedir.
Günümüzde enerji üretiminde kullanılan fosil artıkların sonlu olması, enerji açığını karşılamada
yeni enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılmıştır. Ancak Dünyadaki siyasal ve ekonomik
çalkantılar yeni enerji kaynaklarına yönelmeyi güçleştirmekte, birçok bölgelerin kaynak kıtlığı
sıkıntısından etkilenmesine de neden olmaktadır. Bu durumdan hidroelektrik enerjinin ekonomik
yapılabilirliliği olumlu yönde etkilendiği, ekolojik dengeye uygunluğu nedeniylede oldukça
avantajlı duruma geldiği söylenebilir.
Hidroelektrik enerji, suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülmesi ile sağlanan
bir enerji türüdür. Suyun üst kotlardan alt kotlara düşürülmesi ile açığa çıkan enerji türbinlerin
dönmesini sağlamakta ve türbinlere bağlı alternatörlerin dönmesi ile de elektrik enerjisi
üretilmektedir. Üretilen enerji miktarı düşü ve su debisi gibi iki değişkene bağlıdır[1992].
Topoğrafik ve morfolojik yapı göz önüne alındığında Ülkemiz hem düşü hem su miktarı
yönünden şanslı sayılabilecek durumdadır.
[Goodman ve Love, 1981]’e göre, hidroelektrik enerji, yenilenebilir kaynak oluşu, en az
düzeyde çevre etkisi oluşturması, işletme ve bakım masraflarının en az olması, ulusal niteliği ile
güvenilir enerji sağlayan bir kaynak oluşu önemini artırmaktadır. Hidroelektrik enerji üretimini
büyük ve küçük hidroelektrik enerji üretimi şeklinde değerlendirilmektedir. Küçük hidroelektrik
enerji üretimi 5000 kWh den az kapasitedeki santrallerde gerçekleşmektedir [1987]. Küçük
hidroelektrik enerji santralleri topoğrafik yapının uygun olduğu küçük akarsularda ve
kanalizasyon sistemlerinde elektrik enerjisi üretimi amacı ile kullanılabilir. Bu amaçla topografik
yapının uygun olduğu yerleşim beldelerinde kullanılan evsel atık sularının deşarj kanalındaki
debi ve düşüden faydalanılarak enerji üretiminin planlaması yapılmıştır. Ancak literatürlerde
küçük akarsularda hidroelektrik enerji üretimi tesislerine rastlanmış, fakat kanalizasyon
tesislerinin debi ve düşüsünden faydalanarak hidroelektrik enerji üretimi tesislerine
rastlanmamıştır.
Bu çalışmada; Kayseri Mimarsinan Kasabası yerleşim alanındaki evsel atık sulardan elektrik
enerji üretimi planlaması yapılmıştır. Beldenin evsel atık su debisi 36 lt/sn ve sistemin toplama
bacası ile deşarj bacası arasındaki kot farkı brüt 109.32 metre olarak hesaplanmıştır. Bu
kapsamda, evsel atık su deşarjı isale hattından 36 lt/sn lik debide uygun su türbini kullanıldığı
taktirde, verimlerine bağlı olarak geri kazanılabilecek elektrik enerjisi miktarları hesaplanmıştır.
Ayrıca, elde edilen sonuçlardan yararlanarak uygun tasarım modeli geliştirilmiştir.
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2. SİSTEMİN TANITIMI
Kayseri ili, Melikgazi ilçesine bağlı olan Mimarsinan Kasabası 45 km2 yüzölçümüne sahip,
Nüfusu 10758 kişi olan ve İl merkezine 10 km uzaklıkta bir beldedir. Beldenin kanalizasyon
sistemi sadece evsel atık sular için 3 kademe şeklinde inşaa edilmiştir. 1337.00 – 1280.00 metre
kotları arasında bulunan 1. kademe kanalizasyon sistemi, beldenin ilk yerleşim alanını
oluşturmaktadır. 1. kademe yerleşim alanının evsel atık suları 331 nolu bacada toplanarak deşarj
hattı ile 2. kademe kanalizasyon sisteminin 414 nolu bacasına bağlanmaktadır. 2. kademe olarak
inşaa edilen kanalizasyon sisteminin yerleşim alanı 1204.00 – 1174.00 metre kotları arasında
bulunmaktadır. 3. kademe kanalizasyon sistemi ise 3000 konutluk Mimsin kooperatif yerleşimi
alanına hizmet vermektedir. Bu kademelerden toplanan evsel atık suların tamamı Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Sistemine (KASKİ) bağlanmaktadır. Beldenin 1. kademede
yerleşim alanındaki evsel atık su debisi Q30 için 36 lt/sn olarak hesaplanmıştır. 1282,32 metre
kotunda 331 nolu bacada toplanan atık sular 19 düşü bacası ile ortalama % 11 eğimde döşenen
646 metre boru ile 2. kademedeki sisteme 1204,28 metre kotundaki 414 nolu bacaya
bağlanmaktadır [İller Bankası 1998]. Halihazırda işletmedeki 1. kademe olarak inşaa edilen
kanalizasyon sisteminin 2. kademedeki kanalizasyon sistemine bağlanan kısım Şekil 1’de
şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil 1. Mimarsinan Kasabası Kanalizasyon Sisteminin 1. ve 2. Kısmın Bağlantı Şeması
2. kademe kanalizasyon sisteminin suları ise 1173,97 metre kotundaki 741 nolu bacada
toplanarak KASKİ kanalizasyon sistemine, 1. ve 2. kademenin atık suları ile birlikte
aktarılmaktadır. 1. kademede toplanan atık sular 2. kademedeki atık su sisteminin bağlantı
bacasında yaklaşık 77 metre brüt kot farkı ile nakledilmektedir. Bu yükseklikteki düşüden
üretilebilecek enerji önemsenecek miktardadır. Ancak; sistemin 1. kademesindeki yerleşim
alanına ait, 1282,32 metre kotundaki 331 nolu bacada toplanan atık sular, 2. kademeye ait
1173,97 metre kotundaki 741 nolu toplama bacasına bağlandığı taktirde 109,32 metre brüt kot
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farkı oluşmaktadır. Bu yükseklikteki düşüden enerji üretiminin sağlanması daha uygun olacağı
yaklaşımı ile sistemde planlama yapılmıştır.
1. kademede 1282,32 metre kotundaki 331 nolu toplama bacasının bulunduğu alanda yaklaşık
1000 m2 lik park alanı bulunmaktadır. Parkın içerisine yaklaşık 50 m3 lük katı atıkları çöktürmek
için çökeltme havuzu planlanmıştır. 2. kısmın 1173,97 metre kotundaki 741 nolu deşarj toplama
bacasının bulunduğu alan ise türbin inşaatına oldukça uygun konumdadır. Bu iki nokta arasında
mevcut kanalizasyon sisteminin olduğu güzergah kullanılarak, çökeltme havuzundan alınan atık
sular 741 nolu bacanın bulunduğu kısma inşaa edilen Francis türbinine bağlanmıştır ve 1. kısmın
36 lt/sn lik atık su debisi 1280 metre uzunluğunda basınçlı akım şeklinde iletilmiştir. 2.
kademeye ait sistemde herhangi bir değişiklik olmayıp atık sular yine 741 nolu toplama
bacasında toplanmakta, 1. ve 2. kademedeki atık sular mevcut olan sistemle KASKİ
Kanalizasyon sistemine nakledilmektedir. Çökeltme havuzunda biriken katı atıklar ise belirli
periyotlarda temizlenerek farklı amaçlar için değerlendirilebileceği planlanmıştır.
3. SİSTEMİN HİDROLİK HESAPLAMALARI
Beldenin I. kademe kanalizasyon sisteminin isale güzergahında elektrik enerjisi üretimi için
Şekil 2’deki gibi revize edilmiştir. Basınçlı olarak çalıştırılan bu güzergahta, statik basınç, boru
çapı ve boyu, ortalama akım hızı, lokal ve sürtünme kayıpları, işletme basıncı, türbin seçimi ve
elektrik enerjisi üretim miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
3.1 Hat Boyunca Toplam Kayıplar
Modifiye edilen deşarj hattında lokal ve sürtünme kaybı olmak üzere iki farklı enerji kaybı
oluşmaktadır. Lokal enerji kayıpları; çökeltme havuzundan boruya giriş kaybı, açma-kapama
vana kayıpları, türbine giriş kaybı ve dirseklerdeki kayıplar olarak belirlenir [Soğukoğlu 1995].
Sistemde oluşan sürtünme kaybı ise Darcy-Weisbach denklemi ile belirlenmiştir. Toplam enerji
kaybı;

∑ H f = hL + h f

(1)

şeklinde belirlenmiştir.
-Lokal kayıplar;
hL = ε

V2
2g

(2)

-Sürtünme kaybı;

hf = f

LV 2
= J* L
2gD

(3)

bağıntıları ile hesaplanmıştır. Bağıntıda; ε lokal enerji kaybı katsayılarını, V kesitsel ortalama
akım hızını, g yerçekimi ivmesini, L boru uzunluğunu, f sürtünme kaybı katsayısını, D boru
anma çapını, J enerji hattı eğimini, hL lokal enerji kayıplarını ve hf sürtünme kayıplarını ifade
etmektedir.
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3.2 İşletme Basıncı
Türbinde faydalı enerji üretimi için gerekli olan işletme basıncının tespiti, iletim hattı boyunca
oluşan toplam enerji kaybının, brüt basınç yüksekliğinden çıktıktan sonra kalan basınç olarak
belirlenmiştir ve,
H m = H max − ∑ h f − ∑ hL = H max − hL − J * L
(4)

(

)

şeklinde hesaplanır. Bağıntıda; H max statik basıncını, Hm işletme basıncını ifade etmektedir.
3.3 Enerji Miktarları Hesabı
Hidroelektrik enerji üretiminin temel prensibi üst seviyelerdeki suyun alt seviyelere bir boru
vasıtası ile iletilmesi ve yükseklik farkı ile oluşan basınç ile çalışmasıdır. Eğer suyun potansiyel
enerjisi mekanik hareketlenmeye dönüştürülürse, suyun potansiyel enerjisi elektrik enerjisine de
dönüştürülebilir [Linsley ve Ark. 1992]. Hidrolik türbinlerde suyun basıncı ile mekanik güç
oluşturulabilir ve bu güç bir mil vasıtası ile elektrik alternatörüne iletilerek elektrik üretilebilir.
Böyle bir elektrik enerjisi üretimi Francis tipi türbinle sağlanabilir. Bu veriler doğrultusunda
beldenin kanalizasyon sistemi deşarj hattında küçük kapasiteli Francis tipi türbin kullanıldığı
takdirde, alternatörlerde maksimum elektrik enerjisi üretilebilir ve Francis türbininin elektrik
enerjisi potansiyeli aşağıdaki yaklaşımlar ile hesaplanır [Gulliver ve Arndt 1990].
Francis türbininin maksimum potansiyel enerji üretimi gücü,
E max pot = 0.736

γ QH max
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(5)

kWh

bağıntısı ile hesaplanır. Net potansiyel basınç yüksekliğinden,

γ Hm Q

Et = 0.736
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ηt

(6)

kWh

bağıntısı ile faydalı türbin verimi hesaplanır. Francis türbini ve alternatörden üretilebilecek
elektrik enerjisi miktarı ise aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.
E g = 0.736

γ Hm Q
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η tη g

(7)

kWh

5, 6 ve 7 numaralı bağıntılardaki parametreler; γ suyun özgül ağırlığını, Q akım miktarını, η t
türbin verimi katsayısı, η g alternatör verim katsayısını, Emax.pot brüt türbin gücünü, Et faydalı
türbin gücünü, E g faydalı alınabilecek elektrik enerjisi miktarını temsil etmektedir.
Sistemin ekşarji değerleri ise,

η gen . pot =

Eg
E max . pot

(8)
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bağıntısı ile belirlenmiştir.
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Şekil 2. Kanalizasyon Sisteminin 1. ve 2. Kısmın Revizyonu Yapılan İsale Hattı
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Beldeye ait evsel atık su kanalizasyon sisteminin deşarj isale hattından elektrik enerjisi
üretiminin incelemesi yapılmış ve sistemin isale hattı modifiye edilmiş, enerji üretimi için etkili
olan parametreler değerlendirilerek gerekli hesaplar yapılmıştır. Mevcut sistemde beton büz boru
kullanılmışken, modifiye sistemde 12 atmosfer basıncına dayanıklı PVC boru kullanılmıştır.
İsale hattında enerji üretimi için gerekli olan işletme basıncı hesaplanmış ve hat boyunca
değerlendirilen parametreler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. İsale hattı boyunca oluşan enerji kaybı parametreleri
Q
(lt/sn)
36
•
•

D
V
(mm) (m/sn)
250
0,89

L
(m)
1280

Parametreler
J
hf =J*L
(m/m)
(m)
0,002938
3,76

hL
(m)
1,19

Hmax
(m)
109,32

Hm
(m)
104,37

Lokal kayıpların hesaplarında kullanılan lokal kayıp katsayıları [Soğukoğlu 1995] ve [Sığıner
1970] den alınmıştır.
Sürtünme kaybı katsayısı “f” Moody diyagramından alınmıştır.

Elektrik enerjisi üretimi için modifiye edilen isale hattına gerekli olan su, 1. kademedeki
mevcut sistemin 331 nolu toplama bacasının yerine yapılan katı atık çökeltme havuzundan
alınmaktadır. Zeminin topografik yapısına göre zeminin 1 metre altına gömülen boru, yeniden
istimlak yapmamak için, mevcut 2. kademedeki sistemin güzergahından geçilmiş ve 2.
kademenin 741 nolu toplama bacasına inşaa edilen Francis türbinine bağlanmıştır. Sistemin
hidrolik hesapları planı ve piyezometre hattı, Şekil 2’de belirtilen boru güzergahına göre Şekil
3’te detaylandırılmıştır.
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Statik basınç hattı

Piyezometre hattı
hf=3.76 m
hL=1.9 m
J=0,002938
L=1280 m
Q=0.036 m3/s

1. Kademe
kanalizasyon
sisteminin 331
nolu toplama
bacası yerine
katı atık havuzu

hf

Francis
türbini ve
Alternatör

İsale hattı

Zemin kotu
Başlan. mesafe
Piezometre kotu
Statik basınç
İşletme basınçı
Mevcut baca no
Boru çapı
Akım hızı

1282.32
0.00
1282.32
0.00
0.00
331
0.25
0.89

1250.25
99
1282.03
32.07
31.78
-0.25
0.89

1224.16
165
1281.83
58.16
57.67
656
0.25
0.89

1198.50
417
1281.09
83.82
82.59
679
0.25
0.89

1187.30
934
1279.57
95.02
92.27
713
0.25
0.89

1180.20
1116
1279.04
102.12
98.84
717
0.25
0.89

1173.00
1278
1277.37
109.32
104.37
741
0.25
0.89

Şekil 3. Sistemde yapılan modifiye isale hattının hidrolik hesap profili
Modifiye edilen sistemdeki isale hattı, brüt 109,32 metre düşü yüksekliğine sahip olup, toplam
1280 metre uzunluğunda, 250 mm çapındaki PVC boru ile 36 lt/sn lik atık su debisi 0,89 m/sn
ortalama akım hızı ile nakledilmektedir. Sistemden alınabilecek faydalı elektrik enerjisi üretimi
miktarı ise lokal ve sürtünme enerji kayıplarını düştükten sonra kalan 104,37 metrelik işletme
basıncı ile sağlanabilmektedir. Elektrik enerji üretimi için sistemde yapılan değişiklik sadece 1.
kademedeki evsel atık suları serbest akımlı beton büz yerine, PVC basınçlı boru ile nakletmektir.
Bu sayede basınç enerjisi oluşturularak değerlendirilmesi planlanmış, böylece sistemden elde
edilen faydalı elektrik enerjisi miktarı yaklaşık 275 MWh/yıl olmuştur. Sistemden elde edilen
elektrik enerjisi miktarı, Alternatör verimleri sabit kaldığı kabulü ile farklı türbin verimlerine
göre üretim kapasiteleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Modifiye Edilen Kanalizasyon İsale Hattı Enerji Üretimi Simülasyon Değerleri
Parametre

L
Σ hf
Σ hL
Emax.pot
Et
Eg
Eg

ηgen.ver.

Birim

ηg=0.90 Alternatör verimine göre

Francis Türbini verimler
ηt =0.85 ηt =0.90 ηt =0.95 ηt =1.00
m
1280
1280
1280
1280
m
3.76
3.76
3.76
3.76
m
1.19
1.19
1.19
1.19
MWh/gün 0.927
0.927
0.927
0.927
MWh/gün 0.752
0.796
0.841
0.885
MWh/gün 0.677
0.717
0.757
0.796
MWh/yıl 247.083 261.628 276.163 290.688
%
73.03
77.35
81.66
85.87
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ηg=0.95 Alternatör verimine göre

Francis Türbini verimler
ηt =0.90 ηt =0.95 ηt =1.00
1280
1280
1280
1280
3.76
3.76
3.76
3.76
1.19
1.19
1.19
1.19
0.927
0.927
0.927
0.927
0.752
0.796
0.841
0.885
0.715
0.757
0.799
0.841
260.809 276.163 291.515 306.837
77.13
81.66
86.19
90.72

ηt =0.85

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Belde evsel atık su tesislerinden enerji üretiminin planlaması amacı ile, Kayseri ili
Mimarsinan beldesi kanalizasyon sisteminin alıcı ortam isale hattından elektrik enerjisi
üretiminin planlaması yapılarak projelendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Belde
kanalizasyon sisteminin mevcut deşarj isale hattı yerine, cazibeli basınçlı akım şeklinde isale
hattı yapıldığı taktirde, hattın enerji üretiminde kullanılabileceği belirlenmiş ve bu hattan
maksimum evsel atık su debisinde, yılda yaklaşık % 95 verimle 33.29 kWh (292 MWh/yıl)
elektrik enerjisi üretilebileceği tespit edilmiştir.
Çoğu zaman beldenin içme suyu ihtiyacı terfili isale ile sağlandığı için sistemin yatırım ve
işletme fonksiyonu önemli derecede etkilenmekte ve getirilen su, belde sakinlerinin ihtiyacında
kullanıldıktan sonra atık su olarak kanalizasyon sistemi ile alıcı ortama isale edilmektedir. Bu
evsel atık sular tamamen atıl durumdadır. Atıl suları değerlendirmek için sistemde küçük bir
revizyon yapmak suretiyle önemli miktarda enerji üretileceği belirlenmiştir. Üretilen enerji ile
mevcut sistemde kullanılan enerjinin bir kısmı veya daha fazla miktarının geri dönüşümü
sağlanarak yeni ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşturulmuştur.
Enerji üretimi için revize edilen iletim hattından basınçlı olarak atık su naklinde kullanılacak
boru, krom-nikel veya PVC malzemeden imal edilmiş olması tercih edilmelidir. Zira evsel atık
suda farklı boru malzemelerini tahrip edecek kimyasal maddeler bulunabilir.
Topografik yapının uygun olduğu beldelerde ve enerji ithal eden Ülkelerde, benzer küçük
hidroelektrik enerji tesisleri ile atıl su rezervleri değerlendirildiği taktirde, önemli miktarda enerji
girdisi sağlanabilir.
Sistemin toplama bacası yerine, uygun mekanda katı atık çökeltme havuzu yapılarak fosfat
yönünden oldukça zengin olan katı atıklar farklı amaçlar içinde değerlendirilebilir.
Sistemlerdeki enerji potansiyeli, sistemin ekonomik uygulanabilirliliği belirlendikten sonra
değerlendirilmelidir.
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ÖZET
Bu çalışmada, United States Environmental Protection Agency (USEPA) tarafından
geliştirilen QUAL2E modeli aracılığı ile Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisi çıkış sularının, Aşağı
Seyhan Nehri’nin Regülatör 1’den itibaren ilk 54 km’lik kısmındaki çözünmüş oksijen
konsantrasyonuna olan etkileri belirlenmiştir. Çalışmada model, DSİ’den sağlanan hidrolojik ve
fiziksel parametreler ve su kalite gözlem verileri ile kalibre edilmiştir. Gelecekte nehre deşarj
edilecek tek kirlilik kaynağının Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyu olacağı
düşünüldüğünden, model simülasyonunda sadece arıtma tesisi çıkış suyu kirletici kaynak olarak
kullanılmıştır. Çalışmada model, nehrin farklı debilerde akması durumu ile arıtma tesisinin farklı
arıtma verimlerinde çalışarak arıttığı atık suyun nehre deşarj edilmesi durumunda simüle
edilmiştir. Model simulasyonları sonucunda, nehrin 15 m3/s minimum debi ile aktığı ve arıtma
tesisi çıkış suyunun 50 mg/l BOİ5 yükü ile deşarj edildiği şartlarda, nehrin ÇO konsantrasyonunu
6 mg/l’nin altına düşmediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aşağı Seyhan Nehri, QUAL2E Su Kalite Modeli, ÇO (Çözünmüş Oksijen)
EFFECTS OF THE EFFLUENT OF THE EAST ADANA WASTEWATER
TREATMENT PLANT TO THE WATER QUALITY OF LOWER SEYHAN RIVER
ABSTRACT
In this study, effects of the effluent of the East Adana Wastewater Treatment Plant to
dissolved oxygen concentration in the first 54 km of the Lower Seyhan River from the Regulator
1 were assessed by the QUAL2E model developed by the United States Environmental
Protection Agency (USEPA). The model was calibrated on the basis of the hydrologic, physical
and water quality data obtained from the DSI. Since East Adana Wastewater Treatment Plant is
considered as the only pollution source discharged into the Lower Seyhan River in the future,
effluent of the treatment plant has been used as the only pollutant in the model simulation. The
model was simulated for the various low flow conditions in the river and degrees of treatment of
wastewater discharged into the river. Resulting from the model simulations, it was predicted that
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the dissolved oxygen concentration of the river was not less than 6 mg/l when the river flow
regime and BOD load of the effluent were 15 m3/s and 50 mg/l, respectively.
Key Words: The Lower Seyhan River, Water Quality Model QUAL2E, Dissolved Oxygen
(DO).
1.GİRİŞ
Çevre üzerinde meydana gelen olumsuz etkilere karşı gösterilen duyarlılık, atıksuların
arıtılarak alıcı ortamlara verilmesinin zorunlu olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle son
yıllarda ülkemiz akarsularında, insanların neden olduğu etkilerle su kalitesinde meydana gelen
bozulmaları ortaya çıkarmak ve söz konusu etkilerin olumsuz sonuçlarını önlemek amacıyla
alınacak tedbirlerin objektif bir şekilde saptanması amacıyla matematiksel modellerin kullanımı
gün geçtikçe artmaya başlamıştır [Uslu, 1987, Chaudhury, 1998]. Bu amaçla geliştirilen su
kalite modellerinden en yaygın olarak kullanılanlardan birisi, EPA tarafından geliştirilen
QUAL2E modelidir.
Yıllardır Adana kenti atıksuları direkt olarak Aşağı Seyhan Nehri’ne deşarj edildiğinden, nehir
suyu kalitesi, şehrin doğu kısmındaki kanalizasyon sisteminin Güneşli çıkışından sonraki
bölümlerinde IV. Sınıfa kadar düşmektedir. Nehir mansabına doğru ise nehrin kendi kendini
temizleme (yenileme) özelliği (self-purification) nedeniyle su kalitesinde iyileşme görülmektedir
[Onur, 1996]. Ancak atıksuyun direkt deşarjının uzun yıllar devam etmesi, nehrin ekolojik yapısı
bozarak sistemin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri üzerinde oldukça kötü etkilere
yol açacaktır [ASKİ, 1997]. Bu olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla 1993-1994 yılları arasında
Adana şehri evsel atıksularının arıtılması planlanmış ve ASKİ tarafından arıtma tesisi projesi
hazırlanmıştır. Doğu ve Batı arıtma tesislerinin işletmeye geçmesi sonucunda, atıksuların deşarj
edildiği alıcı ortam olarak kullanılan drenaj kanalları ve Aşağı Seyhan Nehri su kalitesinin
korunması sağlanmış olacaktır.
Bu çalışmada, QUAL2E modeli kullanılarak, gelecekte çıkış sularını Aşağı Seyhan Nehri’ne
deşarj etmesi planlanan Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisi (DAAT) sularının, düşük akımın
görüldüğü yaz dönemlerinde nehrin çözünmüş oksijen konsantrasyonunda meydana getirdiği
değişimler belirlenmiştir. Simülasyon sonuçları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre
değerlendirilmiştir.
1.1. Aşağı Seyhan Havzasının Tanıtımı
Seyhan Havzası, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin doğusunda, Doğu Anadolu bölgesinin
batısında 36o 30’ ile 39o 15’ kuzey enlemleri ve 34o 45’ ile 37o 00’ doğu boylamları arasında yer
alan 20,731 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Seyhan Havzası, Yukarı ve Aşağı Seyhan havzaları
olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.
Havzanın ana akarsuyu olan Seyhan Nehri, Yukarı Seyhan Havzası’nın sularını toplayan
Göksu ve Zamantı kollarının birleşmesinden oluşur. Seyhan Nehri’nin ana kol uzunluğu 495 km
olup, Zamantı ve Göksu ırmaklarının birleşme noktasından Akdeniz’e kadar olan uzunluğu ise
191 km’dir. Seyhan Nehri’nin su kalitesi, Seyhan Barajı’nın yukarısında kalan bölümünde
oldukça yüksek olmasına karşın barajdan sonra nehre, gerek Sarıçam Deresi ile gerekse evsel ve
endüstriyel nitelikli atıksuların deşarj edilmesiyle düşüş göstermektedir [DSİ, 1992]. Nehir suyu
kalitesi, nehir üzerinde DSİ tarafından belirlenmiş olan kalite gözlem istasyonlarından yılın dört
ayında (mart, mayıs, temmuz, kasım) alınan numunelerle takip edilmektedir. Nehir ve drenaj
kanalları üzerindeki su kalite gözlem istasyonları Şekil (1) deki gibidir. Bu çalışmada nehir
üzerinde belirlenmiş olan 027 ve 006 numaralı su kalite gözlem istasyonlarından alınan
numunelerin 2001 yılı temmuz ayı analiz sonuçlarından faydalanılmıştır.
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Şekil 1 Aşağı Seyhan Havzası ve Atıksu Arıtma Tesisleri

REGÜLATÖR 1
0 km
Sarıçam Deresi, 4 km

027 Nolu
İstasyon

REGÜLATÖR 2
D.A.A.T. Çıkış Suyu , 7 km
12 km

24 km
AŞAĞI
SEYHAN
NEHRİ
34 km
006 Nolu
İstasyon

44 km

54 km

A, 76 km

Regülatör
Yan Kol
Su Klt.Gözlem İst.
Arıtma Tesisi Çıkış
Suyu Deşarjı.
Nokt.yük ve km’si

Şekil 2. Aşağı Seyhan Nehri Şematik Görünümü
Normal koşullarda yaz döneminde, Regülatör-1’den nehre bırakılan suyun debisi, ortalama
15 m3/s’dir. Kış dönemlerinde ise 300 m3/s değerlerine kadar çıkmaktadır [Su Yapı, 1993].
Aşağı Seyhan Nehri, yoğun olarak Adana şehri içerisinden geçerken kirlenmektedir. Bölgede
mevcut durumda nehre, hem kanalizasyon yoluyla hem de bireysel olarak çeşitli endüstrilerin
atıksuları direkt veya arıtılarak deşarj edilmektedir. Nehir suyu kalitesi, bu noktalardan sonra
IV.sınıf kaliteye kadar düşmektedir [Onur, 1996]. Bu durumun uzun yıllar devam etmesi nehir
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ekosistemindeki canlı hayatını tehdit etmeye başlayacaktır. Bu olumsuz etkiyi önlemek amacıyla
bölgede şehrin doğu ve batısında yapılacak olan evsel atıksu arıtma tesisleri ile hem Adana
şehrinin evsel atıksuları hem de ön arıtmadan geçirilerek kanalizasyona deşarj edilen endüstriyel
atıksuların arıtımı gerçekleşecektir[ASKİ, 1997].
2. MATERYAL ve METOT
2.2. QUAL2E Su Kalite Modeli
QUAL2E, kirletici yükünün nehir suyu
kullanılır. Model, iyi karışımlı ve yan kolları
ekosistemini bölümlere, bu bölümleri de
incelemektedir. Sistemin en küçük birimi
düşünülmektedir [Brown ve ark., 1987].

kalitesi üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde
bulunan nehirlere uygulanmaktadır. Ayrıca nehir
kendi arasında hesap elemanlarına ayırarak
olan her bir elemanda tam karışım olduğu

Modelde başlıca taşınım mekanizmaları olan adveksiyon ve dispersiyon, sadece akım yönünde
(nehir ya da kanalın uzunlamasına akış ekseninde) dikkate alınmaktadır. Model, nehrin hidrolik
rejiminin durumuna göre, kararlı halde ve dinamik olarak iki farklı şekilde kalibre edilmektedir.
Nehirde meydana gelen kütle taşınımı (1) nolu denklem yardımıyla hesaplanmaktadır.

δC
=
δt

δ (Ax DL

δC
)
δx

Ax δ x

−

δ (Ax u C) dC S
+
+
Ax δx
dt V

(1)

Bu eşitlikte, t zaman (s), C madde konsantrasyonunu (mg/l), Ax kesit alanını (m2),
DL dispersiyon katsayısını (m2/s), u gerçek hızı (m/s), S su giriş veya çıkışları (mg/s), V her
elemanın hacmini (m3), x hesaplama elemanının uzunluğunu (m) ifade etmektedir.
Modelde 15 adet su kalite parametresinin (BOİ5, Ç.O., Azot ve Fosfor bileşenleri) yanında
birden fazla atıksu deşarjı, su çekilmesi (kullanımı), yan kol ve artan su girişi ile çıkışı simüle
edilebilmektedir. Aynı zamanda çözünmüş oksijenin belirli konsantrasyonlarının sağlanabilmesi
için gereken seyreltme debisi de hesaplanabilmektedir.
Sistem içindeki madde değişimlerine ek olarak kütle dengesi ve çözünmüş oksijen dengesine
etkili olan temel prosesler, besin maddelerinin dönüşümü, alg üretimi, bentik ve karbonsal
maddelerin parçalanması ve atmosferik havalanmadır. Bu prosesler ayrıca sistemin oksijen
dengesine de etkili olup modelin temel prosesleridir (Şekil 3).
Oksijen değişim hızını tanımlamak için QUAL2E’de (2) nolu diferansiyel eşitlik kullanılır.
Eşitlikteki her terim, oksijen konsantrasyonuna ek kaynağı ve/veya oksijen sarfiyat kaynağını
belirtir.
dO
= K 2 (O * −O ) − K 1 L − K 4 /d
dt

(2)

Burada; O Çözünmüş oksijen konsantrasyonunu (mg/L), O* yerel sıcaklık ve basınçta
çözünmüş oksijen doygunluğunu (mg/L), K1 BOİ hız katsayısını (gün–1), L Nihai karbonsal BOİ
konsantrasyonunu (mg/L), K2 Fick’s difüzyon kanununa göre havalanma hızını, (gün–1), K4 SOİ
(Sediment oksijen ihtiyacı) hız katsayısını (gün–1), d nehir derinliğini (m), t zamanı (gün) ifade
etmektedir.
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Havalanma hız katsayısı K2, nehrin derinliği ve hızının bir fonksiyonu olarak ifade
edilmektedir. QUAL2E programı K2 değerinin hesabı için 8 farklı eşitliğin kullanılabileceğini
öne sürmüştür. Bu çalışmada atmosferik havalanma hız katsayısının hesabının yapılması için
seçilen eşitlik aşağıdaki gibidir.
20

K2 =

(D m u ) 0,5

(3)

d 1,50

Burada, Dm moleküler difüzyon katsayısını (m2/gün), u gerçek hızı (m/s), K2 havalanma
katsayısını, gün-1, d gerçek nehir derinliği (m) ifade etmektedir.
QUAL2E modelinde, nehirdeki karbonsal BOİ5’in giderim hızı birinci dereceden kinetikle
ifade edilmektedir. Nehir sistemlerinde BOI5 giderimi öncelikle organik maddelerin ayrışması ile
gerçekleşmektedir. Buna ek olarak sisteme giren organik maddelerin çökmesiyle da BOİ5
giderimi söz konusu olmaktadır [Brown ve ark., 1987]. Modelde sistemin BOİ5 derişimdeki
değişiminin hesabı için kullanılan formül (4) deki gibidir.
dL
= −K 1 L − K 3 L
dt

(4)

Burada; L nihai karbonsal BOİ5 konsantrasyonu (mg/L), K1 oksijen tüketme hız katsayısı
(gün–1), K3 çökelmeden kaynaklı karbonsal BOİ kayıp hızı (gün–1)dür.
Nehir sistemindeki hidrolik karakteristiklerin belirlenebilmesi için hidrolik rejimin kararlı
olduğu düşünülerek yapılan hesaplamalarda, nehrin debisinin (Q), su hızı (v) ve su yüksekliği (h)
ile arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. Bu durumda kullanılan eşitlikler aşağıda belirtildiği
gibidir.
v = aQ b

(5)

h = αQ β

(6)

Burada, a, b, α, β ampirik sabitler, h, nehrin derinliği (m) dir. Ampirik sabitler log(h)-log(Q)
ve log(v)-log(Q) fonksiyonlarının eğrilerinden elde edilmektedir.
2.3. Adana Şehri Doğu Atıksu Arıtma Tesisi

Adana şehri evsel atıksularının arıtımı 2015 ve 2025 hedef yılları dikkate alınarak Batı ve
Doğu Adana için iki adet arıtma tesisi projesi ile gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Şehrin doğu ve
batı kısımlarındaki kanalizasyon sistemlerinin sonunda yer alan bu tesisler, ön arıtmadan
geçirilerek kanalizasyona deşarj edilen çeşitli endüstrilerin atıksularını da beraber arıtacaktır
(Şekil 1).
Teknik ve ekonomik yönden incelenen Adana şehri evsel atıksu arıtma tesisi için en uygun
prosesin tek aşamalı yüksek yüklü aktif çamur sistemi olduğu belirlenmiştir. Adana Batı Atıksu
Arıtma Tesisinin, çıkış sularını, DSİ’ye ait TD8 drenaj kanalına, Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin
ise Güneşli Bölgesi’nden Aşağı Seyhan Nehri’ne deşarj edeceği planlanmıştır. Böylece nehre,
yüksek kirlilik yüküne sahip evsel ve endüstriyel atıksuların deşarjı önlenerek nehrin su
kalitesinin korunması sağlanacaktır [ASKİ, 1997].
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Şekil 3 QUAL2E Modelindeki Temel Bileşenlerin Etkileşimleri
Batı Atıksu Arıtma tesisi çıkış suyu, nehre TD8 ve sonrada TD0 kanalıyla nehre
ulaşacağından bu simülasyonda dikkate alınmamıştır. Nehre direk deşarjı söz konusu olan Doğu
Atıksu Arıtma tesisi ise Adana şehrinin doğu kısmındaki evsel atıksular ile ön arıtma veya arıtma
yapılarak kanalizasyona bırakılan endüstriyel atıksuların kirlilik yükü belirlenmiş ve
projelendirilmiştir. Tesisin proje esasları hedef yılı 2015 ve 2025 olmak üzere Tablo 1’deki
gibidir.
Tablo 1 Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Proje Esasları
Temel Esaslar
Eşdeğer Nüfus
Qd-Atıksu Debisi
QH-Pik Kuru Hava Debisi
Qmax-Maksimum Debi
Giriş BOİ5 konsantrasyonu
Giriş BOİ5 yükü
Çıkış BOİ5 konsantrasyonu
BOİ5 azalması

Birim
E.N.
m3/s
m3/s
m3/s
mg BOİ5/l
kg BOİ5/gün
mg BOİ5/l
%

2015
798,570
1,978
2,291
3,134
207
35,463
25
88
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2025
965,121
2,361
2,756
3,811
249
50,798
25
90

QUAL2E modeli, Aşağı Seyhan Nehri’ne deşarj edilecek olan DAAT çıkış sularının farklı
kirlilik yüklerinde deşarj edilmesiyle, nehir debisinin düşük olduğu yaz aylarında nehir suyu
kalitesine olan etkilerinin hangi düzeylerde olabileceğinin tahmin edilmesinde kullanılmıştır.
Yaz dönemlerinde, Seyhan Barajı’nda toplanan su, tarımsal sulama yapılması amacıyla
Regülatör-1’den sulama kanallarına dağıtılmaktadır. Bu nedenle Aşağı Seyhan Nehri’ne bu
dönemlerde Regülatör-1’den bırakılan su debisi 15 m3/s değerlerine kadar azalmaktadır
[DSİ, 1992]. Su kalitesi ise bu dönemlerde nehre deşarj edilen kirleticilerin etkisiyle IV. Sınıf
kaliteye kadar düşmektedir [Onur, 1996]. Birden fazla noktadan deşarj edilen bu kirleticilerin
gelecekte şehrin doğu kısmındaki kanalizasyon ile toplanıp DAAT’sinde arıtılarak tek bir
noktadan nehre deşarj edileceği planlanmıştır. Bu nedenle çalışmada tek noktasal kaynak olarak
DAAT çıkış suyu dikkate alınmıştır.
Bu çalışmada, nehir debisinin 15 m3/s, 25 m3/s, 35 m3/s, 55 m3/s, debilerde aktığı durumlarda,
evsel atıksuyun, atıksu arıtma tesisinden %90, %80, %40 arıtımla 25 mg/l, 50 mg/l, 150 mg/l
BOİ5 konsantrasyonunda, ham olarak 250 mg/l BOİ5 konsantrasyonunda ve atıksuyun aşırı yüklü
olarak da 400 mg/l BOİ5 konsantrasyonunda direkt deşarj edilmesi sonucunda nehir kalitesinde
meydana gelen çözünmüş oksijen konsantrasyonu değişimleri belirlenmiştir. Elde edilen
sonuçlar Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmiş ve nehir suyu kalite
sınıflandırması yapılmıştır.
Atıksuyun aşırı yüklü ve arıtmasız olarak sırasıyla, 400 mg/l ve 250 mg/l BOİ5
konsantrasyonu ile direkt nehre deşarj edilmesinin ardından nehir suyu kalitesi, nehrin 25, 35 ve
50 m3/s debileri için 10.km’den sonra III. sınıf kaliteye düştüğü Şekil 4 ve 5’de görülmektedir.
Çözünmüş oksijen konsantrasyonunun kritik seviyelerde görülmeye başladığı zaman ise, Şekil
6’da görülen, nehir debisinin 15 m3/s ve çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonunun %40 oranındaki
arıtma verimi ile 150 mg/l değerine düşürülerek deşarj edildiği durumdur. Bu şartlarda, nehir
suyunun II. sınıf kalitenin altına düştüğü görülmüştür. Buna karşın arıtma tesisinin %80 ve %90
oranındaki verimlerle çalıştırılması durumunda ise, çıkış suyunun BOİ5 konsantrasyonunun 25
ve 50 mg/l değerinde olacağı hesap edilmiş ve konsantrasyonlarındaki kirleticinin nehir suyu
kalitesini II. sınıf su kalite seviyesinin altına düşürmediği görülmüştür(Şekil 7 ve 8).
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Deşarjı)
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Şekil 5 Aşağı Seyhan Nehri ÇO Konsantrasyon Değişimi,(Ham Atıksu Deşarjı,BOİ5=250 mg/l)
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BOİ5=150 mg/l)
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Şekil 8 Aşağı Seyhan Nehri ÇO Konsantrasyonu, (DAAT Arıtma Verimi, %90, BOİ5=25 mg/l)
4. SONUÇ

Bu çalışmada, farklı arıtma verimleri uygulanarak Doğu Atıksu Arıtma tesisinden deşarj
edilen evsel atıksuyun, Aşağı Seyhan Nehri’nin çözünmüş oksijen konsantrasyonunda meydana
getirdiği değişimler, QUAL2E modeli ile simüle edilmiştir. Yaz döneminde nehrin düşük akım
debisinin farklı değerleri ve arıtma tesisinin değişik arıtma dereceleriyle arıtılan atıksuyun
deşarjının söz konusu olduğu durumlarda nehir suyundaki çözünmüş oksijen
konsantrasyonundaki değişim grafikler halinde belirlenmiştir. Çalışmada, nehir suyunun kalite
parametrelerinin değerleri için DSİ VI. Bölge laboratuarından alınan su kalite gözlem
değerlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ise Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre
değerlendirilmiştir.
Kış dönemlerinde nehir debisinin 55 m3/s üzerinde olması nedeniyle arıtma tesisinin %40
verimle çalışarak çıkış suyunu nehre deşarj etmesi durumunda, nehir sisteminin çözünmüş
oksijen konsantrasyonunun olumsuz yönde etkilenmediği belirlenmiştir. Yaz dönemlerinde ise
düşük debiyle akan nehre % 80 arıtımla 50 mg/l BOİ5 konsantrasyonunda deşarj edilen
atıksuyun, nehir suyu kalitesini II.sınıfın altına düşürmediği görülmüştür. Bu sonuçlara göre,
DAAT’nin yaz dönemlerinde minimum % 80 verimle, kış dönemlerinde ise % 40 verimle
çalışmasının nehir suyu kalitesinde canlı hayatını tehdit edecek önemli etkilere yol açmayacağı
belirlenmiştir.
Bu simülasyon sonucunda, Aşağı Seyhan Nehri’ne hiçbir arıtma uygulanmadan bırakılan evsel
ve endüstriyel atıksuların yaz dönemlerinde 25 m3/s ve daha düşük debiyle akan nehrin
çözünmüş oksijen konsantrasyonunun IV. Sınıf kalitesi değerlerine kadar düştüğü belirlenmiştir.
Bu durum nehirdeki canlı hayatın devamını tehdit edecek seviyelerdir. Bu nedenle nehre deşarjı
söz konusu olan Doğu Adana şehri evsel atıksuyunun nehre arıtılarak verilmesi için Doğu Atıksu
Arıtma tesisinin en kısa zamanda işletmeye geçmesi gerekmektedir.
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ÖZET
Geri pompaj uygulamasının temel ilkesi, üretilen hidroelektriğin talep olmadığı için boşa
giden bölümünü pompajda kullanarak, bir bölüm suyun başka yere aktarılmasıdır. Bu
pompalanan su, genellikle, ilerideki hidroelektrik üretimi için kullanılır. Kuşkusuz, boşa gedecek
elektrikle sağlanacak pompaj yoluyla kurtarılan bu su her hangi bir amaçla kullanılabilir, örneği
bir gölün beslenmesi de sağlanabilir. Eğirdir gölü, ülkemizin ikinci büyük tatlı su gölü olup son
çeyrek yüzyılda, bu gölün su seviyesinde görülen düşüş önemli bir sorun olarak ortaya çıkmış ve
bu düşüşün nedeni tartışmalara yol açmıştır. Göl su seviyesinin düşüş nedeni tartışma konusu
olsa bile, göl su seviyesinin korunması için gölün beslenme olanaklarını artırmak tartışma
konusu değildir. Gölün beslenmesi açısından bir düşünce de, hidroelektrik üretimi sırasında
kullanılan suyun bir bölümünün geri pompaj yolu ile kurtarılmasıdır. Bu çalışmada, Karacaören I
HES’nın tüketimi gösteren günlük yük eğrilerinden sağlanan bilgilerin yardımı ile, Eğirdir
gölünün geri pompaj yolu ile beslenebilmesi olanağı konusunun bir ön incelemesi yapılmıştır.
Bu ön incelemede, kurulan kavramsal model yardımıyla, geri pompaj için gerekli pompaj debisi
belirlenerek Eğirdir gölüne geri pompaj ile sağlanabilecek beslenmenin boyutu ve güvenirliği
saptanmıştır. Konunun daha ayrıntılı bir değerlendirmeyi gerektirip gerektirmediğine, bu
sonuçların ışığı altında, daha kolay karar verilebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Eğirdir Gölü, Geri Pompaj, Göl Beslenmesi
A PRELIMINARY INVESTIGATION ON THE POSSIBILITY OF WATER TRANSFER
TO EĞIRDIR LAKE BY MEANS OF “REVERSE PUMPING”
ABSTRACT
As soon as an unsatisfied demand occurs, a hydroelectric turbine turns to satisfy it, but
produces a fixed amount of electricity that often much more than the unsatisfied demand. The
so-called “reverse pumping” application, is essentially a practice to pump water by using the
extra electricity that is produced but not used. This pumped water are generally used for
hydroelectric generation at a later time. However, it can be used for any purpose, for instance to
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provide extra inflow to a lake. Eğirdir Lake, the second largest fresh water lake in Turkey, and
decrease in its level during the last quarter of 20th century is an important issue. Even if the
cause of this decrease is a hotly debated, the fact of level decrease is indisputable. One way to
rise the lake level is water transfer by means of “reverse pumping”. In this preliminary study, the
possibility of water transfer to the lake , via “reverse pumping”, has been investigated. First a
conceptual model for water transfer to Eğirdir lake by means of “reverse pumping” has been
formulated, than, using a sample of daily electric generation and actual electric consumption
values, the water transfer potential has been estimated. The result indicates that the produced but
unused hydro-electrical energy at Karacaören HES is about 20 000 GWh / year and this unused
energy can pump over 8 million cubic meter water annually to Eğirdir Lake, on the average.
Key Words: Eğirdir Lake, reverse pumping, diversion to a lake
1. GİRİŞ
Hidroelektrik santralleri arasında pompaj biriktirmeli (=pumped storage) denen bir tür
bulunmaktadır. Elektrik tüketiminin doruğa çıktığı sırada, çabuk devreye girdikleri için
hidroelektrik santrallere başvurulmaktadır, pompaj biriktirmeli santraller genelde bu amaçla
kullanılmaktadır (Öziş,1983). Bu uygulama, bildiğimiz kadarıyla, henüz ülkemizde yoksa da,
dünyada önemli boyutlara varmaktadır. Örneğin, Tayvan elektrik ortaklığı Taipower’in 10
pompaj biriktirmeli santralı, üretim gücünün %13’ünü sağlamaktadır (Huang ve Huang, 2001);
Blenheim-Gilboa pompaj biriktirmeli santralı ise, doruk tüketim sırasında New York kentine 1
milyon kW’tan çok elektrik sağlamaktadır (NYPA, web sayfası).
Pompalı biriktirme santralı uygulaması, devreye giren bir santralın ürettiği elektriğin bir
bölümünün, talep yetersizliği yüzünden tüketilememesi ve boşa gitmesi gözlemi ile, bu boşa
giden enerjiyi kullanarak, elektrik üretimi için kullanılan suyu geri pompalama düşüncesine
dayanmaktadır. Böylece, hidroelektrik üretimine verilen suyun bir bölümü geri kazanılmış
olmakta, bir anlamda, boşa giden hidroelektriğin bir bölümünün depolanması sağlanmış
olmaktadır.
Bu uygulama hidroelektrik alanında ortaya çıkmış ise de, bu alanla sınırlı kalması gerekmez.
Açıktır ki, geri pompalanan su başka amaçla da kullanılabilir. Dahası, boşa giden elektrik
üretimi olgusu termal santraller için de geçerlidir. Bu yüzden, biz, boşta kalan elektriği pompaj
yoluyla değerlendirme yolunun daha geniş bir uygulama alanı olacağını düşünmekteyiz.
Çalışma konusu için seçilen Eğirdir gölü, ülkemizin ikinci büyük tatlı su gölü olup suyu çok
amaçlı olarak (örneğin sulama, içme suyu ve hidrolik enerji sağlanması) kullanılmaktadır. Son
çeyrek yüzyılda, bu gölün su seviyesinde görülen düşüş önemli bir sorun olarak ortaya çıkmış ve
bu düşüşün nedeni tartışmalara yol açmıştır. Göl su seviyesinin düşüş nedeni tartışma konusu
olsa bile, göl su seviyesinin korunması için gölün beslenme olanaklarını artırmak tartışma
konusu değildir.
Gölün beslenmesi açısından bir düşünce de, hidroelektrik üretimi sırasında kullanılan suyun
bir bölümünün geri pompaj yolu ile kurtarılmasıdır. Bu çalışma ile, Karacaören HES I’in boşta
kalan elektriği ile Eğirdir gölüne su basmayı öngören bir projenin yapılabilirliği konusunda bir
ön değerlendirme yapmak amaçlanıştır.
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2.

POMPAJ UYGULAMASININ TEMEL MANTIĞI

Bir hidroelektrik santralında (HES) birden çok ünite bulunuyor ise, talep durumuna göre,
üniteler devreye sokulmakta ya da devreden çıkarılmaktadır. Ancak, bir ünitenin devreye
girmesi, belli büyüklükte bir üretim artışı demektir. Oysa, devreye sokulmasını gerektiren ek
talep, bu üretim artışının çok küçük bir bölümüne eşit olabilir. Dolayısıyla da ortaya boşa giden
bir üretim artışı çıkmaktadır. Benzeri durum, diğer elektrik üretim düzeneklerinde de ortaya
çıkmaktadır.
Olaya matematiksel olarak yaklaşırsak, sürekli bir eğri olarak düşünülebilecek talep eğrisine,
basamaklı bir üretim eğrisiyle sınır çizmeğe çalışmaktayız. (Bak. Şekil 1 ) Açıktır ki, basamak
aralığı ne denli küçük olursa, iki eğri arasında kalan alanı küçültmek o denli olanaklı olacaktır.
Ancak, basamak aralığı hidroelektrik ünitelerinin teknolojisi ve ekonomisiyle
sınırlandırılmaktadır. Dolayısıyla da, üretilen elektriğin bir bölümü, ister istemez, boşta
kalacaktır.
Pompaj uygulaması, bu boşta kalan elektrik enerjisini su pompalamada kullanarak
değerlendirmeyi öngören bir yaklaşımdır. Böylece, bir HES’in ürettiği ama talep eksikliği
yüzünden boşa gidecek olan elektrik ile, elektrik üretilirken kullanılan suyun bir bölümü
kurtarılmış olacaktır. Bu geriye pompalanan su ile daha sonra yeniden hidroelektrik üretilebilir.
Ancak, pompalanacak suyun ille de hidroelektrik üretiminde kullanılması gerekmez, başka
amaçlarla da kullanılabilir. Dahası, boşa gitmesin diye pompajda kullanılan elektriğin de ille
hidroelektrik olması gerekmez. Dolayısıyla, değişik elektrik üretim kaynakları ile değişik su
kullanma olanaklarının türlü biçimde bir araya getirilebileceği göz önüne alınırsa, bu
uygulamanın çok değişik amaçlarla kullanılabileceği kolaylıkla görülür. Bu kapsamda şunları
sayabiliriz:

GW

a) Doruk talebin törpülenmesi ( Talep eksikliği döneminde pompalanan su ile, yüksek talep
döneminde hidroelektrik üreten bir HES çalıştırma),
b) Hidroelektrik üretirken kullanılan suyun bir bölümünün kurtarılması, ( Gerisin geriye
baraja pompalama),
c) Bir yerdeki suyun başka bir yere pompajla aktarılması (Bu su çeşitli amaçlarla
kullanılabilir, dolayısıyla bu alt başlık altında değişik uygulamalardan oluşan bir demet
bulunmaktadır.)
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Şekil 1- Elektrik santrallerinde üretim ile yük ( tüketim) arasında kaçınılmaz uyumsuzluk
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Özetlersek, pompaj yoluyla değerlendirme uygulaması, elektrik üretim düzeneklerinin
belli boyutta birimlerden oluşması sonucu, talebi karşılamak üzere devreye sokulan birimlerce
üretilen ama yeterli talep olmadığı için boşa gidecek olan elektrik enerjisinin su pompajında
kullanılması ilkesine dayanır. Dolayısıyla, eldeki bir suyun daha yararlı kullanılabilmesini
sağlamak üzere pompaj gerektiren her hangi bir uygulama ile talep eksiği yüzünden boşa
gidecek elektrik üretiminin ustaca birleştirilmesini gerektiren bir yaklaşımdır.
3. YÖNTEM ve VERİLER
İnceleme konumuz, bir Elektrik Üretim Merkezinin (EÜM) üretmek durumunda kaldığı ama
talep eksikliği yüzünden boşa gidecek enerjisi ile ne ölçüde su pompalanabileceğini kestirmektir.
Önce olayın temel bağıntılarını ortaya koymamız gerekir.
3.1. Genel Olarak
Açıktır ki toplam elektrik üretimi, devreye sokulan ünitelerin çalışma sürelerine göre
değişecektir. Şöyle bir bağıntı yazılabilir:
E = Σ Gi * Si

(1)

Burada , E, ( MWh /gün olarak) toplam hidroelektrik üretimi, Gi , (MW olarak) i nolu ünitenin
gücü ve Si ,( saat olarak) i nolu ünitenin üretim süresidir.
Diğer yandan kullanılan elektrik anlık yüklerin (puantlar) bütünü olduğu için, şu bağıntıyı
yazabiliriz:
K = 0.001 ∫ y(t) dt

(2)

Burada, K, (MW olarak) iç tüketimi de kapsayan günlük elektrik tüketimini ( = kullanılan
elektrik), y (t), gün içindeki (KW olarak ölçülen) yük değişimini tanımlayan yük-zaman
ilişkisidir.
Toplam elektrik üretiminden, kullanılan elektriği düşersek, talep eksikliği yüzünden boşa
gidecek elektrik tutarını buluruz:
B=E–K

(3)

Burada, B, (MWh olarak) boşa gidecek ya da geri pompajda kullanılabilecek elektriktir.
Pompalanabilecek su hacmi ise, pompaj randımanı ve pompalama yüksekliğine bağlı
olacaktır. Çünkü, pompalama işi, özünde, elektrik enerjisinin potansiyel enerjiye dönüştürülmesi
olayıdır. Öyleyse:
H = 367 346.94 B η / h

(4)

Burada, H , ( m3 olarak) pompalanacak su hacmi, η, (% olarak) pompaj randımanı, h , (m
olarak) pompaj yüksekliğidir.
Katsayı ise, 1 KWh = 3.6 * 106 J , yerçekimi ivmesinin 9,8 m /sn2 , 1 J = 1 kg.m2 / sn2 ve
su’yun yoğunluğunun 1000 kg / m3 olduğu düşünülerek hesaplanmıştır
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Kuşkusuz, pompaj için enerjinin olması gereklidir ama yeterli değildir. Pompalama olanağı
bulunduğu sırada, elde pompalanacak suyun da bulunması gerekir. Su ile pompaj birlikteliğini
sağlamak, her uygulamanın temel mühendislik sorusudur.
3.2. Somut Örnekte
Somut örnekte yapılması gereken iş önce, geri pompaj için kullanılabilecek elektrik tutarını
bulmak, sonra da bu elektrikle Eğirdir gölüne pompalanabilecek su hacmini belirlemektir.
Pompalanacak suyun, az önce hidroelektrik üretiminde kullanılmış su olduğunu varsaydığımız
için, pompaj sırasında elde su bulunmaması söz konusu olmayacaktır. Bu varsayım geçerli
görülmezse, su ile pompaj elektriğinin andaşlığı ( aynı anda bulunuşu) da ayrıca incelenecektir.
Karacaören HES I’de her biri 16 000 KW gücünde iki ünite bulunmaktadır. Üretim yapıldığı
sürece tek ünite çalışmakta, talep 16 000 KW değerini aştığı anda ikinci ünite devreye
girmektedir.
Denklem (1)i Karacaören HES I’e uygularsak, bu bağıntı:
E = G1* S1 + (G1 + G2)*S2 = G ( S1 + 2S2 )

(5)

olacaktır, çünkü ünitelerin gücü eşittir ( G1 = G2).
Açıktır ki, Karacaören HES I’in günlük yük eğrisi (GYE) altında kalan alan, denklem (2) ile
tanımlanan, kullanılan elektrik değerine eşit olacaktır. Öyleyse, fiili elektrik tüketimi yani K
değerleri bu GYE’ler yardımıyla bulunabilir.
Denklem (3) teki pompaj randımanı, η, %70 ve Eğirdir gölüne su basma yüksekliği, h , ise
650 m olarak alınmıştır. Bu durumda, 1MWh elektrik enerjisi ile Eğirdir gölüne 395,6 m3 su
basılabilmektedir.
Elimizde, Karacaören HES I’in 12 tane GYEsi bulunmaktadır (TEAŞ, 2001). Bunlar , her
aydan bir gün olmak üzere, 2000 yılının yük eğrileridir. Eldeki sınırlı veri ile, ancak, istatiksel
bir yaklaşım kullanabiliriz.
Somut olaya ilişkin sabit değerleri yerleştirip, denklem (3), (4) ve (5)’e beklenti yaparı
(=expectation operator) uygularsak (Bak. Örneğin Mendenhall, 1983), sırasıyla:
E(B) = E(E) – E(K)

(6)

E(H) = 395,6 E(B)

(7)

E(Ü) = 16 [ E(S1) + 2 E(S2) ]

(8)

denklemlerini elde ederiz . Bunun anlamı, ortalama değerleri denklemlerde kullanarak, diğer
ortalama değerleri bulunabilir demektir.
Eldeki 12 tane GYE’sinden bir ortalama K değeri bulunabilir. Ortalama Ü değeri ise, ya
üretim saatleri kullanılarak denklem (5) ile bulunan Ü değerlerinin ortalaması olarak, ya da
denklem (8)’e ortalama saat değerlerini koyarak bulunabilir. Her iki sonucun aynı olduğu
görülecektir. Daha sonra, denklem (6) yardımıyla ortalama B değeri bulunup, denklem (7)
kullanılarak ortalama H değeri hesaplanır.
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Bu yolla bulunan günlük ortalama pompalanabilir su hacmi değerini, pompaj yapılabilecek
gün sayısı, n , ile çarparak da, Karacaören HES I’in boşa giden elektriği ile Eğirdir gölüne yılda
basılabilecek ortalama su hacmi değerine ulaşılır.
Bir başka yol, eldeki 12 günlük verileri bir istatiksel örnek varsayarak hesaplamalar
yapmaktır. Özellikle, bu örneğe dayanarak bir olasılık dağılım eğrisi (= probability distribution
function) belirlenebilir ise, risk hesaplamaları da yapılabilir. Her iki yolu kullanarak elde edilen
sonuçlar aşağıda sunulmuştur.
4. BULGULAR
4.1. Eğirdir gölüne pompalanabilecek su hacmi
Üretilen elektrik enerjisini bulmak için, GYE üzerinden, yük eğrisinin 16 MW düzeyini
kestiği anlara bakarak, tek ve çift ünite ile çalışma süreleri belirlenip tek ve çift ünite elektrik
üretimleri hesaplanarak toplam üreti bulundu. Denklem (2) ile tanımlanan toplam tüketim
değerleri ise, GYE altında kalan alanı ölçerek bulunabilir. Ancak, her GYE üzerinde tüketim
değeri MWh (ama 3 ondalıklı olduğu için Kwh ölçeğiyle) verilmektedir. Dolayısıyla, eğri
altındaki alanları ölçerek tüketimi belirlemek yerine, verilen resmi değerler kullanıldı. Bu veriler
ile yapılan hesaplamalar Tablo 1’de sunulmuştur:
Buna göre, pompaj yoluyla değerlendirilebilecek elektrik ortalama 163, 77 MWh / gün
düzeyindedir. Bu ise ortalama 64 787.4 m3 / gün su pompalama olanağı demektir.
Karacaören HES I’in her iki ünitesi, yıl boyu kesintisiz çalışsa, (32 MW *24 saat*365gün)
yılda 280,32 GWh bir üretim gerçekleşir. Oysa yıllık üretim kapasitesi 142 GWh olarak
bildirilmektedir (TEAŞ, 2001) ki kesintisiz çalışmanın %50,66sına eşdeğerdir. Başka deyişle,
yılda kesintisiz 184,9 gün çalışmayla sağlanabilecek bir üretim kapasitesi söz konusudur. Bu
durumda, pompaj yapılabilecek gün sayısını 184,9 alabiliriz. Bu varsayım ile, talep eksikliği
yüzünden boşa giden elektrik enerjisi yılda 30,28 GWh boyutundadır. Bu 2000 yılı brüt
üretiminin %40’ı dolayındadır.
Tablo 1 Karacaören HES I’in 12 tane GYE kullanılarak elde edilen sonuçlar
Örnek
Tarihi
19 Ocak
16 Şubat
15 Mart
19 Nisan
17 Mayıs
21 Haziran
18
Temmuz
16 Ağustos
20 Eylül
18 Ekim
15 Kasım
20 Aralık
Toplam

Üretim Süresi (Saat)

Elektirik Üretimi (kWh)

Tek Türbün Çift Türbün Tek Türbün Çift Türbün
10,00
14,00
160000
448000
9,00
15,00
144000
480000
24,00
0,00
384000
0
24,00
0,00
384000
0
24,00
0,00
384000
0
22,00
2,00
352000
64000
9,00
15,00
144000
480000
10,00
15,50
21,00
9,00
9,00
186,50

14,00
8,50
3,00
15,00
15,00
101,50

160000
248000
336000
144000
144000
2984000

448000
272000
96000
480000
480000
3248000
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Fiili
Tüketim

Boşa
Giden

Toplam
608000
624000
384000
384000
384000
416000
624000

367298
386097
313225
325934
326788
339005
372459

240702
237903
70775
58066
57212
76995
251541

608000
520000
432000
624000
624000
6232000

374018
354934
343847
366058
397090
4266753

233982
165066
88153
257942
226910
1965247

Bu boşa giden enerjiyi pompajda kullanmakla, Eğirdir gölüne bir yılda basılabilecek ortalama
su 11 979 190 m3 olmaktadır. Pompaj günü sayısını, alt sınırdan, yuvarlak olarak 180 gün alırsak
yılda 11, 66 106 m3lük bir büyüklük söz konusudur. Bu Pupa Çayının (Üyüllü) yılda ortalama
olarak göle boşalttığı suyun %90 dolayında bir katkıdır. Isparta kenti için gölden alınması
tasarlanan toplam 25 106 m3lük suyun %45’ini karşılayabilecek bir büyüklüktür.
Ancak, eldeki verilere göre ortalama elektrik üretimi 519,33 MWh /gün olarak
bulunmuştur. 2000 Yılı brüt elektrik üretim değeri ise 76 751,00 MWh /yıl olarak verilmiştir
(TEAŞ, 2000), ki hesaplanan günlük ortalama üretim değeri ile bu brüt üretimi sağlamaya
147.79 gün yetmektedir. Bu durumda, şu soru gündeme gelmektedir: Pompaj günü sayısını 180
almak ne ölçüde doğru olacaktır? Bu konuda daha ayrıntılı bir çalışma yapılıncaya dek,
sakıngan bir tutum takınıp, bir yıl içinde pompaj yapılabilecek gün sayısını 150 gün almak uygun
görülüyor. Dolayısıyla da, boşa giden elektrik enerjisi 24,57 GWh ve Eğirdir gölüne
pompalanabilecek su hacmi 9,72 106 m3 boyutuna inmektedir. Bu yine de önemli bir katkıdır.
4.2. Güvenirlik değerlendirmesi
Ortalama ile yapılan bu hesaplama, yalnız ve ancak, uzun dönem uygulamasının sonucu
konusunda genel bir ilk değerlendirme sağlar. Ne var ki, elektrik talebi ve bunu karşılamak üzere
ünitelerin devreye sokulup çıkarılması sürekli dalgalanmalar gösteren bir süreçtir. Buna bağlı
olarak, pompaja verilebilecek elektrik enerjisi her yıl başka başka olacaktır. Bu durumda,
yapılacak yatırımın değerlendirmesini için bu dalgalanmalar konusunda bilgi edinmek de yararlı
olacaktır.
Güvenirlik, istenen sonucu elde etme olasılığı olarak tanımlanabilir. Öyleyse, güvenirliği
belirlemek için, istenen sonucu sağlayan bir eşik (ya da, soruna göre, tavan) değeri aşma (ya da,
aşmama) olasılığının bulunması gerekmektedir. Örneğin, olayımızda, “göle basılacak su
hacminin en az 5 106 m3 olması olasılığı nedir?” diye sorabiliriz. Kuşkusuz, bu sorunun tersi de
sorulabilir: Verilen bir olasılıktan daha az ( ya da, soruna göre, daha çok) olmayan bir olasılıkla
elde edilecek değer nedir? Örneğimizde, “göle en az %90 olasılıkla basılabilecek su hacmi
nedir?” diye sorulabilir.
Bu soruya yanıt bulmanın temel yöntemi, inceleme konusu değişkenin olasılık dağılımı
bağıntısı (o.d.b.)’nı (= probability distribution function, p.d.f.) belirlemektir. Böylelikle, belli bir
büyüklüğün aşılma ( ya da aşılmama) olasılığını, verilen bir aralık içine düşen değerlerin
görülme olasılığını saptayabiliriz.
İncelenen değişken (pompajda kullanılabilecek elektrik enerjisi) eksi değerler alamaz.
Dolayısıyla da, eldeki verilerin uyarlanacağı o.d.b.’nın bu özelliğe uygun olması gerekir. Ayrıca,
örneğimizdeki verilerin en büyüğü, en küçüğünün neredeyse 5 katı. Bu durumda, log-normal
dağılımın uygun bir seçim olabileceği düşünüldü.
Eldeki verilerin log-normal dağılımına uygunluğunu belirlemek üzere, Tablo 1’deki boşa
giden elektrik değerinin e tabanına göre logaritması alınarak [ y = ln ( x ) ] bu değerlerin Normal
dağılıma uygunluğu araştırılmıştır. SPSS Window programı yardımıyla yapılan hesaplamalar, ln
(x) değerlerinin Normal dağılıma uygun olduğunu göstermiştir. En büyük sapma ölçüsü
kullanarak yaptığımız Kolmagorov-Simirnov uygunluk değerlendirmesi (Yevjevich, 1972) bu
vargıyı desteklemektedir. Şekil 2’de görüldüğü üzere, eldeki 12lik örnek kümesinde görülen en
büyük sapma 0.23 olup, K-S testinin sınır değerinden küçüktür, çünkü 15lik örnek kümesi için
% 1’lik sınır değeri 0.40, 10luk küme için ise 0.49dur(Bak. Yevjevich, sy.2229).
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Şekil 2 Boşta kalan enerji’nin ln değerlerinin Normal dağılımdan sapmaları
Pompaja verilebilecek elektrik değerlerinin Log-Normal dağılıma uyduğu varsayımı
benimsenirse, Standart Normal Dağılım çizelgesi yardımıyla, istenen olasılık değerini sağlayan
pompaj büyüklükleri kolayca bulunabilir.
Açıktır ki, ortalama y değerinin anti-logaritması, ortanca (= median) değeri vermektedir.
Başka deyişle, pompaja verilecek elektrik enerjisinin en az bu büyüklükte olması % 50 olasıdır.
Ortalama y değerinden standart sapmasının belli katında indirimler yaparak bulacağımız
değerlerin anti-logaritması ise, diğer olasılık sınırlarını verecektir. Standart sapmanın, sırasıyla,
0,665 , 1,28 , 1,64 ve 2,33 katları düşülerek bulunan değerlerin anti-logaritmaları ile düzenlenen
güvenirlik tablosu aşağıda sunulmuştur.
Tablo 2 Eğirdir Gölüne Belli Güvenirlikle Pompalanabilir Su Hacmi
Güvenirlik
%50
%75
%90
%95
%99

Pompajda Kullanılabilir

Pompalanabilir Su

Hacmi (milyon m3/yıl)
8,23
5,40
3,66
2,91
1,88

Elektrik ( GWh /yıl)
28 848,00
13 672,00
9 254,50
7 365,75
4 754,55

Bu sonuçlara bakarak, Karacaören HES I açısından, şunları söyleyebiliriz:
1. Talep ile üretim uyumsuzluğu yüzünden boşta kalan elektrik enerjisi, uzun dönem
ortalaması olarak, 20 000 GWh dolayındadır. Bu ise, fiili üretimin dörtte biri
boyutunda bir kayıp demektir.
2. Bu boşta kalan elektrik enerjisiyle, Eğirdir gölüne, uzun dönem ortalaması olarak, 8,2
milyon m3 su pompalanabilir. Bu su, Isparta kentine verilmesi tasarlanan içme
suyunun dörtte birini karşılayabilecek boyuttadır.
3. Pompalanabilecek suyun 5 milyon m3ten az olmama olasılığı %89 bulunmuştur.
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4. Boşta kalan enerjinin hemen pompaj yoluyla değerlendirilmesi gerektiği için, pompaj
debisinin ortalama değerin üstündeki bir elektriği kullanmayı sağlayacak biçimde
seçilmesi gerekir. İlk belirlemeye göre 1,5 m3/sn’lik bir pompaj debisinin yetersiz
kalma olasılığı %10dan azdır.
5. SONUÇ
Talebi karşılamak üzere devreye sokulması gereken elektrik ünitelerinin belli büyüklüklerde
olması, kaçınılmaz olarak, üretilen elektriğin bir bölümünün boşta kalmasına yol açmaktadır. Bu
boşta kalan elektrikten yararlanmanın en önemli yollarından biri, bu enerjiyi pompaj yoluyla
değerlendirmektir.
Karacaören HES I santralının boşta kalan enerjisini kullanarak Eğirdir gölüne su basma
olanağı üzerine yaptığımız bu sınırlı ön çalışma ile vardığımız sonuca göre, boşta kalan enerjinin
pompajla değerlendirilmesi ile, uzun dönem ortalaması olarak yılda 8,2 milyon m3 suyun göle
basılabileceği ve 1,5 m3/sn’lik bir pompaj debisinin yeterli olabileceği anlaşılmaktadır. Bu
bilgilere dayanarak yapılacak bir ön ekonomik değerlendirme sonucuna göre, konunun daha
ayrıntılı incelenmeye değip değmeyeceği kolaylıkla görülecektir.
Ülkemizde talep eksikliği yüzünden boşta kalan termal ve hidrolik elektrik enerjilerinin büyük
boyutlara vardığını ve bunların pompaj yoluyla değerlendirilme olanaklarının araştırılması
gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, pek çok mevsimlik akarsuyun kendisinin düşü yoluyla
sağlayacağı enerjiyi kullanarak istenen yerlere pompalanabilmesi olanağının da bulunduğu
gözlenmektedir. Dolayısıyla, bu tür suların bir bölümünün, kendi sağlayacağı güçle istenen yere
pompalanmasını, incelenmeye değer yeni bir kavram (=concept ) olarak öneriyoruz.
5. DEĞERBİLİRLİK AÇIKLAMASI
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ÖZET
Bu çalışmada Manisa içme suyu şebekesinde oluşan su kaçakları tahmin edilmiştir. Bir
şebekede belli bir dönemde oluşan su kaçağı miktarı o dönemde şebekeye verilen su ile
şebekeden kullanılan su miktarı farkına eşittir. Ülkemizde çoğu şehirde olduğu gibi Manisa’da
da şehre verilen su doğrudan ölçülmemektedir. Ayrıca şehirdeki tüm kullanımlar da
ölçülmemektedir. Dolayısı ile çeşitli ölçümler ve yaklaşımlar la bu eksik veriler tamamlanmış ve
su kaçak oranının % 70 ler civarında olduğu tahmin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su kaçağı, Manisa içme suyu sistemi
DETERMINATION THE WATER LEAKAGE RATIO FROM WATER DISTRIBUTION
NETWORKS IN MANİSA
ABSTRACT
In this study, water leakage in Manisa water distribution system was predicted. Water leakage
in a certain time in a water system can calculated by the difference between the quantity given to
the city in that period and that used in that place. Unfortunately, in Manisa like most of the other
cities in Turkey, the water quantity given to the city is not directly measured. Neither are most of
the water consumptions. Given this situation, the quantities required are estimated using some
measurements carried out in the system and some similar observations made in other places. The
average leakage rate for Manisa is found to be approximately 70 %.
Key Words: Water leakage, Manisa water system
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1. GİRİŞ
Artan talebi karşılamada, suya olan talebin kontrol edilmesi veya servise konan suyun çeşitli
önlemler ile korunarak, tüketicilerin hayat standartlarında bir değişiklik olmaksızın daha fazla
aboneye hizmet vermesini sağlamak ilk önlemler olarak düşünülmelidir. Çünkü, yeni kaynak
geliştirmek kısa vadeli çözüm olsa da, mevcut sistemin etkinliği yada verimliliği sağlanamadığı
sürece ekonomik olmayacak, israfı da beraberinde getirecektir. Dolayısı ile kentlerimizde su
işlerini yürüten kuruluşlar bir yandan en az kayıpla tüketicilere su işletmek için çalışırken bir
yandan da tüketicilerin bilinçlendirilmesi için gereken çalışmalara ağırlık vermek durumundadır.
Bu çalışmalar genel olarak talep yönetimi çalışmaları olarak adlandırılmakta ve en genel hatları
ile doğrudan şebeke ile ilgili olan kaçak kontrol çalışmaları ve su tüketiminin etkinliğinin
sağlanması önlemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. İlk kısımda yapılması gereken, su idaresi
sorumluluğunda olup ikinci kısım tüketicilerin bilinç düzeyinin yükseltilmesi ile ilgili
olmaktadır. Bu çalışmalardan ön önemlisini, en önemli miktarda su kaybının oluştuğu şebeke su
kaçakları teşkil etmektedir. Bu kaçakların kontrolünün ilk aşaması kaçak miktarının ve yerinin
belirlenmesidir. Ne yazık ki kentlerimizde önemli su kaçaklarının varlığı tahmin edilmekle
beraber çoğu şehirlerimizde bu kaçağın mertebesi hakkında bir bilgi mevcut değildir. Bu
çalışmada kentsel içme suyu şebekelerinde oluşan su kaçaklarının belirlenmesi üzerinde
durulmuş ve Manisa içme suyu şebekesi için bir örnek çalışma gerçekleştirilmiştir.
2. MANİSA İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİ
Manisa içme suyu şebekesinde iki tane ana su getirme sistemi mevcuttur. Bu tesisler; Ilıcak ve
Akpınar su tesisleridir. Bu tesisler esas olarak Ilıcak ve Akpınar bölgelerinden çekilen yer altı
suyu çeşitli terfi merkezleri aracılığı ile Akpınar, Fidanlık, Cennettepe ve Çaybaşı su depolarına
iletilmekte ve şehrin cazibe ile beslenmesi sağlanmaktadır. Artan su talebine paralel olarak İller
Bankası aracılığı ile Gürle yer altı sularının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada şehrin
Fidanlık deposundan beslenen ve şehrin merkezi kısmını oluşturan bölge esas alınmıştır.
3. KAÇAK MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
Bir şebekede belli bir dönemde oluşan su kaçağı miktarı o dönemde şebekeye verilen su
miktarından aynı dönemde şebekeden çekilen su miktarının çıkarılması ile bulunabilir. Bu
miktara

QK = Qg − Qt

(1)

ifadesi ile yaklaşılabilmektedir. Burada QK sistemde kayıt altına alınamayan toplam su miktarını,
Qg şebekeye verilen su miktarını ve Qt ise şebekede ölçülen su kullanımlarını ifade etmektedir.
Kayıt dışı su kapsamında genel olarak iki ana unsur göze çarpmaktadır; ölçülmeyen yasal
kullanımlar ve şebeke kaçakları. Ölçülmeyen yasal kullanımlar su idaresi işletme politikasına
göre değişiklik arz etmektedir. Ülkeden ülkeye yada aynı ülkede şehirden şehre farklılık göze
çarpmaktadır. Örnek olarak bazı batı ülkelerinde evsel kullanımlar bile yeterli ölçümleme
yapılmadığından bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ülkemizde ise sistem büyük oranda ölçüm
ile kontrol edilmekte ise de kırsal kesimlerde yada geçici iskan yerlerinde bu konuda eksiklik
mevcuttur. Ayrıca su idaresinin kendi kullanımları yada bazı sosyal tesisler ölçümleme
kapsamında olmaya bilmektedir. Bu çerçevede Manisa’da ölçülmeyen yasal kullanımlar; park
bahçe sulamaları, camiler, vakıf işyerleri olarak tespit edilmiştir.
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Şebeke kaçaklarını da iki başlık altında değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Yasal
olmayan kullanımlar ve şebeke üzerinde oluşan kaçaklar. Bunlardan ilki polisiye ve sosyal bir
durum olup tespiti mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle bu iki unsur beraberce şebeke kaçağı
olarak değerlendirilmiş ve Manisa için belirlenmesi amaçlanmıştır.
3.1. Şehire Verilen Su
Manisa içme suyu şebekesindeki şehre verilen su doğrudan ölçülmediğinden şehre verilen
suyu bulmak için çeşitli ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümleri iki kısımda inceleyebiliriz. İlk
kısımda, şehre su gönderen pompaların dikkate alınan dönemde toplam çalışma süreleri
hesaplanmıştır, ikinci kısımda da gelen debinin giden debiye eşit olduğu (Qgelen = Qgiden) kabulü
yapılarak su depolarının şehir çıkış vanaları kapatılarak depo içerisindeki su yükselmesi
hesaplanmıştır. Bulunan su yüksekliği su depolarının taban alanları ile çarpılarak pompaların bir
saatte şehre gönderdiği su miktarları hesaplanmıştır.
Manisa kentindeki tüm pompaların çalışma saatlerinin kaydı tutulmadığından Fidanlık su
deposunun şehri beslediği kısımlar dikkate alınmıştır. Bu kısım şehrin en yoğun merkez kısmını
oluşturmaktadır. Hesaplamalar en yoğun su kullanımının olduğu Mayıs – Ekim ayları arasında
kalan 6 aylık dönem için Manisa belediyesinin su tahakkuk periyoduna paralel olarak iki aylık
dönemler için yapılmıştır.
Şehre gönderilen suyu bulurken ilk önce şehre verilen bir saatlik su miktarı hesaplanmıştır.
Daha sonra pompaların güçleri oranında şehre su verildiği kabulü ile bulunan debi o saatte
çalışan pompaların güçlerine oranlanmış ve 1 saatte 1 kW lık pompanın gönderdiği su
bulunmuştur. Çıkan sonuç tüm pompaların çalışma saatlerine uyarlanmıştır.
Fidanlık su deposundan şehre verilen suyu hesaplamak için 15 dakika boyunca şehir çıkış
vanası kapatılmış diğer depolara su gidişine izin verilmiştir. Böylece bu sürede bu depodan şehre
verilecek su miktarının depoda birikmesi sağlanmıştır. Bu değer 26 cm olarak gözlenmiştir.
Bulunan su yüksekliği daha sonra toplam 4 depoya ve 1 saatlik süreye uyarlanmıştır. Yapılan
ölçümler esnasında Akpınar su tesisinden Fidanlık su deposuna su basan pompa sayısı ve
özellikleri de dikkate alınmıştır. Gözlenen su yüksekliği 15 dakika boyunca şehre gönderdiğimiz
su miktarını ifade etmektedir. Bu miktarı hesaplamak için deponun net taban alanı ile ölçülen su
yüksekliği çarpıldığında bir depodan
15 dakika boyunca şehre kaç m3 su verildiği
hesaplanabilir. 16.5 m iç çap ve 6 adet 55x30 luk kolon dikkate alınarak depodan 15 dakikada
şehre verilen su 55.34 m3 olarak bulunur.
Dört deponun 15 dakikada şehre gönderdiği su debisinin hesabı yapılırken bulunan 15
dakikalık su hacmini (V15) depo sayısı ile çarparız. Bir saatte şehre verilen suyu bulmak içinse
bu değer tekrar 4 ile çarpılır. Bu işlemler yapılırsa Fidanlık deposundan şehre saatte 885.44 m3
suyun verildiği bulunur.
Daha önce Fidanlık su deposunun Akpınar tesislerinden gelen ∅1000’lik; ∅600’lük ve
∅300’lük isale hatları beslediğini belirtilmişti. Ölçümün yapıldığı zaman Fidanlık su deposuna
Akpınar’dan ∅1000 hatta 2 pompa ve ∅600 hatta 4 pompanın çalışmasıyla 26 cm lik yükselme
gözlenmiştir.
Pompaların güçleri oranında hazneye su bastığı kabulü ile yukarıda hesaplanan 885.44 m3/saat
lik suyun toplam kaç kW lık pompa gücüyle sağlandığı bulunup oranladığımızda 1 saatte 1 kW
lık pompanın bastığı su hesaplanabilir.
Fidanlık deposuna su basan pompaların toplam pompa gücü;
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NT = pφ 1000 × Nφ 1000 + pφ 600 × Nφ 600

(2)

formülü ile hesaplanabilir. Burada NT toplam pompa gücünü (kW), p∅1000 ∅1000 lik hatta
çalışan pompa sayısını, N∅1000 ∅1000 lik hattaki pompa gücünü (185 kW), p∅600 ∅600 lük
hatta çalışan pompa sayısını ve N∅600 ise ∅600 lük hattaki pompa gücünü (160 kW)
belirtmektedir. Sonuç olarak toplam pompa gücü
NT = 2 × 185 + 4 × 160 = 1010 kW

olarak bulunur. 1 saatte 1 kW lık pompanın gönderdiği su m3/kw.saat olarak, Q verilen toplam su
miktarı (885.44 m3) olmak üzere;

q=

Q
NT

(3)

olacaktır. Bu değer 0.876 m3/kw.saat olarak bulunur. Bu birim su miktarı ∅1000’lik; ∅600’lük
ve ∅300’lük isale hatlarında bulunan pompa güçleriyle çarpıldığında isale hatlarından gelen
saatlik debi bulunmuş olur.

Qi = q × N i

(4)

Burada Qi isale hatlarından gelen saatlik debi (m3/saat), Ni isale hatları pompa güçlerini (kW)
(N∅300 = 90 kw, N∅600 = 160 kw, N∅1000 = 185 kw) tanımlamaktadır.
Dolayısı ile her bir hattan gelen saatlik su miktarları;
Qφ 300 = q × Nφ 300 = 0.876 × 90 = 78.84 m3 / saat
Qφ 600 = q × Nφ 600 = 0.876 × 160 = 140.16 m3 / saat
Qφ 1000 = q × Nφ 1000 = 0.876 × 185 = 162.06 m3 / saat

olarak bulunur. Belediye su işleri tarafından tutulan pompa çalışma çizelgelerinden pompaların
bir aylık toplam çalışma saatleri bulunmuş ve bulunan toplam çalışma saatleri isale hatlarından
gelen saatlik debiler ile çarpılarak isale hatlarındaki pompaların bir ay boyunca şehre gönderdiği
miktar;

QNi = Qi × ti
(5)
3
formülü ile bulunmuştur. Burada QNi şehre verilen bir aylık su miktarını (m /ay), Qi isale
hatlarından gelen saatlik debi miktarını (m3/saat),ti bir aylık pompa çalışma saatlerini (saat/ay)
ifade eder. Böylece şehre verilen toplam su, isale hatlarındaki pompaların bir ay boyunca şehre
gönderdiği suların toplanmasıyla bulunur. Bu hesaplamalar Manisa belediyesi su tahakkuk
politikasına paralel olarak ikişer aylık dönemler halinde yapılmıştır.
Qt = ∑ QNi

(6)

Mayıs – Ekim ayları arasında ikişer aylık dönemler halinde hesaplanan pompa çalışma
saatleri, her bir pompanın bir saatlik gönderdiği debiler ve şehre verilen su miktarları Çizelge
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3.1, Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3 gösterilmiştir. Çizelge 3.4 te belirtilen dönemlerde şehre verilen
su miktarları gösterilmiştir.
Çizelge 3.1. Mayıs – Haziran aylarında pompaların toplam çalışma saatleri
Mayıs
Haziran
Şeh. Ver. Su
Şeh. Ver. Su
İsale Çalışma
Qi
İsale
Çalışma
Q
i
Qi × t
Qi × t
hattı
saati
(m3/saat)
hattı
saati
(m3/saat)
3
(m /ay)
(m3/ay)
60549.12
162.06
162.06
5764.8
∅1000 3718.5
∅1000 4495.5
547254.72
140.16
140.16
488667.84
∅600 3904.5
∅600 3486.5
768
78.84
602620.11
720
78.84
728549.6
∅300
∅300

Çizelge 3.2. Temmuz – Ağustos aylarında pompaların toplam çalışma saatleri
Temmuz
Ağustos
Şeh. Ver. Su
Şeh. Ver. Su
İsale Çalışma
Qi
İsale Çalışma
Qi
Q
×
t
Qi × t
i
(m3/saat)
(m3/saat)
hattı
saati
hattı
saati
3
(m /ay)
(m3/ay)
5590
162.06
58026.24
5659
162.06
58341.6
∅1000
∅1000
3477
140.16
487336.32
140.16
469045.44
∅600
∅600 3346.5
736
78.84
905915.4
740
78.84
917097.54
∅300
∅300
Çizelge 3.3. Eylül – Ekim aylarında pompaların toplam çalışma saatleri
Eylül
Ekim
Şeh. Ver. Su
Şeh. Ver. Su
İsale Çalışma
Qi
İsale
Çalışma
Q
i
Qi × t
Qi × t
(m3/saat)
(m3/saat)
hattı
saati
hattı
saati
3
(m /ay)
(m3/ay)
162.06
55739.88
3910
162.06
58223.34
∅1000 4180.5
∅1000
3777
140.16
529384.32
140.16
454889.28
∅600
∅600 3245.5
707
78.84
677491.83
738.5
78.84
633654.6
∅300
∅300
Çizelge 3.4. Şehre verilen su miktarı
Dönem
Su miktarı (m3)
Mayıs – Haziran
2484406.19
Temmuz – Ağustos
2895762.54
Eylül – Ekim
2403383.25
3.2. Şehirde Kullanılan Sular

Herhangi bir yerleşim yerinde kullanılan suları ölçülen sular ve ölçülemeyen sular olarak iki
kısma ayrılabilir. Ölçülen su miktarı belediyenin su faturalarından oluşturduğu aylık
tahakkuklardan hesaplanmıştır. Manisa şehrinde tahakkuklar iki ayda bir hazırlandığı için
dikkate alınan dönemde Fidanlık deposunun beslediği mahallelerdeki tahakkuklar ikişer aylık
olarak dikkate alınmıştır. Çizelge 3.5 te Mayıs-Haziran dönemi tahakkukları örnek olarak
sunulmuştur. Manisa belediyesi su kullanımlarını fiyatlandırmasında aşağıdaki çizelgelerden
görüleceği üzere meskenlerdeki kullanımlar, ticarethanelerdeki kullanımlar, personel
kullanımları, resmi dairelerdeki kullanımlar, inşaatlardaki su tüketimi, gazi – şehit – özürlü
abonelerdeki kullanımlar ve atık su kullanımları şeklinde 7 ayrı fiyat tarifesi uygulamaktadır.
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Mahalleler

Çizelge 3.5. Mayıs – Haziran aylık su kullanım tahakkuku
Mes1
Mes2
Mes3 Tic.
Per1 Per2 Per3 Res D İnş

1. Anafar
10058
9798
Alaybey
21920
16013
Şehitler
10452
5891
Karaköy
15087
9354
Utku
10259
9844
Fatih
22313
17158
Ata
3987
3005
Fevzi Çak 5475
3846
Cumhur.
11269
9435
Barboros
15159
11781
Kuşlubah. 4888
4071
Yeni
13468
8299
Akgün
16654
12517
Arda
15909
11660
Dinçer
9163
9320
Yarhasan. 27412
27681
Peker
21114
20288
2. Anafar
10251
9338
Toplam
244838 199299
Genel Toplam
523540

Gazi

Atık
Su
1268
5913
70
75
1
431 119 90
0
750
1086
180 226 2
0
135 236 0
327
485
58
48
3
103 687 150 0
1437
2238
116 154 15
27
336 166 0
1675
4210
90
147 31
101 155 172 0
1974
480
90
113 9
86
251 301 0
447
222
16
7
0
0
35
216 0
903
28
11
8
0
0
83
8
1237
1428
410
100 136 20
0
369 69
0
1819
422
166 172 21
35
194 219 0
460
195
20
21
0
0
17
0
0
734
830
119 143 23
0
307 176 0
711
1572
80
92
2
6
248 192 0
628
4753
130 157 6
445 185 4
0
1172
2438
130 175 20
0
147 189 0
5318
7186
197 264 63
916 75
401 0
2094
3180
142 186 37
1215 160 272 0
822
2738
70
66
1334 0
155 89
278
23967 38386 1785 2190 1587 3365 3658 2950 1515

3.2.1. Kullanımı Ölçülmeyen Su Miktarlarının Tahmini

Manisa’da faturalandırılmayan kullanımlar Vakıflar Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerindeki,
parklarda ve camilerdeki kullanımlar oluşturmaktadır.
Vakıflar Müdürlüğü’ne bağlı yerleşim yerlerinde kullanılan sular: Manisa şehrinde
Fidanlık su deposundan beslenen Vakıflar Müdürlüğü’ne ait 138 büro, 4 lokanta, 150 kişilik
öğrenci yurdu, 2 hamam ve 17 adet mesken bulunmaktadır. Bunlara ait su kullanım değerleri
benzer ticari işletme kullanımları dikkate alınarak yapılan yaklaşımlar ve Muslu (1998)
tarafından verilen bazı birim değerlere göre tahmin edilmiş ve Çizelge 3.6 da verilmiştir.

Çizelge 3.6 Vakıflar müdürlüğüne bağlı yerlerde kullanılan su miktarları
Ticarethaneler (m3)
Aylar
Meskenler (m3)
Mayıs – Haziran
340
3809.5
Temmuz – Ağustos
400.8
4555.8
Eylül – Ekim
360.7
3868.7
Camilerde kullanılan sular: Daha önce belirtildiği gibi camilerdeki su kullanımı
ölçülmemektedir. Bu nedenle camilerdeki su kullanımı ölçümü yapılan başka merkezlerdeki
camiler dikkate alınarak tahmin edilmiştir. Şehir merkezinde toplam 72 adet cami bulunmaktadır
ve bunlardan 24 tanesi Fidanlık su deposundan beslenmektedir. Hesaplama yapılırken İzmir
şehrinde ölçümü yapılan bir caminin su tüketimi esas alınıp çıkan sonuçlar uyarlanmıştır. İzmir
Büyükşehir Belediyesinden alınan Poligon Camisine ait aylık su kullanımları Manisa’da bulunan
camilere uyarlanmış ve çıkan sonuçlar Çizelge 3.9 da verilmiştir..
Parklar ve Bahçelerde kullanılan sular: Kullanımı ölçülmeyen sulardan diğer bir kısım ise
parklar ve bahçelerde kullanılan sulardır. Fidanlık su deposundan toplam 161250 m2 yeşil alan
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sulanmaktadır (Manisa Belediyesi, 2002). Sulanan bu alanın aylık su tüketimi hesabını yaparken
İzmir ilinde ölçümü yapılan Gazeteci Hasan Tahsin parkının ölçümünden yararlanılmıştır.
Gazeteci Hasan Tahsin parkında m2 başına kullanılan su miktarı Manisa’daki Fidanlık su
deposundan beslenen parklar ve bahçelerin 1 m2 sinde de kullanılacağı kabulü yapılarak şehir
merkezindeki parklar ve bahçelerin kullandığı sular hesaplanmıştır. Hesaplanan su kullanım
değerleri Manisa için uyarlanmış ve Çizelge 3.7 de gösterilmiştir.
Yapılan bütün bu çalışmaların sonuçları yani ölçülen ve ölçülmeyen tüm kullanım değerleri
Çizelge 3.7 de topluca verilmiştir.

Dönem

Çizelge 3.7 Manisa şehri su kullanımları
Ev Kul
Resmi İnşaatlardaki
Ticari
Parklar
(mes-per-gazi)
Daireler kullanım

Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim

Camiler Toplam

476841

42165.5

3365

3658

151897.5

2200

680157

556557.6

49998.8

4220

5537

228975

2200

847295

507460.5

44736.3

5272

3368

83850

2200

645694

3.3. Su Kaçak Oranının Belirlenmesi

Şehre gönderilen su miktarı ve kullanılan sular hesaplanmış ve bulunan sonuçlar Çizelge 3.4
ve Çizelge 3.7 de belirtilmişti. Su kaçak miktarını bulmak için gönderilen sudan kullanılan su
çıkarılırsa Fidanlık su deposunda beslenen mahallelere ait kaçak miktarını bulunur. Hesaplanan
kaçak miktarını gönderilen suya oranlanması ile bölgeye ait kaçak oranı tahmin edilmiş
olacaktır. Bu hesaplamalar Çizelge 3.8 de sunulmuştur.

Dönem
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim

Çizelge 3.8. Su kaçakları oranı
Kullanılan
Kaçak
Gönderilen
su
miktarı
su
(m3/ay)
(m3/ay)
(m3/ay)

Kaçak
oranı
(%)

2484406

680157

1804249

72

2895762

847295

2048467

70

2403383

645694

1757689

73

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada kentsel içme suyu şebekelerinde çok önemli bir problem olan su kaçaklarının
belirlenmesi ele alınmıştır. Şehirlerde kullanılan suların yeterince ölçülemediği ve şehre verilen
suyun ise ölçümünün yapılmadığı kentlerde kaçak miktarının nasıl belirlenebileceği Manisa
örneğinde ortaya konmuştur. Şüphesiz ki etkin bir su yönetimi doğadan oldukça pahalı olarak
derlenen ve zaman zaman da kıtlığının gözlemlendiği bu değerli kaynağı kullanıcılara en az
kayıpla ulaştırmak durumundadır. Ülkemizde bu konuda yeterince çalışmanın yapılmadığı
açıktır. Halbuki Çizelge 3.8 dan da görüleceği üzere kaçak oranları hiçte azımsanamayacak
düzeylerdedir. Bu miktarlarda ki su kaçağı hem bu çok değerli kaynağın israf edilmesi hem de
bu miktar suyun derlenmesi ve iletilmesinde yapılan masrafların boşa gitmesi anlamına
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gelecektir. Dolayısı ile kentlerimizin mevcut durumu bir an önce ele alınıp etkin bir kaçak
kontrol çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.
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ÖZET
Nüfus artışı ve hayat standartlarının gelişmesine bağlı olarak su talebi artar. Su mühendisleri,
bu artan talebi karşılamak üzere eldeki su kaynaklarını kısa, orta ve uzun süreli olmak üzere en
iyi şekilde planlamaya çalışırlar. Bu çalışmada, Nil havzasının yüzeysel ve yeraltı suyu
potansiyeli, ve artan su talebi açısından incelenmiştir. Bu amaçla Nil havzasının mevcut su
potansiyeli belirlenmiş, bugünkü ve gelecekte oluşacak talep hesaplanmıştır. Su eksiklikleri ve
su fazlalıkları belirlenerek Nil havzası için gelecekteki havza planlamasına yönelik tavsiyeler de
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Nil havzası, Nüfus artışı, Su potansiyeli, Su talebi.
NILE BASIN WATER POTENTIAL: WHETHER SUPPLY SATISFIES; SHORT,
MEDIA, AND LONG TERMS DEMANDS.
ABSTRACT
Demand for water is growing rapidly in response to and increasing population and the rising
of living standard. Water resources engineers are in duty to examine the present supply and
demand, and to project and allocate the available resources based on short, media, and long
demand terms. This paper, summarize the current situation in the Nile basin regarding its; water
potential, surface and ground water resources, population, and water demands. The core concern
of the paper is to quantify the possible sources of the basin water resources, to estimate future
possible sources of supply, evaluate the demands, and forecast future demand. Water shortages
and surplus are also quantified and concluded.
Key Words: Nile basin, Population growth, Water potential, Water demand.
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1. GİRİŞ
Yaşam su, hava ve besine bağlı, besin ise bitkiler tarafından üretildiği için yine suya bağlıdır.
Su ise sınırlı bir kaynak olup zaman ve mesafe içinde eşit olmayan bir şekilde dağılmakta ve
bundan dolayı birçok bölgede kıtlığı, diger bir deyişle kuraklık, görülmektedir. Tüm insanlar için
su neredeyse insan vücudunda dolaşan kan kadar önemli bir unsurdur. Tarih boyunca sosyal,
ekonomik gelişim, kültür ve medeniyet için güvenli su erişimi esas teşkil etmiştir. Doğal su
kaynağı sınırlı olduğu için, kritik öneme sahip sınırlı doğal kaynakların nüfus artışı ile bağlantılı
olarak incelenmesi gerekmektedir. Nüfus artışı ile birlikte kişi başına düşen ortalama su miktarı
düşmektedir.
Bu çalışmada Nil havzasının su potansiyeli, nüfus-kişi başına düşen yıllık su miktarı ve nüfus
artış etkisi belirli zaman aralıkları için incelenmiştir. Sonuç olarak havza ülkelerinin geçmişteki
ve gelecekteki kişi başına düşen yıllık su miktarı hesaplanarak; su kıtlık kavramları ve Birleşmiş
Milletler tarafından belirlenmiş su kıtlık indeksi incelenerek, havza ülkelerinin su durumları ve
öneriler sunulmuştur.
2. NİL HAVZASININ HİDROLOJİK VE COĞRAFİK ÖZELLİKLERİ
2.1 Genel Bakış
Nil nehri, dünyanın en uzun nehridir. Bütün kollarının uzunluklarının toplamı 37,500 km’ye
yaklaşmaktadır. Nehrin ana göllerinin bulunduğu alan yaklaşık 81,500 km2 ve nehir etrafında
oluşan göllerin alanı 69,720 km2’yi aşmaktadır. Nehir ana kolunun membadan mansaba kadar
olan toplam uzunluğu 6,825 km ve toplam havza alanı 3,030,700 km2 ’ dır [Kliot, N., 1994].
Nehir havzası; Etyopya platosu, Ekvator plato gölleri ve Sudan ovaları olmak üzere toplam üç
ana bölgeden beslenmekte ve Etyopya, Kenya, Tanzanya, Kongo, Ruanda, Burundi, Uganda,
Sudan, Eritera ve Mısır olmak üzere Şekil 1’de gösterilen toplam 10 ülkeyi kapsamaktadır. Söz
konusu ülkelerin ortalama yıllık nüfus artışı % 3’tür. Havza ülkeleri Afrika kıtasının nüfus olarak
% 40’ını ve alan olarak kıtanın % 10’unu oluşturmaktadır [Kliot, N., 1994; Atiem, I. A., 2000].
0
0
0
0
Nil havzası 4 güney, 31 kuzey boylamları ile 25 − 40 doğu enlemleri arasında yer almaktadır.
Havza alanında 5 farklı iklim mevcuttur, bunlar; yıllık yağış miktarının 200 mm’ nın altında
olduğu Mısır ve Sudan’ın bazı kesimlerinde görülen çöl şartları, yıllık yağış miktarının 200-400
mm arasında olduğu Sudan ve Etyopya’nın bazı kesimlerinde görülen step iklimi, yıllık yağış
miktarının 1400-1800 mm arasında olduğu Etyopya ve Ekvator bölgelerinde görülen ve Nil
nehrinin ana kaynağını oluşturan tropikal yağış, tropikal orman, ve tropikal savana iklimleridir
[Kliot, N., 1994; Atiem, I. A., & Türkman, F., 2002, a].
Nil nehri iki ana nehir sisteminden beslenmektedir. Bunlar Ekvator göl platosundan
kaynaklanan Beyaz Nil ve Etopyanın yüksek dağlarından kaynaklanan Mavi Nil dir. Afrika
kıtasının en büyük ülkesi olan Sudan üç yağış bölgesine ayrılmaktadır. Bunlar; yıllık yağış
miktarının 1200-1500 mm arasında olduğu ülkenin en güney bölgeleri, yıllık yağış miktarının
400-800 mm arasında olduğu, verimli ovaların bulunduğu, ülkenin orta bölgeleri ve yıllık yağış
miktarının 20 mm olduğu ülkenin kuzey bölgesinin üçte birini oluşturan çöllerdir. Nil havzasının
en kuzeyinde ise (Mısır) yıllık yağış miktarı 20 mm’den azdır. Ülkelere göre havza alanına gelen
yıllık yağış miktarları gösteren Tablo 1’de görülmektedir. Kongo gibi bazı ülkeler Nil havzasının
küçük bir parçasını oluştururken buna karşın Burundi, Ruanda, Uganda, Sudan ve Mısır gibi
diğer ülkeler ise havzanın büyük bir bölümünü oluşturur. Burundi ve Ruanda’nın bütün suları ile
Uganda sularının yarısından fazlası iç kaynaklı olmasına karşın; Sudan’ın su kaynağının %
77’sini ve Mısır’ın su kaynağının % 97’sini havzanın üst ülkeleri karşılamaktadır [FAO, 1997].
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Şekil 1. Nil Havzası.
Ülke

Burundi
Ruanda
Tanzanya
Kenya
Kongo
Uganda
Etyopya
Eritrea
Sudan
Mısır

Tablo 1: Nil havzası; ülke bazında alan ve yağışları.
Ülkenin
Ülkenin
% olarak
% olarak
Havza alanının ortalama yıllık
toplam
havza
toplam
toplam
yağış miktarı (mm)
alanı
içindeki havzadaki ülkedeki
alanı
pay (oran)
pay
(oran)
en
(km2)
(km2)
%
%
en
ortalama
yüksek
düşük
27834
13260
0.4
47.6
895
1110
1570
26340
19876
0.6
75.5
840
1105
1935
945090
84200
2.7
8.9
625
1015
1630
580370
46229
1.5
8.0
505
1260
1790
2344860
22143
0.7
0.9
875
1245
1915
235880
231366
7.4
98.1
395
1140
2060
1100010
365117
11.7
33.2
205
1125
2010
121890
24921
0.8
20.4
240
520
665
2505810
1978506
63.6
79.0
0
500
1610
1001450
326751
10.5
32.6
0
15
120

Havzaya düşen yağışları en çok tropikal bölgelerden gelen hava akımlarının süresi
etkilenmektedir. Çeşitli yıllık yağış verileri, yağış artışılarının doğuda Etyopya, Kenya ve
Tanzanya’nın yüksek dağları, en kuzeyde ise kış yağmurları nedeniyle oluşturduğunu
göstermektedir. Yıllık yağış potansiyelinin 400 km3’ü Ekvatorda, 250 km3’ü Etyopya
platolarında, 480 km3’ü Sudan’da görülmektedir. Ancak Sudan’ın güneyinde görülen 480
km3’lük yıllık yağış potansiyelinin büyük bir kısmı ile Ekvator göllerinden gelen suların yarısı

111

Sudd bölgesinde kaybolduğundan bu yağışların çok az bir kısmı Nil nehrine ulaşabilmektedir
[Mageed, 1994].
Uganda pek çok gölleri, ıslak alanları ve içindeki ortalama 39 km3/yıl yenilenebilir su
kaynaklarından dolayı nemli bir ülkedir. Buna rağmen göllerde ve ıslak alanlarda görülen
buharlaşma ve terlemelerden dolayı ülkeye gelen (Kongo, Ripon şelalelerinden) yıllık toplam
yüzeysel su miktarı Sudan’a akan yıllık toplam yüzeysel su miktarına eşittir [FAO, 1997]. Tablo
2’de havza ülkelerinin yıllık su kaynakları görülmektedir. Sudan’ın girişinde Albert Nile ismi
Bahr-el-Jebel’e dönüşmekte ve Sudan’ın güneylerinde bulunan karmaşık kanallar, göller,
bataklıklar ve ayrıca güney-batı Sudan’dan gelen Bahr-el-Gazal Nehri ile birlikte büyük bir ıslak
alanı oluşturan Sudd bölgesini meydana getirmektedir. Sudd bölgesinin en önemli özelliği
topoğrafik olarak düzlük bir yapıya sahip olmasındır. Bu bölgede güneyden kuzeye 400 km için
eğim % 0,01 hatta bazı kesimlerde daha da azdır. Bütün bölge killi ve düşük besin değeri
bulunan bir zemin yapısına sahiptir.
Tablo 2: Havza ülkelerin yıllık su kaynakları ( km3 ).
Ülke
İçindeki yenilenebilir su
Gelen su
Global yenilenebilir su
yüzeysel yeraltı
toplam Yüzeysel
Yeraltı yüzeysel yeraltı Toplam
C
1+2-3
T
B
1+5+6
2+7
8+9-3
Burundi
3.5
2.1 b
2
3.6
X
0
0
X+3.5
2.1
X+3.6
Rwanda
5.2
3.6 b 2.5
6.3
0
X
0
X+5.2
3.6
X+6.3
Tanzanya
80
30 b
30
80
0
9
0
89
30
89
Kenya
17.2
3
0
20.2
…
10
0
27.2
3
30.2
Kongo
934
421 b 420
935
84
X
0
X+1018 421 X+1019
Uganda
35
29 b
25
39
27
0
0
62
29
66
Etyopya
X
X
X
110
0
0
0
X
X
110
Eritrea
X
X
X
2.8
0
6
0
X
X
8.8
Sudan
28
7
0
35
119
0
0
147
7
154
Mısır
0.5
1.3 a
0
1.8
65.5
0
1.2
66
2.5
68.5
C: yeraltı suyu hesap metodu; a: akiferlerin beslenmesi, b: nehir sisteminin sabit debisi.
T: sınırı aşan nehir; B: sınır oluşturan nehir; …: önemsiz; X: bilinmeyen.
2.2 Nil Akımları
2.2.1 Genel
Nil nehrinin ana kolları üzerinde tutulan kayıtlar aylık olarak incelendiğinde; Beyaz Nil
üzerindeki akımların aydan aya değişimi en düşük 1,650 km3 ile en yüksek 3,402 km3 olarak
dengeli olduğu saptanmıştır. Buna karşılık Mavi Nil akımları aydan aya en düşük 0,369 km3 ile
en yüksek 15,500 km3 arasında olup, akımlar arasında büyük farklılıklar (düzensizlikler)
görülmektedir [Atiem, I. A., 2000; Atiem, I. A., & Türkman, F., 2002, b].
2.2.2 Beyaz Nil
Beyaz Nil Khartoum’dan membaya doğru yaklaşık 800 km ilerinde su girdisinin büyük bir
kısmını Etyopya’dan karşılayan Sobat nehri ile birleşmektedir. Sobat nehri; doğudan batıya
doğru akan Baro kolu ve güneyden kuzeye doğru akan Pibor kolundan oluşmaktadır. Beyaz Nil
akımının yaklaşık yarısı Sobat nehrinden karşılanmakta olup, diğer yarısı ise Bahr-el-Jebel’den
Sudd bölgesindeki bataklıklardan gelen akımlar oluşturmaktadır.
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Sobat Nehrinin yıllık ortalama akım değeri 13,5 km3 olup bunun % 72’sini Baro akım kolu, %
17’sini Pibor akım kolu ve kalanını ise küçük kanallardan gelen su akımları saglamaktadır. Bahrel-Jebel ve Sobat Nehirlerinin birleştiği yer olan Malakal’da Beyaz Nilin ortalama yıllık akış
miktarı 29,5 km3 olup bunun 13,5 km3’ü Sobat Nehrinden, geri kalanının büyük bir kısmı Bahrel-Jebel ve onun kolu olan Bahr-el-Zaraf’tan, çok az bir kısmı ise Bahr-el-Gazal’dan
karşılanmaktadır. Bahr-el-Gazal büyük bir yağış havzasına sahip olup taşkın zamanlarında
havzanın üst bölgelerinden gelen akış miktarı önemli bir büyüklüğe ulaşmaktadır. Bu değer
Sobat Nehrinden gelen akımdan büyük olmasına rağmen Bahr-el-Gazal havzasından Beyaz Nil’e
ulaşan su akımı son derece önemsizdir, [Hurst, 1957]. Sudd bölgesinde Bahr-el-Jebel’den taşan
suların oluşturduğu bataklıklardan buharlaşma ve terlemeden dolayı suyu yaklaşık yarısı
kaybolmaktadır, Tablo 3 [FAO, 1997].
Tablo 3: Sudd bölgesinin farklı yerlerine ait ortalama yıllık akım ( km3 ).
Periyot
Bataklık
Bataklık
Kaybolan
%’lik kayıp
3
miktar km
girişindeki akım çıkışındaki akım
km3
km3
1905-1960
26.8
14.2
12.6
47.0
1961-1980
50.3
21.4
28.9
57.5
1905-1980
33.0
16.1
16.9
51.2
2.2.3 Mavi Nil
Mavi Nil ve onun ana kolları olan Dinder ve Rahad, Etyopya’nın dağlarından ve Tana gölü
çevresinden doğmaktadır. Mavi Nil; Beyaz Nil ile Khartoum’da birleşmektedir. Mavi Nilin
havza alanı Tana gölü dahil 324,530 km2’dir. Nil’in başlangıcı Etyopya’daki Ababay, Tana
gölünün 100 km güneyinde ve 2,900 m yükseklikteki küçük bir kaynaktır. Bu membadan
itibaren oluşan Tana Ababay akışı deniz seviyesinden 1,829 m yükseklikte olan Tana gölüne
dökülmektedir. Mavi Nil sistemi yıllık yaklaşık 50 km3’lük su akışına sahiptir [Kliot, N., 1994;
Hurst, 1957].
2.2.4 Ana Nil
Mavi Nil ve Beyaz Nil Khartoum’da birleşerek ana Nil’i oluşturmakta ve Khartoum’dan 320
km aşağıda Nil’in en son kolu olan Atbara Nil ile birleşmektedir. Atbara kolu Tana gölünün
kuzeydoğusundaki Etyopya platolarında başlayıp, Etyopya ve Eritrea arasında sınır oluşturarak,
Sudana giriş yapmaktadır. Atbara Nehrinden gelen yıllık akım miktarı yaklaşık 10,5 km3’tür.
Nil’in su potansiyeli Aswan’da tahmini olarak yıllık su akımı 84 km3 olup, bu değere Yüksek
Aswan barajında buharlaşan yıllık 12 km3’lük su ile koruma projesi kapsamında bulunan Sudd
bölgesinden buharlaşan yıllık 42 km3’lük [Afifi & Ezzat, 1992] su dahil değildir. Yılları göre;
yağış miktarına bağlı olarak su akışında ve göl seviyelerinde büyük değişikliler görülmektedir.
Bu durum Beyaz Nil sisteminde açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Tablo 4’te yıllık ortalama
akış değerlerinin dikkate alınan yıllara bağlı olarak büyük farklılıklar gösterdiği
görülebilmektedir [FAO, 1997].
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Tablo 4: Farklı konumlardaki (yerlerdeki) havza akış değişimleri.
Konum
Ortalama yıllık akış (km3)
1961-1970
1948-1970
1912-1982
Viktorya gölü çıkışı
41.6
29.4
27.2
Kioga gölü çıkışı
44.1
30.1
26.4
Albert gölü çıkışı
48.8
33.7
31.4
Sudan Uganda sınırında (Beyaz Nil)
52.6
36.8
33.1
Malakal (Beyaz Nil)
37.8
31.6
29.6
Khartoum (Mavi Nil)
45.9
49.8
50.1
Atbaranın ağzı
10.9
12.1
10.6
Mısır Sudan sınırında (Ana Nil)
86.2
86.2
82.7
3. NÜFUS ARTIŞI VE SU GERİLİM KAVRAMI
Falkenmark, M. 1992 yılında çorak bir bölgede bulunan gelişmiş modern bir ülkedeki yaşam
kalitesinin yeterince sağlanabilmesi için kişi başına düşen yaklaşık minimum su miktarını
önererek “ su gerilim indeksi ” kavramının öncülüğünü yapmıştır. Sağlıklı bir yaşam için kişi
başına kabaca temel evsel ihtiyacın günlük 100 litre (36,5 m3/yıl) olduğunu ve tarım, endüstri ve
enerji üretiminde ise bu ihtiyaçların karşılanması için kabaca bu rakamın (100 litre) 5 ile 20 katı
kadar su ihtiyacının olduğunu belirtmiştir. Kendisi ayrıca su gerilimi ile su kıtlığını şöyle
tanımlamıştır. Bir ülkenin kişi başına düşen yıllık su miktarı 1700 m3’ü aşarsa sadece ara sıra
veya yerel su problemleri görülür. Kişi başına düşen yıllık su miktarı 1700 altında ise periyodik
veya düzenli su gerilimleri başlar ve ne zaman bu değer 1000 m3’ün altında düşerse, ülkede
kronik su kıtlığı ile birlikte insan sağlığında ve ekonomik gelişmede olumsuzluklar görülür. Kişi
başına düşen yıllık su miktarı 500 m3’ün altında düşerse ülke salt kıtlık içindedir [Falkenmark,
M., & Carl, W., 1992].
Dünya Bankası 1992 yılında su kıtlığın 1000 m3/kişi/yıl olarak kabul etmiştir [World Bank,
1992]. Ayrıca hidrologlar ve su kullanım uzmanları da 1000 m3’ün dünyadaki su kıtlığı için
kullanışlı bir kıstas olduğunu ve Falkenmark’ın 1700 değerini nüfus artışı görülen ülkelerde
yüksek gerilim için “ uyarı ışığı ” olduğunu belirtmişlerdir [Population Action International,
1993]. Bu kategorilerin indeksleri yıllık kişi başına düşen su miktarı m3 olarak, aşağıda
gösterilmiştir.

Q > 1700 , yerel su problemleri olabilir
Q = 1700 , uyarı ışığı
1000 < Q < 1700 , periyodik su problemleri
Q = 1000 , su kıtlığı
500 ≤ Q < 1000 , kronik su kıtlığı
Q < 500 , salt su kıtlığı
4. NİL HAVZASININ KITLIK İNDEKS DURUMU

Nüfus artışının su varlığına etkisi her bir havza ülkesinin mevcut su verileri ve geçmişteki,
şimdiki ve gelecekte öngörülen nüfus verileri ile karşılaştırılıp analiz edilmesi mümkündür. Bu
amaçla Nil havzasında 1955, 1975, 2000 ve 2025 yıllarına ait nüfus verileri kullanılmıştır.
Dünya Bankası tarafından 2025 yılına kadar oluşabilecek nüfus artış senaryoları en düşük, en
yüksek ve ortalama değerlerine göre verimlilik, ölüm ve göç değerleri tahmin edilerek
yapılmıştır [Population Action International, 1993]. Havzanın su durumu ile zaman içinde kişi
başına düşen su miktarı arasındaki farklılıklar Tablo 5’te açıkça görülmektedir. Bu havza
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ülkelerinin su durumu, bütün havzanın su durumu ve Kongo dışındaki bütün havzanın su durumu
olmak üzere üç farklı şekilde incelenmiştir. Kongo’nun havza dışında tutulmasının nedeni olarak
toplam havza alanının sadece % 0,9’luk bir kısmına sahip olması ve kendi içinde havzanın 2/3’ü
kadar su kaynağına sahip olması gösterilebilir. Tablo 6 ve Şekil 2’deki kıtlık indeks kriterleri
dikkate alındığında bazı havza ülkelerinde su fazlalığı olduğu görülmekte, diğer bazı havza
ülkelerinde ise kronik ve salt su kıtlık durumları görülmektedir.
Tablo 5: Havza ülkelerin nüfusu ve kişi başına su miktarları (m3/k/y).
Senaryo Senaryo
1955
1975
2000 2025
2025
2025
Ülke
1
2*
düşük ortalama yüksek
km3/yıl km3/yıl
1.Burundi
4
4
Nüfus
2.69
3.68
6.36 11.86
12.39
12.80
3
m /k/y 1489
978
566
303
291
281
2.Kongo
1019
935
Nüfus 13.60
23.15 50.95 108.5
114.9
120.1
m3/k/y 74904 44019 20000 9389
8870
8484
18351*
68750* 40389*
8138*
3.Mısır
69
1.8
Nüfus 22.99
38.84 67.88 86.85
94.78
102.8
3
m /k/y 3001
1764
1009
789
723
666
78*
46*
27*
19*
4.Eritrea
9
9
Nüfus
2.09
3.66
6.76
7.06
7.36
m3/k/y
4213
2405 1302
1246
1196
5.Etyopya
110
110
Nüfus 21.68
32.82 62.91 107.8
113.4
118
3
m /k/y 5074
3352
1749 1020
970
932
6.Kenya
30
20
Nüfus
7.19
13.58 30.67 40.88
44.9
48.4
m3/k/y 4173
2224
985
739
673
624
2810* 1489* 659*
450*
7.Ruanda
6
6
Nüfus
2.39
4.38
7.61 12.38
12.88
13.37
m3/k/y 2509
1437
828
509
489
471
8.Sudan
154
35
Nüfus 10.15
16.66 31.10 46.09
49.56
52.95
m3/k/y 15172
9241
4953 3341
3108
2908
3448* 2101* 1125*
706*
9.Tanzanya
89
80
Nüfus
8.92
16.18 35.12 55.9
60.40
64.63
3
m /k/y 9983
5501
2534 1592
1474
1377
8969* 4944* 2278*
1325*
10. Uganda
66
39
Nüfus
5.56
10.78 23.30 51.01
53.77
56.00
3
m /k/y 11879
6123
2833 1294
1228
1179
7014* 3618* 1674*
725*
m3/k/y: m3’ü olarak kişi başına düşen yıllık su miktarı.
* Diyer ülkelerin havzalarından gelen su miktarı dahil edilmemiştir.
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Tablo 6: Havza ülkelerinin su durumları.
Kıtlık indeks ölçüsü
Q>1700
Q=1700 1000<Q<1700 Q=1000 500 ≤ Q < 1000
sadece yerel
periyodik su
kronik kıtlık
su problemleri
problemleri
2,3,...,10
1
2,3,4,5,6,8,9,10
7
1
2,4,5,8,9,10
3
1,6,7
2,8
4,9,10
3,5,6

Yıl

Kıtlık
indeksi

Uyarı ışığı

1955
1975
2000
2025
ortalama

Kıtlık
indeksi

Uyarı ışığı

1955*
2,4,5,6,...,10
1
1975*
2,4,5,8,9,10
6,7
1
2000*
2,4,5,9
8,10
1,6,7
2025*
2
4,9
5,8,10
ortalama
* ülkenin, diyer ülkelerin havzalarından katılan su miktarı dahil edilmemiştir.

Senaryo 1
15500
13500
11500

2030

Burundi
Kongo
Misir
Eritrea
Etyopya
Kenya
Ruanda
Sudan
Tanzanya
Uganda
UYARI-IS
KITLIK

2030

UYARI
KITLIK
Burundi
Kongo
Misir
Eritrea
Etyopya
Kenya
Ruanda
Sudan
Tanzanya
Uganda

m^3/k/y

9500
7500
5500
3500
1500
-500
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

YILLAR
Senaryo 2
15500
13500
11500

m^3/k/y

9500
7500
5500
3500
1500
-500
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

YILLAR

Şekil 2: Havza ülkelerinin kişi başına yıllık su grafiği m3/k/yıl.
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Q<500
salt
kıtlık
1,7

3
3
3
1,3,6,7

5. SONUÇLAR

Tablo 5’ deki senaryo 1 dikkate alındığında şu sonuçlara ulaşılmaktadır. Havzanın su kıtlık
indeksi, 2000 yılında 10 havza ülkesinden 6’sının kişi başına düşen su miktarının uyarı ışığı olan
1700 m3’ün üzerinde olduğunu, bir ülkenin periyodik ve düzenli su gerilimi durumunda ve 3
ülkenin ise kronik su kıtlığı halinde bulunduğunu göstermektedir. Ancak 2025 yılında 2 ülkede
kişi başına düşen su miktarı uyarı ışığını geçerken, 3 ülkede periyodik ve düzenli su gerilimi, 3
ülkede kronik su kıtlığı ve 2 ülkede ise salt su kıtlığı görülmektedir. Bütün havza dikkate
alındığında 2000 yılındaki kişi başına düşen ortalama su miktarı 4870 m3 iken bu değer 2025
yılında 2759 m3’e düşmekte ve eğer Kongo havzanın dışında tutulursa bu rakamlar 2000 yılı için
1999 m3 ve 2025 yılı için 1196 m3 olmaktadır.
Öte yandan, senaryo 2 de her ülkede, ülkenin kendi havzasından kaynaklanan suyun kişi
başına düşen miktarı (üst ülkelerin havzalarından gelen su dahil edilmeden) incelenmiştir. Buna
göre, 2000 yılında 4 ülkede kişi başına düşen yıllık su miktarı uyarı ışığı üzerinde, 2 ülkede
periyodik ve düzenli su gerilimi görülmekte, 3 ülke kronik su kıtlığı durumunda, 1 ülkede ise salt
su kıtlığı görülmektedir. 2025 yılında ise bir ülkede uyarı ışığı üzerinde, 2 ülkede periyodik ve
düzenli su problemleri, 3 ülkede kronik su kıtlığı ve 4 ülkede ise salt su kıtlığı (Tablo 6’ da * ile
işaretli) görülmektedir. Bu senaryoda bütün havza göz önüne alındığında, 2000 yılında yıllık kişi
başına düşen ortalama olarak su miktarı 3879 m3 dür. Bu değer 2025 yılında 2198 m3’ e
düşmekte ve eğer Kongo havzanın dışında tutulursa 2000 yılı için 1134 m3 ve 2025 yılı için de
679 m3 olmaktadır.
Senaryo 2 sonuçları, havza ülkeleri bazında yada ortalama olarak, yıllık kişi başına düşen su
miktarları açısından senaryo 1’ e göre daha gerçekcidir. Bu senaryonun sonuçları ele alındığında
havzanın 9 ülkesinde ortalama kişi başına düşen yıllık su miktarı 2025 yılında 679 m3 olarak
hesaplanmıştır. Böylece bu ülkeler 2025 yılında kronik su kıtlığı ile karşılaşacaklardır. Ülkeler
bazında ise, ulaşılan sonuçlar şöyledir. 2000 yılında, Kongo, Eritrea, Etyopya ve Tanzanya uyarı
ışığı üzerinde iken, Sudan ve Uganda da periyodik su problemleri görülmekte, Burundi, Kenya
ve Ruanda da kronik su kıtlığı ve Mısır da ise salt su kıtlığı görülmektedir. 2025 yılında ise,
Kongo uyarı ışığı üzerinde iken, Eritrea ve Tanzanya da periyodik su problemleri, Etyopya,
Sudan ve Uganda da kronik su kıtlığı ve Mısır, Burundi, Kenya ve Ruanda da ise salt su kıtlığı
görülmektedir.
Havza ülkelerinin su durumları arasındaki farklılıkların çözümlenmesi kolay olmamakla
birlikte, bu durum havza işletim sistemlerinin entegre edilmesi, suyun muhafaza edilmesi,
havzaya su transferinin sağlanması, Sudd bölgesindeki buharlaşan suyun korunması , ve yeni su
kaynaklarının bulunması ile çözülebilecektir. Bütün bunlar yapılırken çevreye en az veya hiç
zarar verilmemesi ve en önemlisi yıllık ortalama nüfus artışı % 3’ü geçen havza ülkelerinin
nüfus artış problemlerinin çözülmesi gerekliliği de dikkate alınmalıdır.
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ÖZET
Ülkemizde, uzun yıllardır yapılan gözlem ve ölçümler sonucu, çok sayıda veri birikmiş
durumda ise de, araştırıcılar ve uygulamacılar bu verilere ulaşmakta büyük güçlüklerle
karşılaşmaktadır. Çünkü bu veriler, çoklukla, yalnızca veriyi ilk toplayan kuruluşun elinde, ilk
yazıldığı biçimde, çeşitli dosya ve defterler olarak bulunmaktadır. Kuşkusuz, gözlem yapmak ve
veri toplamak kendi başına bir amaç değildir; bu işler başka amaçları sağlamaya yönelik
araçlardan biridir. Dolayısıyla da, yöneticilerin, diğer kullanıcıların ve ilgilenen yurttaşların bu
verilerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan bilgilere, bilgiler eskimeden ve kolayca erişebilmesi
gerekir. Bu konuda da büyük eksikliklerimiz bulunmaktadır. Oysa, ileri ülkelerde bu tür veriler,
veri tabanları (data base) olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin işlenmesiyle
sağlanan bilgiler ile oluşturulan veri dağarcığı (data bank ) ise, değişik kullanıcılara, her
kullanıcının gereksinimi ve algılayışına uygun olarak tasarlanmış bilgi sunucuları ( web page )
yoluyla kullanıma sunulmaktadır. Bu bildiride, önce, ülkemizin su kaynaklarının düzenli ve
verimli işletilmesini sağlamak üzere, şimdiye dek birikmiş gözlem ve ölçüm verilerinin
bilgisayar ortamına aktarılarak veri tabanları ve bilgi sunucuları oluşturulmasının gereği üzerinde
durulacaktır. Sonra, bir veri tabanı ve bilgi sunucusu kurarken göz önünde tutulması gerekli
genel ilkeler açıklanarak, bu ilkeleri göz ardı etmenin doğuracağı sakınca, güçlük ve gereksiz
maliyetler irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Veri tabanı, Su kaynakları, BÜTÜNSU önerisi
NEED FOR A NATIONAL HYDROLOGICAL DATA BASE AND THE GUIDING
RULES FOR ESTABLISHMENT OF SUCH DATA BASE
ABSTRACT
There are piles of data, collected by various agencies for different purposes over many years,
in Turkey that can be used for the management and the development of water resource.
However, those who need such data often cannot have access to them. These unorganized, nonstandardized and unverified data is almost useless. A national water resource data base which
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assimilates these data, as much as feasible, and disseminates information provided both the data
at hand and to be collected in future is urgently needed. In this paper, at first, the necessity of a
National Hydrological Data Base and the need for cooperation of all the main actors in water
resource development to build one is stressed. Then, in general terms, the guiding rules that must
be strictly observed for a successful establishment of such a data bank is explained.
Key Words: Data Base, Water Resources, BÜTÜNSU
1. GİRİŞ
Her varlık, var kalabilmek için içinde bulunduğu ortamdaki gelişmeleri sürekli izlemek,
duruma uygun davranışları sergilemek zorundadır. Ortamı izlemek, ortamdan algıladığı imlere
bir anlam vermeyi gerektirir. Anlam yüklenebilen imlere, veri diyoruz. Bu veriler işlenip
birleştirilerek bilgiye dönüştürülür. Varlık da, elindeki bilgiye göre davranışını ayarlar. İnsanı
diğer canlılara, bir toplumu öbür toplumlara karşı güçlü kılan bilgidir. Ulu önderin dediği gibi,
“Yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir” ama bilim yalnızca başkasından “aktarmakla değil,
araştırmakla olur”. Gücün kaynağı, başkasının bilmediği bilgidir.
Türkiye, veri toplayan ama veriyi işleyemeyen bir konumdadır. Toplanan bilgiler, genellikle
ilk toplandığı biçimde, işlenmemiş ham veriler olarak, dağınık, kullanıcıların dahası
toplayıcılarının kolayca erişemediği kayıt ve kağıt yığınları olarak şurada burada durmakta ve
çürümektedir. Bu verilerden üretilen bilgiler de bölük pörçüktür. Dahası, bu veriler yeterince
incelenip işlenmediği için, kimi bilgiler, veriler içinde gömülü durmaktadır. Türkiye veri
toplayan ama bilgi üretemeyen bir ülke durumundan bir an önce çıkmalıdır. Eldeki veri yığınını,
bir an önce, bilgi kaynağına dönüştürmek yolundaki ilk adım, verileri araştırıcılara,
kullanıcılara sunmaktır. Veri tabanı verilere çabuk, kolay erişimi sağlamanın temel aracıdır.
2. SU KAYNAKLARI ALANINDA VERİ TABANI GEREĞİ
Susuz yaşanmaz. Dolayısıyla, var kalmanın bir temel kuralı da, su kaynaklarını en iyi, en
doğru biçimde kullanmaktır. Bu ise, su kaynakları konusunda yeterli bilginin elde bulunmasına
bağlıdır. Stephenson ve Petersen (1991), su kaynakları planlaması açısından, gelişmekteki
ülkelerdeki önemli engellerden birinin gerekli veri kayıtlarının yetersizliği ya da yokluğu
olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde su kaynaklarına ilişkin veriler çeşitli yererde, çeşitli
biçimlerde, dağınık olarak saklanmaktadır. Ayrıca, diğer alanlarda olduğu gibi, su kaynakları
konusundaki benzer ya da bağlantılı çalışmalar da, birbirinden habersiz yürütülmekte, bunun
sonucu aynı veriler her bir çalışma için ayrıca ve yeni baştan kayıtlardan derlenmektedir.
Böylece hem boşa emek harcanmakta hem de her araştırıcı kısıtlı sürede, sınırlı olanaklarıyla
derleyebildiği verilerle yetinmek durumunda kalmaktadır (Güldal v.d. 2002, Çetinkaya ve
arkadaşları 2002). Öbür yandan, gelişmiş ülkelerin bütünleşik bilgi tabanı dediğimiz düzeyde
uygulamaları olduğunu, dahası bu bilgi tabanlarının yalnız kendi ülke sınırlarıyla sınırlı olmayıp
yerküresel kapsamda bilgi tabanları oluşturduklarını bilmekteyiz (Bak: Çerçeve 1).
Ülkemizde, iyi kötü yıllardır yapılan gözlem ve ölçümlerden oluşan büyük bir veri yığını elde
bulunmaktadır, ama bunlar dağınık, yeterince işlenmemiş, kullanıcıların yanlış anlamasını
önleyici biçime konmamış, güvenirliği belirlenmemiş durumdadır. Bu veri yığınını, bir an önce,
bilgi kaynağına dönüştürmek gerek. Ülkemizde, bir Bütünleşik Hidrolojik Veri Tabanı ve
Bilgi Sunucusu (buna BÜTÜNSU diyelim), kurmak gerektiği açıktır. Bu konuda bir an önce bir
anlayış birliğine varmamız gerekmektedir, çünkü böylesi bir konu, her ilgili kuruluşun kendi
görev sınırları içinde yapacağı özel çabalarla çözümlenemez.
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Bu bildiride, bir veri tabanı kurarken göz önünde tutulması gereken önemli ilkeler ile bunlara
uymamanın yaratacağı sorunlar açıklanmaya çalışılmıştır.
3. ÖN BİLGİLER
Veri tabanı kurmak konusunda önce bazı kavramsal açıklamalar ve kısa tanımlar yapmak, iyi
anlaşılabilmesi için, yararlı olacaktır.
Girişte, canlıların var kalabilmek için ortamı izlemesi gerektiği söylendi. Canlı ortamını
izlerken, bazı imleri algılar. Ama bu yetmez, izlemek, ortamın niteliklerini ve bunlardaki
değişmeleri anlamak demektir. Öyleyse, izleme, ortamdan gelen bu imlere bir anlam vermeyi
gerektirir. Bu kavramsal açıklamaya dayanarak, “veri bir anlam yüklenebilen im”dir diyebiliriz.
Bir bölük verinin, belli bir anlayış ya da bakış açısına göre işlenmesiyle oluşturulan, ama anlamı
sınırlı veriye –bir tür bilgi kırıntısı olduğu için – bilinti (= malumat, information), anlam alanı
daha kapsamlı olan işlenmiş veriye ise bilgi (= knowledge) diyebiliriz.
Bir kişinin, bir kurumun, bir toplumun elinde pek çok veri birikmiş olsa da, bu veriler oraya
buraya dağılmış durumda ya da yeterince işlenmemiş ise, gerektiğinde bu verileri çabucak
bulması ya da verilerden sağlanabilecek bilgileri gecikmeksizin kullanabilmesi söz konusu
olmaz. Başka deyişle, veriler eldedir, amma el altında değildir. Benzeri durum, bilgiler için de
söz konusudur. Dahası, eldeki verilerden çıkarılabilecek kimi bilgiler, veriler bu bilgiyi
sağlayacak biçimde işlenmemiş olduğundan, veride gömülü durmakta olabilir.
Kısacası, dağınık veriler, bölük pörçük bilgiler pek işe yaramaz; veri içinde saklı kalmış
bilgiler ise hiç işe yaramaz. Verileri belli bir düzen içinde bir araya toplamak için veri tabanı
(=data base) oluşturulur. Bir veri tabanındaki veriler, belli bir anlayışa göre işlenen veriler ise,
kullanıma hazır olarak, veri dağarcığı’ nda (= data bank) bulundurulur. Son aşama, kurulan bir
veri dağarcığının yetkili kullanıcılara sunulmasıdır. Günümüzde iletişim ağlarındaki gelişmeler
sonucunda, ağ ortamına aktarılmış bir veri dağarcığına, istenilen anda, ağın her hangi bir
noktasından erişmek olanaklıdır. Başka deyişle örüt-bağ (= internet) ortamındaki veri
dağarcıklarına aç-gör (= on-line) yoluyla tez elden ulaşılabilir.
Kuşkusuz, belli bir meslek ya da bilimsel çalışma alanına ilişkin bütün verileri bir araya
toplayan veri dağarcıkları oluşturmak, bunlara aç-gör yoluyla ulaşılmasını sağlamak çok önemli
bir adımdır. Ne var ki yeterli değildir. Hangi konuya el atılsa, doğru kararlar verebilmek için,
değişik mesleklerin katkısı ve çeşitli araştırma alanlarının yöntem ve sonuçlarını birbiriyle
kaynaştırarak kullanmak gerekmektedir. Bugün ulaşılan noktada, bütünleşik veri düzenekleri
(BVD) (= integrated data system) kurup kullanmak gerekmektedir (e. g., Rees ve Demuth, 2000,
Çetinkaya v.d. 2002). Dahası, bu gelişme karar vericilerin karar vermesini kolaylaştırıcı biçime
sokularak karar destek düzeni (KDD) (= Decision Support System) kurulması aşamasına
gelinmiştir.
Eğer veri tabanı için bir tanım yapmak gerekirse, dar anlamda, “belli bir girişimin, gerek
duyduğu verileri topluca bilgisayar ortamında saklayıp işlerinde kullanmasını sağlayan bir
uygulama” diyebiliriz. Bu bildiride, veri tabanı kavramı, dar değil geniş anlamda ele
alınmaktadır. Dolayısıyla, “geniş anlamda veri tabanı” ise,
ham verilerin bilgisayar ortamına aktarılarak, ön veri işleme, veri saklama, verileri
temel bilgilere çevirme, verilerin diğer değerlendirme ve çözümlemesi ile bilgi
üretimi sağlanarak,bilgi arayanlara ve karar vericilere yardımcı olmak üzere,
çeşitli biçimde veri ve bilgi çıktılarının üretilmesi işlerini kapsayan bir
uygulamalar bütünü
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olarak düşünülmelidir. Belki de, bu anlamdaki bir veri tabanı düzenine bilgi tabanı (BT)
demek, bir bilgi tabanının doğru karar vermeye yardımcı olacak çeşitli ek veri çözümleme
yöntemleriyle desteklenmiş, değişik uzmanlık alanlarının katkılarını bir arada kullanmayı
sağlayıcı duruma getirilmiş gelişmiş türüne de bütünleşik bilgi tabanı (BBT) demek daha
uygun olacaktır.
4. VERİ TABANI KURMANIN YARARLARI
Veri tabanı kurmanın başlıca yararları şunlardır:
1. Veri saklamadaki gereksiz artıklıklar (= redundancy) en aza indirilebilir. Değişik
kullanıcıların, kendi anlayış ve gereksinmelerine göre veri toplayıp saklaması, aynı işi
görebilecek verilerin birkaç kez toplanıp saklanması yoluyla gereksiz artıklıklar yaratır.
Verileri, tek veri tabanında birleştirmek hem veri toplamadaki hem veri saklamadaki
savurganlığı önleyecektir.
2. Eldeki verilerin ortaklaşa kullanımına olanak sağlanır. Gereksiz artıktan kurtulmadan ayrı
olarak, değişik kurumların topladığı verileri bir araya getirilip ortaklaşa kullanılması ile,
veri toplanırken düşünülmemiş kimi uygulamaları eldeki verileri kullanarak yapabilme
olanağı doğar.
3. Veriler, sağlaması (= validation) ve nitelik denetimi (=quality control) yapılarak veri
tabanına aktarılır.: Veriler, girişi yapanların eylemi sonucu yanlış olarak girilebilir. Veri
sağlaması ile yanlış girilen veri bulunup düzeltilir (Bak. Aşağıda 5.4.2).Bir başka
olasılık, “kuşkulu veri”durumudur. Kuşkulu verileri saptamak üzere yapılan nitelik
denetiminin temel sorusu, “Veri ne ölçüde gerçeği yansıtmaktadır?” sorusudur. Verilerin
elden geldiğince gerçeği doğru olarak yansıtması istendiği için, gözlem anından başlayıp
veri tabanında kullanıcıya sunulması anına dek verilere sıkı bir nitelik denetimi
uygulanması gerekir. Kuşkulu durum, veri kullanıcıya sunulmadan önce saptanıp ya veri
ayıklanmalı ya da “nitelik düzeyi”ni gösteren bir bellik konmalıdır.
4. Veri tutarsızlığı (= inconsistency), bir ölçüde, azaltılabilir. Türlü nedenlerle, aynı olgunun
(örneğin Isparta’da gözlenmiş en yüksek sıcaklık derecesi ve tarihi) değişik biçimde
belirlenmesi olanağı bulunmaktadır. Tek bir veri tabanı oluşturulurken bu tutarsızlıklar
ortaya çıkarılıp, bir çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. Böylece, her kullanıcının aynı
olguya ilişkin değişik değere dayanarak varacağı sonuçlar arasındaki uyumsuzluk
önlenmiş, en azından anlaşmazlığın veri başkalığından kaynaklandığı görülecektir.
5. Verilerin belli kurallara uyumlu biçimde toplanıp saklanması( standart uygulanması)
sağlanabilir. Gerek verilerin toplanmasında, gerekse sonuçların yazımında belli kurallara,
başka deyişle standartlara uyulması gerekir. Tek elden yürütülen bir veri tabanında bunu
sağlamak çok daha kolay olacaktır.
6. Veri güvenliği (=data security) sağlanabilir. Verilerin dağınık ellerde ve alt düzey
görevlilerin koruması altında bulunmasının yaratacağı tehlikeler (örnek: yetkisiz erişim,
veriyle oynama, veri yitimi ) en aza indirilebilir.
7. Veri saygınlığı (=data integrity) sağlanıp sürdürülebilir. Bir veri tabanının saygınlığı,
içerdiği verilerin “gerçeği yansıttığı”na, “doğru (=accurate)” olduğuna beslenen güvene
bağlıdır. Tutarsızlığı giderilmiş, standartlara uyan, dahası “sağlaması yapılmış
(=validated) ve bilinen nitelikteki (=assured quality) verileri içeren bir veri tabanın
saygınlığı büyük olacaktır.
8. Veriye erişim ve yararlanma denetim altında tutulabilir. Gerekli güvenlik uygulamaları
ile, özel ya da gizli bilgilere yalnızca yetkisi olanlarca ulaşılması sağlanabilir. Veriler
üzerinde yapılacak işlemlerde de benzeri yetkilendirme uygulanarak, verilerle oynanması
(izinsiz ekleme, çıkarma, değişiklik yapılması) önlenebilir.
9. Ortak kullanım açısından “en uygun”(= optimum) veri sağlama hizmeti kurulabilir. Doğal
olarak, her kullanıcı kendi işine geldiği biçimde veri toplayıp kullanmayı yeğleyecektir.
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Ancak, bu davranışın, toplum açısından kaynakların doğru ve verimli kullanılmasını
sağlaması beklenemez. Dolayısıyla da, verilerin toplayıcı-kullanıcının anlayışına göre
değil, toplumun işini en iyi görecek biçimde toplanması, saklanması, kullanıma
sunulması gerekir. Veri tabanı kurarken, çelişen istek ve anlayışlar arasında bir denge
kurularak veri sağlama hizmeti “en uygun” biçimde sunulabilmesinin yolu açılacaktır.
5. VERİ TABANI KURMANIN TEMEL İLKELERİ
Bir veri tabanı uygulaması, dört katman ile üç arakesit (arayüz, interface) olarak kavranabilir
(Bak: Şekil 1). Katmanlar : (1) Donanım katmanı (= Hardware), (2) Yazılım katmanı (= Utility
software), (3) Görünüm katmanı (= Displaying software ) ve (4) Kullanım katmanı (= Users).
Arakesitler ise, sırasıyla, (1) Maddi kayıt arakesiti (= Physical record interface) (2) Kavramsal
kayıt arakesiti (= Stored record interface) ve (3) Kullanım arakesiti (= User interface). Bu
bildiride, olaya, kullanım ucundan bakılacaktır.
İşe başlarken açıklık kazandırılması gereken ilk konu şudur: Veri tabanını niçin kuruyoruz?
Bu sorunun gündeme getireceği değişik sorular vardır:Veri tabanı hangi amaçları sağlamak
üzere kurulacaktır? Veri tabanı kimlere, nasıl hizmet edecektir? Veri tabanında hangi
veriler/bilgiler yer alacaktır?Amacı sağlayacak uygun boyut nedir?Bu soruların sorulması
gereği açık ise de, işin nasıl kotarılacağı konusunda yeterli bir kavrayış sağlamaz. Bu yüzden,
Veri Tabanı kurma işinin aşamalarını ana çizgilerle görmek yararlı olacaktır.
5.1. Kurucular ve Katılımcıların Belirlenmesi
İlk sorumuz, “bu işi kim yapacak?” sorusudur. Su kaynakları ile ilgili değişik kamu
kuruluşları vardır. Örneğin, DSİ, EİEİ, DMİ, Tarım Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre
Bakanlığı, Üniversiteler, GAP İdaresi, v.s. Ayrıca, konu Belediyeleri, özel kuruluş ve kişileri
ilgilendirmektedir. Demek ki, bir veri tabanı kurarken hem bu konuda söz sahibi olanları hem de
su kaynaklarıyla, şu ya da bu biçimde, bir çıkar-bağı olanları (= stakeholder) göz önüne almak
gerekir. Dahası, işi kotarmak için maddi kaynak ve işgücü gerekecektir. Bunları sağlamak üzere,
su kaynaklarıyla ilgili kamu kuruluşlarının böyle bir girişim için işbirliği yapmaları gereklidir.
Ancak, üstlendikleri görevlerin ve güttükleri amaçların başkalığı nedeniyle, bu kuruluşların su
kaynaklarına ilişkin politikaları ve yönetim anlayışları arasında, ister istemez, başkalıklar
bulunmaktadır. Dolayısıyla da, işbirliği bir uzlaşmayı, uzlaşma sağlanması da belli bir süreyi
gerektirir.
Kısacası, bütünleşik bir su veri tabanı (BÜTÜNSU) oluşturmak için, ülkemizde su konusuyla
ilgili bütün kurum ve kuruluşların katılımının gerektiği açıktır. Ancak, böylesi geniş katılımlı bir
örgütlenme kısa sürede gerçekleşmez. Dahası, bu örgütlenmeye ön ayak olacak bir “girişimci
kurul”(GK), onun yürüteceği bir ön hazırlık gerekecektir.
Ayrıca, asıl büyük projeye girişmeden önce, daha küçük boyutta bir uygulama ile deneyim
kazanmak yararlı olacaktır. Başka deyişle, Batılıların pilot project ile prototype geliştirme,
Türkçe’mizde ise el öğrenceliği denen bir uygulama ile işe başlamak uygun olur. Böylece hem
aksaklıkların doğuracağı bedel küçültülür, hem de bu yolla kazanılan deneyim ve edinilen
birikim sonucu, asıl veri tabanı kolay kurulup, ucuza mal edilebilir.
Demek ki, ilk adım, önde gelen bir kaç kamu kuruluşunun oluşturacağı bir GK öncülüğünde,
el öğrenceliği niteliğinde bir ön uygulama ile işe başlamaktır. Ön uygulama sırasında, bir
yandan da, asıl veri tabanının kuruluşuna daha geniş bir katılım sağlamak üzere örgütlenme
çalışmaları yürütülecektir.
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5.2. İşin Amacının ve Boyutunun Saptanması
Deneyim kazanma ve birikim sağlama için işe küçükten başlansa bile, bu el
öğrenceliğinin asıl işin bütün karmaşıklığını taşıyan minik bir örneği olması gerekir.
Basitleştirilmiş değil yalnızca minikleştirilmiş bir veri tabanı kurarak işe başlanacaktır. Bunun
yolu da, el öğrenceliği veri tabanının niteliklerine bir sınırlama getirmemek, yalnızca kapsadığı
bölgeyi ve içerdiği veri sayısını küçük tutmaktır.
5.2.1. Veri tabanının temel birimi
El öğrenceliği çalışmayı boyutlandırırken, veri tabanının kapsadığı bölgeyi sınırlamaktan
söz ettik. Bunun anlamı açık: Su kaynakları yeryüzü üzerinde konuşlandığına göre, ilgili veri
tabanının bir Coğrafi Bilgi Düzeni (CBD) (= Geographic Information System, GIS )
niteliğinde olması yararlı olacaktır.
Bu noktada, veri tabanının temel biriminin hangi türden bir coğrafi bölümleme olması
gerektiği sorusu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, verilerin belli bir gözlem noktasına bağlantılı olarak
verilmesi gereği, çeşitli sorunları gündeme getirir. En önemlisi, bu noktanın nasıl
tanımlanacağıdır.
5.2.2. Çekirdek bilgi kümesi (ÇBK)
Veri tabanının istenen bilgileri sağlayabilmesi için, istenen bu bilgileri üretmek için gerekli
tüm verileri içermesi gerekir. Demek ki, ilk iş olarak, veri tabanında kesinlikle yer alması
gereken veriler hangileridir, ya da “çekirdek veri kümesi” (ÇVK) içinde neler yer almalıdır
konusuna bir açıklık getirilmelidir. Bu amaçla, “veri tabanı kimlere, ne tür veri ve bilgi
sağlayacaktır? “ sorusunu sorarak istenen bilgileri belirleyip, bu bilgileri üretmek için gerekli
verileri saptamalıyız. (Bak: Çerçeve 2)
5.2.3. Kayıt bulunurluk incelemesi
ÇVK saptaması, eldeki verilere göre değil, yapılacak işin gereğine göre bir belirlemeye
dayanmaktadır. Ama elde, yıllardır çeşitli amaçlarla toplanmış veriler bulunmaktadır.
Dolayısıyla, veri tabanına girilecek verileri belirlerken eldeki veriler konusunun da incelenmesi
gerekir. “Kimin elinde, ne tür ve ne nitelikte veri var? Bunları kullanabilir miyiz?” sorularına
yanıt veren bir kayıt bulunurluk (= record availability) işe başlamak uygun olur. Örneğin,
Ganley (1989) ABD’ ki kuyu kayıtlarının bulunurluğu ve içerdiği bilgiler konusunu incelemiştir.
5.3. Güncelleştirme Gereği
Veri tabanını kurmak yetmez, işe yarar kalabilmesi için, onu sürekli güncelleme gerekecektir.
Bu ise, sürekli olarak yeni verilerin toplanması ve veri tabanına işlenmesini gerektirir.
Güncelleme açısından, daha önce yapılan “kayıt bulunurluk” saptaması yardımıyla, iki önemli
konuya açıklık getirmek gerekir:
1. Toplanan veriler yeterli midir? Su kaynakları konusunda doğru kararlar verilebilmesi
için gerekli olup da hiç ya da yeterli sıklıkta toplanmayan veriler var mıdır?
2. Veri tabanına işlenecek verilerin, belli kurallara uygun biçimde toplanması nasıl
sağlanacaktır? (Gözlem yapacak kişi ve kuruluşlar arasında işbirliği ve gözlem
standartları sorunu)
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Güncelleme için veri girişini kimler yapacak konusu, hem iş yükü hem de veri tabanının
güvenliği ile ilgili olduğu için, buna ilişkin genel kuralların da bu aşamada saptanması yerinde
olur.
5.4. Veri Tabanının Temel İşlevleri
Bir veri tabanının, kuruluş ve kullanılış dönemi içinde şu işlevlerin yerine getirilebilmesi
gereklidir:
5.4.1. Veri Girişi
Gerek eldeki kayıtların bilgisayar ortamına aktarılması, gerekse veri tabanının güncellenmesi
(=update) aşamasında, belleğe veri girişi gerekmektedir. Veri girişi, önemli bir işgücü gerektirir.
Örneğin, UCAN’nın bir milyarlık veri yığınının tek kez girişini, bir kişinin tek başına yarım
yüzyılda ya da 50 kişilik bir veri girici birliğinin bir yılda tamamlayabileceğini söyleyebiliriz.
Aşağıda açıklanacağı üzere, verilerin sağlamasını yapmak için, bu işgücünün iki üç katı bir iş
gücü gerekecektir . Bu abartılı bir tahmin değildir. Nitekim, ABD ’nin Michigan eyaletinde, 37
000 kuyu kaydının veri tabanına işlenmesi 6 yıl sürmüştür (Rowe ve Dulaney, 1991).
Dolayısıyla, tasarım aşamasında, veri giriş görev ve yetkisine ilişkin kuralların da saptanması
gerekir. Bu kurallar, iş yükünün dağılımını, veri girişinin doğruluğunun sağlanması ve denetimi,
güncelleme çabukluğu, veri gizliliği ve sınırlı erişim, veri güvenliği, veri niteliği gibi değişik
konularla bağlantılıdır. Veri girişi işlevi, ÇVK ile de yakından ilişkilidir. İlk göz önünde
tutulacak ilke, veri tabanının düzgün işletilebilmesini sağlamak üzere, gözlem noktalarının
birbiriyle karıştırılmasını önlemektir. Bu amaçla, her bir gözlem noktasını, bu veri tabanı içinde
tanımayı sağlayan özlük sayısı (=identification number) atamaktır. Gözlem noktasının bilinen
diğer bütün adları ve tanıtıcı sayıları, bu özlük sayısı ’na bağlı ek veri olarak işlem görmelidir
gözlem noktalarına, veri toplayan kuruluşların verdiği adlar ya da tanıtıcı sayıları kullanmak
uygun olmaz, çünkü bunlar hem tek tür değildir hem de türlü nedenlerle değişebilir.
Ayrıca, her gözlem noktasına ilişkin bazı temel bilgilerin veritabanında bulunması büyük
önem taşır. Bir örnek sağlamak üzere, her bir gözlem noktasına ilişkin olarak veritabanına
işlenmesi istenen ek bilgilerin bir veri bohçası olarak düşünülmesi gerekir. Lazar ve
arkadaşlarının (1999) verdiği bilgilerden uyarlanan bir bohça, Çerçeve 3 olarak sunulmuştur.
Her veri değerinin nasıl girileceği de önemlidir. Örneğin, “eksik veri”, başka deyişle,
“bilinmeyen değer” nasıl girilecektir? Veri girişi tasarımı sırasında, buna benzer pek çok konuda
seçimler yapmak gerekecektir. Kısacası, veri girişi düzenlemesi önemlidir, bunun tasarımı
yapılırken hep veri işlemesi ve veri çıkışı göz önünde tutulmalıdır. Yanlış tasarımlar istenen
sonucu vermez.
5.4.2. Verilerinin Sağlaması
Bu işlev, girilen verilerin doğru olmasını sağlamak ve “kuşkulu veri” durumlarını ortaya
çıkarmak için gereklidir. Girilen verilerin, kullanılmadan önce bir sağlaması (=verification)
yapılmış olmalıdır. Bu, en önemli konudur. Yanlış girilmiş veri, er geç, olumsuzluk doğurur.
Bilgisayarcıların GİGO (Garbage in, garbage out / Çöp içeri, çöp dışarı) diyerek anlatmak
istediği durum budur. Atalarımız da, bilgisayarcılardan yıllar önce, “ne korsan aşına, o gelir
kaşığına” diyerek, bu durumu belirtmişlerdir.
Veri sağlamasının en temel yolu ise, girilmesi gereken ile girilmiş olanın karşılaştırılmasıdır.
Bu iş, genellikle, biri girilmiş veriyi okurken öbürünün okunanı girilecek veri listesinden
izlemesi yoluyla yapılır. Ne var ki, bu denetim sırasında da yanlış yapılabilir. Dahası, çok sayıda
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veri için bu tür gözden geçirmenin iş yükü taşınamaz boyuta varacaktır. Çıkış yolu, yinelenen
veri girişi yöntemiyle bilgisayarı işe koşmaktır. Bunun için, önce, belli bir veri listesinin, birden
çok girişi yapılır, sonra, bu girişler bilgisayarca karşılaştırılır.
5.4.3. Verilerin Nitelik Denetimi
Verilerin doğru girilmesi yetmez, girilen verinin kendisinin de doğru olması, gerçeği
yansıtması istenir. Bu ise verilerin nitelikli olmasını, en azından niteliğinin ne olduğunun
bilinmesini gerektirir. Bu amaçla, gerek gözlem ve ölçümlerle veri toplama (=data gathering) ve
bilgisayara girilecek duruma sokma aşamalarında, gerekse veri girişinden hemen sonra ve
kullanıma sunmadan önce, verilere nitelik denetimi (= quality control) uygulanmalıdır. Verilerin
istenen nitelikleri taşımasını sağlanmanın birinci yolu budur. Başka deyişle, kullanılacak
verilerin nitelik güvencesi (= quality assurance) bulunması önemlidir. Ucuz etin yahnisinin
yavan oluşu gibi, niteliksiz verilerin sağlayacağı bilgi değersiz olur.
Açıktır ki, veri niteliği, ilk ölçüm anından başlayarak verinin bilgisayar ortamına taşınmasına
dek geçtiği her aşamadan etkilenir. Veri sağlamlığı, büyük ölçüde, bu zincirin en zayıf
halkasınca belirlenecektir. Dolayısıyla da her aşamada gerekli titizlik gösterilmelidir. Veriler
bilgisayar ortamına girilecek duruma sokuluncaya dek gerekli her türlü titizlik gösterilse de, türlü
nedenlerle kuşkulu veriler yine de ortaya çıkabilir, ama bu durum çeşitli yollarla denetlenebilir.
Nitelik denetimi ve ona bağlı incelemeler sonucunda, kuşkulu verinin, bir yanlışlık sonucu
olduğu saptanırsa, veri düzeltilir. Yanlışlık kesin olarak saptanamaz, ama kuşku da giderilemez
ise, ya veri kullanıma sunulmaz (ama, ileride gerekebilir düşüncesiyle, “dondurulmuş veri
kütüğü” olarak saklanabilir), ya da bellik koymak ( = to flag ) yoluyla kuşkulu durum
belirtilerek kullanıma sunulur. Verilerin kullanıcıya sunulmadan önce nitelik
değerlendirmesinden geçirilmesi, ülkemizde pek uygulanmaz ise de, gelişmiş ülkelerde yıllardır
kullanılan bir uygulamadır.. Nitekim, İngiltere Meteoroloji Ofisi (UKMO) günlük ve aylık yağış
verilerine 1961’den beri sıkı bir nitelik denetimi uygulamaktadır (Shearman. 1975).
5.4.4. Veriye erişim ve sorgulama
Her kullanıcı,veri tabanındaki veriler içinden aradığı veriye kolay ve çabuk erişebilmelidir. Bu
işlemin hızı, verilerin bellekteki konumuna, arama yazılımlarına bağlı olduğu gibi, kullanıcının
arayış biçimine de bağlıdır. Erişim için genel amaçlı “arama motoru” denen yazılımlar
kullanılabilirse de, bunlar özel amaçla kurulmuş veri tabanlarının işini görmekte yetersiz kalır.
5.4.5. Veri Aktarma
Veri tabanını kullanırken, bellekteki verilerin gerek kullanıcıların bilgisayarlarına, gerekse
değişik değerlendirme yazılımlarına aktarılması gerekmektedir. Bu ise, değişik donanım ve
yazılımlar arasında veri alış verişini gerektirmektedir. Söz gelişi, akış verilerinin istatistik
incelemesini yapmak için, verilerin bir istatistik yazılımına, diyelim SPSS’e ya da toplam yağış
haritası çizmek için ilgili verilerin bir haritalama yazılımına, diyelim Surfer’a, aktarılması
gerekecektir. Bu ise bir formattaki verinin öbür formata dönüştürülmesini gerektirir.
Veri tabanı kurarken bir yandan format uyumlu yazılımları seçerek, öbür yandan gerekli
dönüşümü sağlayan alt yazılımları hazırlayarak veri aktarma işine çözüm getirilmelidir. Bu
konudaki en son yaklaşımlar, veri taşınabilirliği’ ni (= data transportability) gerçekleştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu kavram, “verilerin belleğe işlenmesi ve bellekteki veriye erişimi donanım ve
yazılımdan bağımsız kılmak” anlamındadır.
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5.4.6. Veri İşleme ve Görselleştirme
Bir veri yığınının ne anlattığını kavramak kolay iş değildir. Bu yüzden, verilerin işlenip çeşitli
bilinti ve bilgilere dönüştürülmesi gerekir. Bir veri kümesinin temel özelliklerini özetlemeye
yönelik tanımlayıcı istatistik (=descriptive statistics) uygulaması bu konudaki en yaygın
yollardan biridir.
Ancak, bilgisayarla gerekli hesaplama işlemlerin kolayca yapılabilmesi, önemli bir tehlikeyi
de taşımaktadır. Veri girişi ile hesaplama yolu uyumsuz ise “yanlış hesaplamalar” yapılabilir.
Ayrıca, hesaplamanın nasıl yapıldığı gözden kaçırılırsa, doğru sonucun yanlış anlaşılması ortaya
çıkabilir.
Diğer yandan, tanımlayıcı istatistik uygulamaları yararlı ise de yeterli değildir, ayrıca, çeşitli
sorulara istatistiksel yanıtlar sağlayan sonuç çıkarıcı istatistik (= inferential statistics)
uygulamaları da gerekir ( Bu konuda, bu sempozyumda sunacağımız diğer bildirilerimiz birer
örnektir). Ayrıca, katı varsayımlar kullanan klasik istatistik çözümlemeler yanında, daha esnek
yaklaşımlara dayalı veri çözümlemesi (= data analysis) yöntemleri de geliştirilmiştir (örn. Tukey,
1977, Hoaglin v.d. 1983, Ildiko ve Todeschini, 1994) Verilerin bu tür esnek çözümlemelerle
değerlendirilmesi, büyük ölçüde veri görselleştirme (= Data Visualization) yöntemine (örn.
Cleveland, 1985, 1993) dayanmaktadır .
Günümüzde, bu esnek kurallara dayalı ve görsel yaklaşımları kullanan veri çözümleme yolları
veri tabanlarının en temel ögeleri olarak düşünülmektedir.
5.4.7. Özel Uygulamalar
Su kaynaklarına ilişkin araştırma ve çalışmalarda sık kullanılan kimi özel uygulamaların
(örnek sızma modelleri, yüzey akış modelleri, yağış-akış modelleri, akım öteleme modelleri,
evaporasyon, taşkın sıklığı), veri tabanına bağlı yordamlıklar (= program library) olarak
kullanıcıya sunulması uygun olacaktır.
Bu uygulamaların veri tabanın sağladığı verileri kullanan yöntemleri kullanması gereği açıktır.
Ancak, veri tabanının desteklediği değişik yöntemler bulunacağı için, her konuda hangi yöntem
ya da yöntemler için yordamlık düzenleneceği sorusu gündeme gelecektir. Yordamlığa alınacak
yöntem seçerken, yöntemin kullanıcılarca bilinmesi, yeğlenmesi, en azından kolay algılanması
gibi, kullanıcıya dönük, öznel ölçüler yanında, yöntemin veri gereği, bilimsel dayanağı,
uygulamadaki başarısı gibi nesnel ölçüleri de göz önüne almak gerekir.
Özel uygulamaların, yukarıda örneğini saydığımız yerleşik uygulamalarla sınırlı olması
gerekmez. Nitekim, bugün gelinen aşama, günlük kararlardan orta ve uzun dönemli planlamalar
konusundaki kararların alınmasına yardımcı olan Karar Destek Düzenlerinin geliştirilmesi
noktasıdır. Örneğin, Ocak 2004’te yapılacak Amerikan Meteoroloji Derneği (AMS) toplantısına,
ABD’ nin Arazi Islah Bürosu’nun (Bureau of Reclamation) gerek duyduğu bir KDD’nin
nitelikleri konusunda bildiri sunulacaktır ( Matthews ve Frevert, Ocak 2004 ). Örnek olarak,
günlük baraj işletmelerine yardımcı olmak için (Westphal v.d. 2003), Ürdün’ ün Azrak havzası’
nın su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı amacıyla (Al-Zu’bi v.d. 2002) ve su kaynaklarının
çok-amaçlı kullanımı konusunda hazırlanmış KDD’ nı gösterebiliriz.
5.4.8. Veri Çıkışı
Giriş için gelen veriler çeşitli biçimlerde olabileceği gibi, istenen veri çıkışları da (a) yazılı
metin, (b)sayısal çizelge, (c)çeşitli grafik, çizim ve haritalar ve (d)canlandırma ya da bunların
birlikte yer aldığı çeşitli biçimlerde olabilir. Görsel veri çıktıları yanında, artık ses çıktıları da
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sağlanabilmektedir. Belge düzenleme, basılı çıktı alma gibi amaçlarla, bu görsel ve sesli
çıktılarının, bir biçimde, kopyalanması da gerekecektir. Dolayısıyla da, buna izin verilip
verilmeyeceği, kopyalama izini verilenlerin, bu kopyalanma işlemlerini nasıl gerçekleşeceği gibi
konular, bu işlevle bağlantılıdır.
Kullanıcı açısından olaya bakarsak, veri çıkışlarının, gözlekte (=ekran (Fr.), screen) albenisi
olan, içeriği doğru ve kolay kavranan sunum sayfaları olarak düzenlenmesinin isteneceği açıktır.
Böylesi bir sunum sayfası, hem sunumu çekici kılacaktır, hem de verilen bilginin doğru
algılanmasına yardımcı olacaktır. İtici ya da yorucu sunumlar kullanımı güçleştirecek,
dolayısıyla da kullanım sayısını azaltacak, veri tabanını verimli kullanımına engel oluşturacaktır.
Sunum yetersizliği yüzünden yanlış anlaşılabilen bir bilgi ise, daha büyük tehlikeler taşır.
5.4.9 Yardım ve Kullanıcı Bilgilendirilmesi
Kullanıcıya, gerek veri tabanını kolay kullanabilmesi için yardım sağlanması, gerekse veri
tabanının içerdiği kavramlar, terimler, tanımlar, hesaplamalar ve bunlara ilişkin uyarıları içeren
bilgilerinin kolayca erişilebilir olması gerekir. Önemli uyarıların, “fırlama” ya da “hop dedik”
(=pop up) uygulamasıyla kendiliğinden çıkması dahi düşünülmelidir. Ayrıca, her önemli konuda
kullanıcının erişebileceği diğer bilgi kaynaklarının bir listesi bulunmalı, olanaklı ise, doğrudan
ağ-bağı (=link) sağlanmalıdır.
Özetle, bir veri tabanının (i)veri girişi, (ii) veri sağlaması, (iii) veri nitelik denetimi, (iv) veri
erişimi, (v)veri aktarma, (vi) veri işleme, ve (vii) veri sunuşu gibi temel işlevleri yerine
getirmesi, ayrıca sürekli güncellenmesi gerekir. Son olarak, gözlemden kullanıma veri akışına
bakmak yerinde olur, çünkü böylesi bir bakış açısı, veri tabanı kurup işletmenin ne demek
olduğunu kavramanın en iyi yollarından biridir.
6.

VERİ AKIŞ DÜZENİ

Gözlem noktasından son kullanıma dek verinin geçtiği aşamalara bakmak, doğru karar
vermeye yardımcı bir veri toplama –işleme düzeninin nasıl olması gerektiğini, bu uygulamanın
özelliklerini anlamada en iyi yoldur. Bu aşamaları şöyle bölümlendirebiliriz:
1 – Veri Toplama Aşaması: Gözlem noktasında konulmuş kurallara titizlikle uyularak
gerekli gözlem ve ölçümlerin yapılması, gözlem ve ölçümlere dayanarak ilk verilerin saptanması
/ hesaplanması, verilerin sağlaması ve ön nitelik denetiminin yapılması aşamasıdır.
2 – Verilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Bu aşamada kimi veriler elle
işlenecektir, kimi veriler ise aygıtların sinyal kayıtları, uydu sinyalleri biçiminde olup özel
yollarla bilgisayara aktarılacaktır.
3 – Bilgisayardaki Verilerin Sağlama ve Nitelik Denetimi İşlemleri: Veriler, kullanıma
sunulmadan önce, yanlış verilerin düzeltilmesi, kuşkulu verilerin saptanıp belliklenmesi ve her
veriye “yanılma payı” bilgilerinin eklenmesi gibi işlemlerden geçirilerek “güvenilir veri”, en
azından “niteliği belli veri” durumuna getirilmesi aşamasıdır.
4 –Veri Kullanıma Sunum Aşaması: Bu aşamada,veriler çeşitli kullanıcıların erişimine
açılmış durumdadır. Bu aşamada önemli iki temel soru vardır:
(i)
Kullanım yetkisi: Kim, hangi veriye, ne ölçüde ulaşacaktır?
(ii)
Sunuş biçimi: Veri, değişik kullanıcılara nasıl( hem içerik, hem biçim
açısından) sunulmalıdır?
5 –Veri Kullanım Aşaması: Bu aşamada, veri tabanına bağlı olarak sağlanan veri işleme,
inceleme ve çözümleme olanakları devreye girmektedir. Verilerin başka veri işleme ve
değerlendirme yazılımlarına aktarılmasını sağlayan olanak ve yordamlıklar da bu aşamada
kullanıma girer.
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6 –Veri Tabanı İşletme Aşaması: Bu aşama, bir önceki aşamayla birlikte devrededir.
Burada, bakım, güncelleme, ve yeni verileri ekleyerek veri tabanını geliştirme söz konusudur.
Veri tabanını sağladığı başka yazılımlardaki veri değerlendirmelerinin sonuçlarını yeni veri
olarak ya da ağ-bağı yoluyla kullanıma sunmak için gerekli düzenlemeler düşünülmelidir.
Ayrıca, kullanıcı ile iletişim sağlanması bu aşamanın başarısı açısından büyük önem taşır.
Kuşkusuz, bu aşamalar kavramsal bir bölümleme sonucudur, bu aşamalara ilişkin işlemler
büyük ölçüde birbiriyle bağlantılıdır.
7.

SONUÇ

Sonuç olarak, su kaynaklarının düzenli ve verimli işletilebilmesi için, eldeki dağınık verileri
düzenleyip daha geniş bir kullanıma sokacak bir veri tabanı kurma girişiminin günü çoktan
gelmiştir. İlgili kuruluşların işbirliğiyle, bir el öğrenceliği uygulamayla başlayıp su kaynakları
konusunda alınacak her türlü karara destek sağlayacak bir KDD kurmayı amaçlayan çalışmaya
bir an önce başlanmalıdır.
İşbirliği yapmak yerine, her kurum ve kuruluş, kendi bildiğince kendi elindeki verileri
bilgisayar ortamına aktarmak yolunu tutarsa, ortaya bir sürü veri tabancıkları çıkacaktır. Dahası,
gerekli özeni göstermeden, bölük pörçük bilgisayar ortamına aktarılmış bu kayıtlara, veri
tabancığı demek dahi doğru olmayabilir. Eldeki verilere hiçbir nitelik denetimi uygulamadan,
gerekli sağlama ve düzeltmeleri yapmadan, onları olduğu gibi bilgisayar ortamına aktarmak için
emek ve kaynak harcamak, veri tabanı kurmak değil savurganlıktır. Dahası, bu tür uygulamalar,
güvenilmez verilere kolay ve çabuk erişi sağlayarak su kaynakları konusunda “yanlış bilgi”
üretimini artırmaktan öte bir sonuç sağlamaz. Bu sözde veri tabancıklarının tek işlevi, olsa olsa,
işin özünü bilmeyen dolayısıyla da görüntüye önem veren bazı “üst yöneticiler”in ve
kamuoyunun gözünü boyamak olacaktır.
8. DEĞERBİLİRLİK AÇIKLAMASI
Yazar, yayınlarının örneğini ayrıbasım, PDF dosyası ya da başka biçimde kendilerine
gönderen yazarlara teşekkürü borç bilir. Ayrıca, SDÜ’nin kütüphanesinin dış yayınlara olan
aboneliğinin kaynak bulmada sağladığı kolaylıkları belirtmek isteriz.
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Şekil 1. Veri Tabanının Kavramsal Katmanları
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Çerçeve 1. Küresel Hidrolojik Veri Tabanları
GRDC (Global Runoff Data Center)
GPCC (Global Precipitation Climatoloty Center)
GEMS-WATER (The Global Environmental
Monitoring System)
FRIEND (The Flow Regimes from International
Experimental and Network Data)
WDC-A Glaciology ( The National Snow & Ice Data
Center)
The World Glacier Monitoring Service
GRID (The Global Resource Inventory Dadabase)
MSSL (Mullard Space Science Lab) Global Lake
Database
ILEC (International Lake Environment
Committee) lake data base
GNIP (The Global Network “Isotope in Precipitation”)

Federal Institute of Hydrology, Koblenz,
Almanya
WMO, Offenbach, Almanya
UNEP (WMO yardımıyla ) Burlington, Kanada
Institute of Hydrology Wallington, İngiltere
CERES, Univ. Of Colarado Boulder, Co. A.B.D.
IAHS /ICSI Zurich, İsviçre
UNEP
MSSL University College Londra, İngiltere
Lake Biwa Research Institute
IAEA ( WMO yardımıyla)
Avusturya

Japanya
Viyena,

Kaynak : GTOS (Global Terrestrial Observing System) Report of the Expert Meeting on Hydrological Data
for Global Observing System – Appendix 6

Çerçeve 2. ÇVT için bir örnek
Yer altı Suyu Veri Tabanı için ÇEKİRDEK VERİ KÜMESİ
Konum Tanımlayıcılar
• Enlem
• Boylam
• Enlemi/boylamı belirleme yöntemi
• Enlem/boylam verilerini sağlayan kaynak
• İlin tanıtıcı sayısı1
• İlçenin tanıtıcı sayısı
Kuyu / Kaynak Tanımlayıcılar:
• Kuyu / Kaynak Özlük Sayısı1
• Kuyunun kullanışı
• Kuyunun ilk yapıldığındaki yüceltisi
• Kuyu sızdırıcı çeperinin üst sınır yüceltisi
• Kuyu sızdırıcı çeperinin alt sınır yüceltisi
• Kuyu logunun bulunduğu kaynak
• Kuyu logunun türü
Su Örneği Alma ve Laboratuvar Tanımlayıcıları:
• Su örneği bilgilerinin bulunduğu kaynak
• Su örneği alınan gün
• Su örneği özlük sayısı
• Yapılan analiz türleri
• Analiz Sonuçları ( Standard birimlerle)
• Analiz güven sınırları ( Arazi ve Lab. Nitelik güvenceleme bilgileri de verilecek)
• Su derinliği ( Arazi düzeyinden)
• Her analiz sonuçunun bulunma yöntemi
1
2

Örneğin, Isparta için 32
Veri tabanı kurucularınca, her bir veri toplama noktasını tanıtmak üzere verilen sayı

NOT: Kaynaktaki Eyalet (State) ve eyalet alt bölümü olan County, İl ve İlçe olarak uyarlanıştır.
Kaynak : EPA 440/6-88-005, US EPA Office of Groundwater Protection
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Çerçeve 3. Gözlem Noktasına ilişkin ek verilerle ilgili bir örnek
Gözlem Noktası Tanıtımı Veri Bohçası
•
•
•
•
•
•

Kimlik verileri: Özlük sayısı, gözlem noktasına verilen bütün adlar ve tanıtıcı işaretler,
Konum: Koordinatları, Yüceltisi, bulunduğu Yönetsel birim, topografya ve diğer önemli özellikler,
Gözlem Araçları/Aygıtları ve bunların görüş açıları
Gözlem ve Bilgi dağıtım kuralları
Gözlem süresi ve kayıtları
Gözlem Noktasının Tarihi *

•

Gözlem noktası tarihi, yukarıdaki diğer bilgilerde zaman içinde oluşan değişmeleri sağlayacaktır. Gözlem
noktası tarihinde, aşağıdaki türden bilgiler yer alacaktır:
1. Gözlem yeri değişikliği ( Konuma ilişkin değişiklikler),
2. Ad ya da tanıtıcı işaret değişikliği,
3. Gözlem zamanı, sıklığı, hesaplama yolu gibi gözlem işlemlerindeki değişiklikler ve uygulanmaya
başlama anı
4. Araç/aygıt arıza ve onarılma bilgileri
5. Araç/aygıt değiştirme, ekleme ya da kullanımdan çıkarma,
6. Gözlem görevlileri, gözlem yaptıkları dönemler ( hangi gözlemi kim yaptı?),
7. Olağandışı durumlar

KAYNAK: Lazar ve arkadaşlarının(1999) UCAN ( Unified Climatic Access Network)
bildiriden uyarlanmıştır.
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ÖZET
1992 yılı Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Dünya Zirvesi sonucunda açıklanan Gündem 21
başlıklı raporda, su kaynakları yönetiminin, yeterli ve güvenilir veriye dayandırılması gerektiği ve
karar verme sürecinin bilgi bazına oturtulması (informed decision making) öngörülmüştür. Ancak
yine Gündem 21’e göre, mevcut veri ve veri yönetimi sistemleri, kaynak yönetimi ve karar verme
açısından ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayamamaktadırlar. Bu nedenle günümüzde, mevcut verilerin
entegre bir yaklaşımla yönetilmeleri gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Sunulan çalışmada, entegre
veri yönetimi yaklaşımının esasları tanıtılmakta; bu açıdan gerek gelişmiş, gerekse Türkiye dahil
olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut sistemler, 2001 yılında konu ile ilgili olarak yazarlar
tarafından düzenlenen bir NATO Çalıştay’ında edinilen bulgular ışığında irdelenmekte; veri
sistemlerinin aksaklıkları ortaya konarak, yapılması gerekenler özetlenmektedir. Söz konusu
irdelemeler, bir veri yönetim sisteminin çeşitli aşamaları (ölçüm amaçlarının tanılanması, ölçüm ağı
tasarımı, veri toplanması, verilerin işlenmesi, depolanması ve kullanıcıya sunulması) açısından ele
alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: hidrolojik veri, veri yönetimi, veri tabanları, veri işleme, bilgi sistemi.
HYDROMETRIC DATA MANAGEMENT
ABSTRACT
It was emphasized in Agenda 21, the major output of the 1992 United Nations Earth Summit on
Environment and Development, that water resources management should be based on reliable and
adequate information and that planners should seek for “informed decisions”. Yet, it was also
recognized in Agenda 21 that current systems of information production do not fulfill the requirements
of resource management and decision making. Accordingly, the need exists today to adopt integrated
approaches to data management. The study presented focuses on basic aspects of “integrated data
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management” and assesses the current practice in data management in both the developed and the
developing countries within the framework of conclusions and recommendations derived at the 2001
NATO ARW organized by the authors. Such an assessment is presented with respect to various steps
of a data management system, i.e., setting goals for data collection, design of monitoring systems,
collection, handling, storage and dissemination of data.
Key Words: hydrologic data, data management, databases, data processing, information
systems.
1. GİRİŞ
1992’de Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Dünya Zirvesi
sonucunda açıklanan Gündem 21 başlıklı rapor, doğal kaynakların yönetimine farklı bir bakış
açısı getirmiştir (Harmancıoğlu ve Alpaslan, 1997; Alpaslan ve Harmancıoğlu, 1997). Raporda,
çevre bütününün bir parçası olarak tanımlanan su kaynaklarının da, sürdürülebilir kalkınma
felsefesi içinde, havza bazında ve diğer doğal kaynaklarla entegre biçimde yönetilmeleri
gerektiği vurgulanmaktadır.
Entegre yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirilecek bir yönetimin temel araçlarından biri de, genel
anlamda çevresel, daha dar kapsamda ise “hidrolojik veri” olarak tanımlanmıştır. Gündem 21’in 8.
ve 40. bölümlerinde, su kaynakları yönetiminin yeterli ve güvenilir veriye dayandırılması gerektiği
ve karar verme sürecinin bilgi bazına oturtulması (informed decision making) zorunluluğu ortaya
konmuştur. Bu zorunluluğa karşılık, yine Gündem 21’e göre, mevcut veri ve veri yönetimi
sistemleri, kaynak yönetimi ve karar verme açısından ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayamamaktadırlar.
Su kaynakları ile ilgili sorunların giderek yoğunlaştığı günümüzde, mevcut bilgi sistemlerinin aksine
bir gidiş göstererek zayıf kalmaları talihsiz bir olgudur. Bu nedenle, günümüzde hidrolojik ölçüm
sistemleri, veri tabanları ve mevcut verilerin etkin bir biçimde değerlendirilmesi konularına ağırlık
verilmeye başlanmıştır. Bu konuda ortaya konan en son görüş de, mevcut verilerin entegre bir
yaklaşımla yönetilmeleri gerekliliğidir.
Entegre veri yönetimi konusunda, yazarlar tarafından 2001 yılında düzenlenen “Çevresel
Verilerin Eldesinde ve Bilgi Üretiminde Entegre Teknolojiler” başlıklı NATO Çalıştayı’nda
(ARW), su kaynakları yönetiminin veri ve bilgi eksikliğinden değil, verilerin yönetimindeki
yanlış uygulamalardan olumsuz etkilendiği ortaya konmuştur (Harmancıoğlu v.d., 2003).
Halihazırda, pek çok ülkede toplanmış, farklı türde ve büyük miktarlarda çevresel veri
mevcuttur. Ancak bunlar rutin olarak biraraya getirilememekte ve etkin bir bilgi üretimi de
sağlanamamaktadır. Günümüzde, Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi ileri teknolojiler, verilerin etkili
biçimde düzenlenmesini, işlenmesini ve analizini sağlayabilmektedirler. Yine günümüzdeki veri
türleri, arazide toplanmış gözlemlerle sınırlı kalmayıp, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri,
uzaktan algılanan veriler ve gerçek zamanlı sistemlerle elde edilen verileri de içermektedir. Yeni
veri türleri de, mevcut gözlemlerin miktarını hızla büyük boyutlara taşımaktadır. Öte yandan
sayısal modeller, benzeşim ve tahmin yoluyla da veri üretmektedirler. Veri toplama
teknolojilerindeki bu gelişmeler, veri yönetimi sistemlerinin de entegre biçimde ele alınmasını
kaçınılmaz kılmaktadır.
Veri yönetiminin sağlıklı olarak gerçekleştirilememesinin, aşağıda özetlenen başka olumsuz
etkileri de mevcuttur (Harmancıoğlu v.d, 2003):
- bilgi alışverişinin yeterli düzeyde yapılamaması;
- önemli tarihsel verilerin kaybedilmesi;
- bilgi üretiminde önemli ölçüde iş tekrarı;
- belli bir problemin çözümü için gerekli bilginin güvenilir olarak üretilememesi;
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-

belli bir proje veya program çerçevesinde, veri organizasyonu maliyetlerinin artması.

Aşağıdaki bölümlerde, entegre veri yönetimi yaklaşımının esasları tanıtılarak, bu açıdan gerek
gelişmiş, gerekse Türkiye dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut sistemler,
yukarıda sözü edilen NATO Çalıştayı’nda elde edilen bulgular ışığında irdelenmekte; veri
sistemlerinin aksaklıkları ortaya konarak, yapılması gerekenler özetlenmektedir. Söz konusu
irdelemeler, bir veri yönetim sisteminin çeşitli aşamaları (ölçüm amaçlarının tanılanması, ölçüm
ağı tasarımı, veri toplanması, verilerin işlenmesi, depolanması ve kullanıcıya sunulması)
açısından ele alınmaktadır.
2. HİDROLOJİK VERİLERİN ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİNDEKİ YERİ
Bir akarsu havzasının entegre yaklaşımla yönetimi hedeflendiğinde, Şekil 1’de özetlenen
aşamaların gerçekleştirilmesi söz konusudur. Şekilden de izlenebileceği gibi, öncelikle yapılması
gereken iş, havzada su kaynakları açısından problemlerin tanılanması ve buna göre yönetimden
beklenen amaçların ve tercihlerin belirlenmesidir. İkinci aşamada, havzanın bir bütün olarak
tanılanması, fiziksel özellikleriyle birlikte sosyal, ekonomik, yasal ve idari unsurlarının da ortaya
konması gerekir. Fiziksel boyutta, havza sisteminde yer alan tüm elemanlar (akım, kalite, yağış,
sediment, toprak kaynakları, arazi kullanımı vs.) ve bunlar arasındaki etkileşimlerin belirlenmesi
söz konusudur. Esas olarak, bu aşama disiplinler arası bir çalışma gerektirir.
Entegre yönetimin, daha sonraki aşamaları oluşturan üç temel aracı mevcuttur:
- havza bilgi sistemi (veri);
- havza simülasyon modelleri; ve
- veri - model ilişkisini sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS).
Esas itibariyle, veri ve model, geçmişte de planlama çalışmalarının temel araçlarını teşkil
etmişlerdir. Ancak, entegre yönetim yaklaşımı, bu araçların oluşturulup kullanımında da yeni
ihtiyaç ve yaklaşımlara neden olmuştur.
Entegre yönetimin önemli aşamalardan biri, havzanın tanılanmasını sağlayan ve daha sonraki
işlem kademelerinin de temeli olan havza bilgi sisteminin oluşturulması işlevidir. Esas olarak,
bir havzanın yönetimi hedeflendiğinde, ilk adım olarak böyle bir sistemin ortaya konması
zorunludur. Aksi halde, havza hakkında mevcut ve/veya toplanması gereken bilgiler
değerlendirilmeden, modelleme çalışmaları, yönetim planlarının tanımı ve karar verme gibi
aşamaların güvenilir biçimde gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Havza bilgi sisteminin
oluşturulması, aynı zamanda toplumun bilinçlendirilmesi açısından da zorunlu bir işlem
adımıdır. Gündem 21’de, entegre havza yönetiminin sosyal bir olgu olduğu vurgulanarak, bu
konuda başarıya ulaşılabilmesi için toplumun mutlaka bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
gerektiği belirtilmektedir. Bu koşulun sağlanmasında da temel araç, sürekli olarak
güncelleştirilip modifiye edilen bir havza bilgi sistemidir. Bu sistem içinde her türlü hidrolojik
veri ile birlikte toprak kaynaklarına ilişkin bilgilerin, sosyal, ekonomik ve demografik verilerin
de derlenmesi gereklidir.
Gelişmiş ülkeler, sözü edilen türde havza bilgi sistemlerini oluşturma aşamasına gelmişler;
hatta bazıları bu sistemleri, kullanıcının kolaylıkla ulaşabileceği türde ve bilgisayar ağı
niteliğinde veri bankaları haline dönüştürmüşlerdir. Ülkemizde ise henüz böyle bir oluşum
mevcut değildir. Farklı türde veriler, farklı ortamlarda, farklı biçimlerde ve farklı kuruluşların
bünyesinde dağınık olarak bulunmakta; kullanıcıların çeşitli türdeki bilgilere ulaşmaları zaman
alıcı, masraflı ve zahmetli olmaktadır. Çoğu kez, bir havzada yapılacak herhangibir çalışma için
aynı bilgilerin tekrar tekrar derlenmesi söz konusudur. Zira, düzenli bir havza bilgi sistemi
mevcut olmadığından, farklı kullanıcılar birbirinden habersiz olarak çalışmalarını sürdürmekte
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ve herbir çalışma için gerekli bilgiler ayrı ayrı araştırılıp derlenmektedir. Esas olarak ülkemizde,
henüz “havza bilgi sistemi” kavramı ve felsefesi yerleşmiş değildir; dolayısıyla havza yönetimi
açısından daha başlangıçta önemli bir eksiklikle karşı karşıya kalınmaktadır. Zira havza
hakkında nelerin bilindiği, hangi konularda bilgi eksikliğinin bulunduğu ve ne gibi verilerin
toplanması gerektiği irdelenememektedir.
Entegre yönetim aracı olarak veriler açısından, veri toplama sistemlerinin tasarımından
başlayarak, gözlem yapılması, laboratuvar analizleri, verilerin depolanıp proses edilmesi,
kullanıcılara ulaştırılması ve sonuçta veri analizleri ile bilgiye dönüştürülmesine kadar çeşitli
işlem adımlarını içeren bir “veri yönetimi sistemi”nin uygulanması gerekmektedir. Günümüzde
bu sistemin de, işlem adımları arasında ve her adımda gerekli olabilecek farklı disiplinler
arasında entegrasyonu sağlayacak biçimde yürütülmesi zorunlu hale gelmiştir. Aksi takdirde,
çoğu uygulamalarda olduğu gibi, çok sayıda veri toplanmasına rağmen sonuçta havza yönetimi
için gerekli bilginin üretilemediği durumlarla karşılaşılmaktadır (Harmancıoğlu, 1997).
Modelleme açısından ise, geçmişte akım, su kalitesi, hidrolojik çevrimde yer alan diğer
bileşenler, sediment taşınımı, erozyon vs. gibi olaylar, sadece o olayların simülasyonuna
yönelmiş modellerle tanımlanmaktaydı. Entegre yönetim yaklaşımında ise, tüm olayların birlikte
değerlendirilmesi esas olduğundan, geçmişteki modeller daha geniş kapsamlı ve karmaşık
modellerin bileşenleri haline gelmiştir. Entegre yönetimin kaçınılmaz bir unsuru da havzanın
alansal boyutta incelenmesini sağlayan, görüntüleme, matematik işlem, veri depolama, çıktı
hazırlama gibi pek çok işlevi birlikte yerine getiren Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS)
kullanılmasıdır. Bilgisayar programı niteliğinde olan bu sistemler, yönetimin diğer iki aracı olan
veri ve modellerle entegre edildiğinde, havzanın mevcut veriler veya girdiler altındaki davranışı,
model çıktılarının alanda dağılışı gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Veri
+ Model + CBS entegrasyonunun havza yönetimi açısından sağladığı temel olanak, alternatif
yönetim politikalarının, veya yönetim senaryolarının, irdelenebilmesidir. Esas olarak yönetim
kararları, çeşitli senaryoların oluşturulup, havzanın verilen kararlara davranışını model ve
mevcut verilerle irdelemek ve bunları CBS ile görüntülemek suretiyle sınanmaktadır. Böylelikle
daha iyi ve etkin yönetim planlarının oluşturulması mümkün olmaktadır (Singh, 1995).
Entegre yaklaşım, bundan böyle havza yönetiminde uygulanması gereken bir yaklaşım olarak
kabul edilmektedir. Ancak bu aşamada pek çok sorunla da karşılaşılmaktadır. Teknik yönden,
entegre yaklaşımın uygulanabilmesi için yeni teknik ve mühendislik uygulamalarına ihtiyaç
vardır. En başta temel zorluk, havzanın bir bütün olarak tanımlanabilmesidir. Bu açıdan bilimsel
temellerin iyi oturtulması, fiziksel olayların gerçekçi olarak tanımlanması zorunludur.
Günümüzde bu amaçla kapsamlı matematik modeller geliştirilmektedir. Bu modeller havza
bütününü içeren ve bilgisayarda çözümlenen modellerdir. Teknik açıdan bu tür modellerin
uygulanmasında da çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Modellerle ilgili zorlukların başında
veri ihtiyacı gelmektedir. Evvelce noktasal olarak toplanan veriler çeşitli uygulamalar için yeterli
olurken, bugün pek çok problemin çözümü alansal dağılıma sahip veri gerektirmektedir. Alansal
verilerin işlenip değerlendirilmesi için de yeni teknik ve yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu gerekçe
ile günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi yeni teknolojiler geliştirilmektedir. Bunların da
ötesinde toplanan verilerin işlenmesi, depolanması, kullanıcıya ulaştırılması da başlı başına bir
yönetim çalışması gerektirmektedir. Bu noktada karşılaşılan en önemli sorun, yönetim
kararlarının verilebilmesi için gerekli olan bilgi ile veri yönetimi sistemlerinin ürettiği bilgi
arasındaki uyumsuzluktur. Esas olarak bu konu da, Gündem 21’de ele alınmış, veri toplama ve
yönetim sistemlerinin de etkin ve optimum hale getirilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede pek
çok ülke, ölçüm sistemlerinin performansını değerlendirerek yeniden tasarım çalışmalarına
başlamışlardır. Halihazırda, veri toplama, değerlendirme ve veri yönetim sistemleri, havza
yönetiminin kilit unsuru olarak ele alınmaktadır.
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3. ENTEGRE VERİ YÖNETİMİNE GEREKSİNİM
Su kaynaklarının yönetiminde karar verme süreci esas olarak, bu kaynaklar hakkındaki mevcut
bilgiye dayanır. Bu bilgi de çevre bütününün çeşitli bileşenleri hakkında toplanan verilerle
sağlanır. Burada karar verme sürecine etki eden en önemli olgu “veri”lerin “bilgi”ye
dönüştürülmesidir. Söz konusu dönüşüm, Şekil 1’de özetlenen ve bir veri yönetim sisteminin
aşamalarını ifade eden işlem adımlarıyla gerçekleşir. Bu adımların herbiri, nihai bilginin
oluşmasına katkıda bulunur; dolayısıyla karar vericilerin gereksinim duyduğu bilgi, Şekil 1’de
verilen veri yönetim sisteminin bir ürünü veya çıktısıdır.
Etkin ve verimli yönetim kararları, ancak eldeki bilginin yeterli ve güvenilir olması halinde
ortaya konabilir. Bu nedenle, mevcut veya toplanması öngörülen verilerin, bir sistem bütünü
içinde ele alınıp değerlendirilmeleri gerekir. Zira Şekil 1’de verilen veri yönetim sisteminin
herbir adımı, nihai bilginin kalitesine ve yeterliliğine etki etmektedir. Öte yandan, karar verme
süreci için gerekli olan unsur, bilginin sadece yeterliliği ve güvenilirliği olmayıp, bu bilginin
istendiği yer ve zamanda mevcut olması, kullanıcı tarafından kolaylıkla ulaşılabilir ve de
anlaşılabilir olması zorunludur (Harmancıoğlu v.d., 1998a).
Yukarıda belirtilen gereksinimlere karşılık, Gündem 21’in su kaynaklarına ilişkin 18.
Bölümünde; yine 1992’de düzenlenen Uluslararası Su ve Çevre Konferansı’nda; Dünya
Meteoroloji Örgütü’nün 1994’te yayınladığı kapsamlı raporda (WMO, 1994) ve benzeri
uluslararası rapor ve bültenlerde (Harmancıoğlu v.d., 1997), su kaynaklarını izleme ve veri
yönetimi sistemlerinin giderek etkinliklerini yitirdikleri ve kaynak yönetimi için gerekli temel
bilgileri sağlayamadıkları ortaya konmuştur. Küresel bazda suya olan ihtiyacın giderek arttığı
günümüz koşullarında, bu durum son derece talihsiz bir olgu olarak nitelendirilmektedir
(Harmancıoğlu v.d., 1998b).
Su kaynakları ile ilgili olarak bugün karşılaşılan sorunlar, veri ve bilgi sistemlerinin etkin bir
şekilde geliştirilip yaygınlaştırılmasına, kaynak yönetimine esas veri tabanlarının
oluşturulmasına, verilerin bilgiye dönüştürülmesindeki her işlem adımında standardizasyonun
sağlanmasına, geçmiş dönemlerdekinden daha fazla ihtiyaç göstermektedir (Oliounine, 1997).
Geçmişte, mevcut verilerin doğal kaynaklar hakkında ne bilgi getirdiği sorusu ile ilgilenilirken,
bugün için temel sorun, bu verilerin beklenen bilgiyi sağlayıp sağlamadığıdır. Günümüzde klasik
yöntemlerden, uzaktan algılamaya kadar uzanan gelişmiş veri toplama teknikleri mevcuttur.
Ancak, belli bir problemin çözümü amaçlandığında, bu verilerin beklenen veya istenen bilgiyi
sağlayamadıkları görülmektedir. Bu durumda verilerin, sayıca ne kadar çok olurlarsa olsun,
kullanılabilirlikleri zayıf olmaktadır. Temelde bu gerekçe ile, etkin bir veri yönetim sisteminin
oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sorunun bir de maliyet yönü vardır. Veri toplanması
ve bilgi eldesi, zahmetli ve masraflı bir işlevdir. Toplanan verilerin kullanılabilirliğinin düşük
olması, bu faaliyetler için yapılan yatırımları boşa çıkarmakta; ayrıca nihai karar verme
sürecinde de, yetersiz bilgiye dayanan hatalı kararlar verilmesi sonucu, üretilecek çözümlerin de
maliyetinin yüksek olmasına neden olmaktadır.
Ölçüm ve veri yönetimi sistemlerinde, yukarıda sözü edilen olumsuz yöndeki gidiş, bölgesel,
ulusal ve uluslararası seviyelerde dikkatleri mevcut izleme sistemlerine, veri tabanlarına ve veri
kullanımına yönlendirmiştir. Bunun sonucunda da, halihazırdaki bilgi sistemlerinin revizyonu
için çalışmalar başlatılmıştır.
Yukarıda sözü edilen gelişmeler sonucunda, mevcut veri ve bilgi sistemlerindeki unsurların, veri
yönetiminde ancak entegre yaklaşımların uygulanmasıyla çözümlenebileceği sonucuna varılmıştır.
Entegre veri yönetimini gerektiren temel nedenler de aşağıdaki gibi açıklanmıştır (Harmancıoğlu
v.d., 1998b):
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(a) Mevcut veri sistemlerinin ürettiği bilgi ile, kaynak yönetimi için karar verme sürecinde
gerekli olan bilgi arasındaki uyumsuzluk ancak entegre veri yönetimi yaklaşımıyla en aza
indirilebilir;
(b) Doğal kaynakların yönetimi ile ilgili çeşitli programlar (örneğin, Dünya İklim (WRCP) ve
Geosfer-Biyosfer (IGBP) programları, Küresel Çevre Örgütü (GEF), Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP), Küresel İklim İzleme Programı (WWW)), disiplinlerarası bölgesel ve
küresel nitelikte programlardır. Bu programların çalışabilmesi için, farklı kuruluşların
yürüttüğü veri yönetimi faaliyetleri arasında işbirliğinin sağlanması; veri toplama, veri akışı ve
arşivleme konularında koordinasyon kurulması gereklidir. Bu da entegre veri yönetimi
yaklaşımıyla sağlanabilir;
(c) Doğal kaynakların yönetimi, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçeklerde veri alışverişini
gerektirmektedir. Bu alışveriş:
- aynı değişkene ait, farklı yöntemlerle veya farklı kuruluşlarca toplanmış veriler
arasında (örneğin, farklı yöntemlerle toplanmış su kalitesi verileri);
- aynı disiplinde ancak farklı özelliklere ait veriler arasında (yüzeysel sularda fiziksel,
kimyasal, biyolojik özelliklere ait veriler);
- farklı disiplinlere ait veriler arasında (örneğin, meteorolojik, hidrolojik, jeolojik
veriler);
AMAÇ VE SINIR ŞARTLARI TANIMI

ÖLÇÜM AĞI TASARIMI

ÖRNEKLEME

LABORATUVAR ANALİZİ

VERİ İŞLENMESİ

VERİ DEPOLAMA (VERİ TABANI)

KULLANICIYA ULAŞTIRMA

VERİ ANALİZİ

MODELLEME

BİLGİ ELDESİ

KARAR VERME

Şekil 1. Veri yönetimi sisteminin temel adımları.
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söz konusu olabilir. Farklı disiplinler, kuruluşlar ve yöntemlerle toplanmış olan verilerin
bütünleştirilmesi ve veri alışverişinin mümkün kılınması da yine entegre veri yönetimi
yaklaşımını gerektirir (Harmancıoğlu v.d., 1997).
Bir veri yönetimi sisteminde entegrasyon, yukarıda (1), (2) ve (3) maddelerinde ifade edilen
seviyelere ilaveten, üç ayrı ölçekte gerçekleştirilmelidir (Harmancıoğlu, 1997):
- Şekil 1’de özetlenen işlem adımları arasında: entegrasyonda evvelce de belirtildiği gibi,
her bir işlem adımı nihai bilginin üretilmesine katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla, bir
adımın çıktısı, bir sonraki aşamanın girdisi olduğundan, herhangibir adımdaki aksaklık,
nihai bilginin sağlıklı ve güvenilir biçimde eldesini engellemektedir;
- veri yönetiminde yeralan farklı disiplinler arasında: Şekil 1’de verilen işlevler farklı
disiplinlerin katkısıyla gerçekleşmektedir. Bu disiplinler arasındaki uyumsuzluk, nihai
bilginin kalitesine ve güvenilirliğine olumsuz yönde etkimektedir;
- ölçüm yapan farklı kuruluşlar, bölgeler ve ülkeler arasında: yukarıda da belirtildiği gibi,
doğal kaynakların yönetimi, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte veri alışverişi
gerektirmektedir. Günümüzde bu tür alışverişler için gelişmiş iletişim teknolojileri mevcut
olmasına rağmen, karşılıklı olarak aktarılan verilerin uyumsuzluğu (biçim, format, birim,
güvenilirlik vs. açısından) önemli bir sorundur.
4. VERİ YÖNETİMİ SİSTEMLERİNDE MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
4.1. Verinin Bilgiye Dönüştürülmesindeki Sorunlar
Şekil 1’de özetlenen işlem adımlarıyla, toplanan verilerin bilgiye dönüştürülmesi oldukça zor
bir işlemdir; zira bu sistemde yeralan her adımda belirsizlikler ve sorunlar mevcuttur. Bu nedenle
veri yönetimi, doğal kaynakların yönetimi çerçevesinde başlı başına bir faaliyet alanı haline
gelmiştir (Harmancıoğlu v.d., 1998b).
Veri yönetimi sistemlerinde en önemli sorun, ilk adımda doğal kaynakların ve ilgili süreçlerin
izlenme amaçlarının kesin ve net bir biçimde tanımlanamamasıdır. Esas olarak bu tanım, karar
verme sürecinde ihtiyaç duyulan bilginin tanılanmasını içermektedir. Böyle bir tanım
yapılmadığı sürece, veri yönetim sisteminin ürettiği bilgi ile sonuçta beklenen bilgi arasında
uyumsuzluk olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla, veri toplamadan önce, sistemden beklenen
bilginin spesifik olarak tanımlanması zorunludur.
İkinci aşamada, ölçüm ağlarının tasarımı için henüz standart hale gelmiş yöntem ve kurallar
mevcut değildir. Dolayısıyla, ölçüm konumlarının, sıklıklarının, ölçülecek değişkenlerin ve
ölçüm sürelerinin seçiminde hala daha belirsizlikler mevcuttur. Bu durum da ölçüm sisteminin
verimliliğine ve ekonomikliğine etki eden önemli bir faktördür. Halihazırda, ölçüm ağlarında
etkinliğin ve verimin değerlendirilmesi ve yeniden tasarımı konusunda yoğun araştırmalar
sürdürülmektedir.
Ölçümlerin yapılması konusunda ise, örnekleme hatalarından; izlenen ortamda (akarsuda)
temsili niteliği olmayan noktalardan örnekleme yapılmasından; laboratuvar analizi gerekiyorsa,
toplanan örneklerin zamanında ve sağlıklı olarak laboratuvara iletilmemesinden kaynaklanan pek
çok sorun yaşanmaktadır.
Laboratuvar analizleri konusunda ise, kullanılan analiz yöntemleri ve birimler konusunda
standardizasyon eksikliği; kalite kontrolünün eksik veya hiç yapılmayışı; toplanan verilerin
gerek analizi gerekse kaydı ve işlenmesi konusunda protokol eksiklikleri, veri güvenilirliğini
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azaltan problemlerdir. Bu açıdan laboratuvar içi ve laboratuvarlar arası kalibrasyona önem
verilmeli, referans laboratuvarlarının kurulması öngörülmelidir.
Verilerin depolanıp arşivlenmesi açısından, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları
sorunlar farklıdır. Gelişmiş ülkelerde, kullanıcıların kolaylıkla erişebilecekleri, güvenilir veri
bankaları mevcuttur. Ancak burada sorun, mevcut bankalardaki veri şişkinliğidir. Bugün pek çok
gelişmiş ülke, büyük hacimlere ulaşmış veri tabanlarını nasıl değerlendirip rahatlatacaklarını ve
bu kadar çok sayıda verinin gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulamaktadırlar. Gelişmekte
olan ülkelerde ise kullanıcıların erişebileceği veri bankaları ya yetersizdir veya hiç yoktur. Esas
olarak, veri bankalarının oluşturulup işletilmesinde de bir standardizasyona ihtiyaç vardır; zira,
farklı kuruluşlarca toplanan veriler, farklı format, birim ve ortamlarda arşivlenmekte; sonuçta
bankada toplanan veriler arasında uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan günümüzde
geliştirilen CBS tekniği, veri depolanması, işlenmesi ve yönetimi açısından güçlü bir teknik
olarak görülmektedir.
Veri analizi ve modelleme aşamalarında ise kullanılması mümkün çok sayıda yöntem ve
yaklaşım mevcuttur. Burada sorun, incelenen sürecin niteliğine en uygun yaklaşımların seçimidir
ki, bu da doğadaki olayın iyi anlaşılıp anlaşılmadığına bağlıdır. Ayrıca, analiz yöntemlerinde
yapılan varsayımların geçerliliği de sorgulanması gereken bir başka faktördür. Veri analizi
açısından, bir başka sorun da verilerin niteliği ve niceliği ile ilgilidir. Gözlem sürelerinin kısalığı,
eksik verilerin mevcudiyeti, veri güvenilirliğinin ve homojenliğinin şüpheli oluşu gibi
problemler, çoğu zaman mevcut analiz yöntemleriyle halledilememekte ve yeni tekniklere
ihtiyaç duyulmaktadır.
Özetlenecek olursa, bir veri yönetimi sisteminde yeralan herbir işlevin kendine özgü
belirsizlikleri ve sorunları mevcuttur. Esas olarak, verilerin kullanılabilirliğine bu işlevlerin
herbiri ayrı ayrı katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla, herhangibir adımda oluşabilecek sorunlar,
nihai bilginin güvenilirliğini azaltmaktadır. Bu nedenle, bir veri yönetimi sisteminin sağlıklı
işleyebilmesi için, söz konusu sorunların çözümlenmesi veya en aza indirilmesi zorunludur.
İkinci önemli bir nokta, veri yönetiminde yeralan adımların birbirini tamamlayan işlevler olarak
bir sistem bütünü içinde değerlendirilmeleri zorunluluğudur. Bu da, herbir işlevin farklı bir
disiplin tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle kolay bir iş değildir. Bu nedenle, mevcut veri
yönetimi sistemlerinin iyileştirilmesi hedeflendiğinde, disiplinler arası uyumun da sağlanması
gerekir.
2001 yılında düzenlenen NATO Çalıştayı’nda, veri yönetimiyle ilgili diğer temel sorunlar olarak,
veri toplamada standardizasyon eksikliği, ortak bir terminolojinin kullanılmaması, veri ve bilgi
ürünlerinde biçim ve formattan yeterli düzeyde tanımlanmaması ve veri arşivlerine ulaşmadaki
zorluklar vurgulanmıştır. Bu sorunlar nedeniyle de, farklı kaynaklardan sağlanan veri ve bilgiler
uyumlu olmamakta ve gerekli bilgilerin organizasyonu önemli ölçüde emek, zaman ve bütçe kaybına
neden olmaktadır.
4.2. NATO Çalıştayı’nda Varılan Sonuçlar
2001 yılı NATO Çalıştayı’nda, veri yönetimi sistemlerinin çeşitli yönleri ile ilgili olarak
aşağıdaki sonuçlara varılmıştır (Harmancıoğlu v.d, 2003):
A. Veri Toplama ve Örnekleme Sistemleri
Çevre ve su kaynaklarının etkin biçimde yönetilebilmesi için çevresel süreçlerin iyi
tanınması gerekir. Bu nedenle veri toplama sistemleri, örnekleme, modelleme ve bilim
arasındaki ilişkileri doğru biçimde yansıtmalıdırlar. Başka bir deyişle, Şekil 2’de görülen üç
eleman (ölçüm ağı, veri toplama, doğal sürecin tanılanması) arasında gerekli iletişim iyi
kurulmalıdır.
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Ölçüm Ağı

Süreç Tanılanması

Veri Toplama

Şekil 2. Ölçüm Ağı Yapısı.
Ayrıca, bu ilişkiler, Şekil 3’te gösterildiği üzere, zaman ve alan boyutlarında
değerlendirilmelidir.
Zaman

İzleme ve Ekipman

Örnekleme ve
Veri İşleme

Ağ Tasarımı

Süreçler ve Bilim
P
Alan

Şekil 3. Ölçüm Ağı Tasarımının Boyutları.
Örnekleme konusunda varılan temel sonuçları şöyle özetlemek mümkündür:
-

ölçüm ağları disiplinler arası bir yaklaşımla oluşturulmalı ve disiplinler arasında sağlıklı
bir iletişim kurulmalıdır;
ölçüm ağının kurulmasındaki amaç, kesin ve net olarak tanımlanmalı; örneklenecek
sürecin zaman ve alan boyutları iyi değerlendirilmelidir;
gelecekte, ölçülmesi gereken değişken türlerinin daha da artması beklenmektedir; ayrıca
örneklemede kalite kontroluna olanak sağlayacak otomatik ölçüm sistemlerinin
yaygınlaşması söz konusu olacaktır;
ölçüm ağlarının tasarımı için bilimsel yaklaşımlardan yararlanılmalı, sosyal ve ekonomik
unsurlar da dikkate alınmalıdır;
mevcut ölçüm sistemlerinde en önemli sorunlardan biri veri kalitesinin düşüklüğüdür; bu
nedenle kalite kontroluna ağırlık verilerek, ölçüm kalitesinin iyileştirilmesine
çalışılmalıdır;
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-

hidrometrik ölçümlerin eldesinde uzaktan algılama sistemlerinden daha geniş ölçüde
yararlanılabilmesi için bu sistemlerin, çevresel uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayacak
biçimde kurulmaları gerekecektir;
ölçüm ağı tasarımında, modelleme ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır.

B. Kullanıcı Açısından Değerlendirme
2001 NATO Çalıştayı’nda veri kullanıcılarının karşılaştıkları sorunlar ve gerekli çözümler
açısından aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:
-

-

çevre ve su kaynakları açısından giderek artan boyutlarda ve çok miktarda veri
bulunmasına karşın, kullanıcılar çoğu zaman nerede, ne tür ve ne miktarda veri
bulunduğundan habersizdirler; bunun da ötesinde, veri kaynaklarında, veri niteliğini ve
formatını açıklayıcı bilgi (metadata) bulunmamaktadır;
kullanıcı açısından temel sorun, veri miktarı fazla olsa dahi, belli bir problemin çözümüne
yönelik bilgiyi üretecek verinin bulunmamasıdır; bu açıdan ölçüm ağı tasarımı ve
işletiminde kullanıcı ihtiyaçlarının dikkate alınması gereklidir;
veri kalitesinin iyileştirilmesi açısından, veri yönetiminin her aşamasında standardizasyon
gereklidir;
verinin erşilebilirliği önemli bir sorundur; ancak burada temel problemler teknik değil,
kurumsal niteliktedir;
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımına daha çok ağırlık verilmeli; bu sistemlerde halen
mevcut olan zaman boyutu sorunlarına çözüm getirilmelidir.

5. SONUÇ
Ülkemizde, su kaynaklarının geliştirilmesi ve havza yönetimi konusunda önemli adımlar
atılırken, veri ve mevcut verilerin bilgiye dönüştürülmesi konusuna gereken önem ve dikkatin
verilmediği gözlenmektedir. Veri toplanması konusunda harcanan tüm emek, çaba ve masraflara
karşılık, ölçüm sistemlerinin ve sonuçta üretilen bilgilerin sorgulanması yeterli düzeyde
yapılmamaktadır. Sunulan çalışma, bu eksikliğe dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır. Zira, su
kaynaklarımız hakkında güvenilir ve sağlıklı bilgilerin oluşturulmaması halinde, planlanan
yönetim çalışmalarının da başarıya ulaşması mümkün görülmemektedir.
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ÖZET
Yıllık maksimum yağışların ortalama ve standart sapma gibi örnek istatistiklerinin sağnak
süresinin oldukça düzgün birer fonksiyonu şeklinde değiştiği gözlenmektedir. Bu düzgün
fonksiyonlardan olan sapmaların, verilerin kısa olmasından ve / veya örnekleme hatalarından
kaynaklandığı umulmaktadır.
Bu noktadan yola çıkılarak, Batı ve Orta Anadolu’daki 11 meteoroloji istasyonunda gözlenmiş
standart süreli yıllık maksimum yağışların örnek ortalama ve standart sapmaları sağnak süresinin
düzgün fonksiyonları şeklinde tanımlanmıştır. Örnek ortalamaları için üssel bir bağıntı da uygun
olmakla birlikte; yıllık maksimum yağışların gerek örnek örnek ortalamalarının gerekse de örnek
standart sapmalarının bire oldukça yakın determinasyon katsayılarına sahip, üçüncü dereceden
logaritmik polinomlarla tanımlanabildiği saptanmıştır. Bu regresyonlardan yararlanarak,
değişkenlik katsayılarını da gerçeğe yakın şekilde hesaplamah mümkün olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: standart süreli yıllık maksimum yağışlar; regresyon analizi.

ABSTRACT
The sample statistics of annual maximum storms, such as the mean and standard deviation,
have been observed to vary as rather smooth functions of storm duration. Deviations from these
smooth functions can be attributed for the short samples and perhaps for the sampling errors.
Apart from this fact, the mean and standard deviation of annual maximum storms of standard
durations recorded at 11 meteorological stations in the West and Central Anatolia are defined as
smooth functions of storm duration. Although a power type regression model gives comparably
good results for the sample means, it has been concluded that the sample means as well as the
sample standard deviations of annual maximum storms can be expressed by third order
logarithmic polynomial regressions with coefficients of determinantion close to unity. Through
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the use of these regressions estimation of the variation coefficients very close to the actual values
can also be achieved, consequently.
Key Words: annual maximum storms of standard durations; regression analysis.
1. GİRİŞ
1.1. Amaç ve Kapsam
Yazıcı yağış ölçer (plüvyometre) donanımı bulunan istasyonlardan elde edilen plüvyograf
kayıtları, DMİ ve DSİ gibi kamu kuruluşlarındaki teknik personel tarafından yoğun emek
harcanarak incelenmekte ve her yıla ait t = 5, 10, ...., 1440 dakika süreli (standart süreli)
maksimum yağış yükseklikleri tespit edilmektedir. Bu çok değerli veriler daha sonra, belli
tekerrürlü (T = 2, 5, 10, 25, 50, ve 100 yıl) standart süreli yıllık maksimum yağış (SSMY)
miktarlarının tahmini amacıyla frekans analizi çalışmaları yapılarak değerlendirilmektedir [DMİ,
1969, 1974; Öztek, 1969; DSİ, 1990]. Bu tahminler uygulamada taşkın kontrolü ve yüzeysel
drenaj sistemlerindeki su yapılarının tasarımında kullanılmaktadır.
Özellikle kısa süreli gözlemlerin örnek istatistiklerine bağlı kalınarak yapılan belli tekerrürlü
SSMY tahminleri verilerin yeterli olmaması, frekans dağılım modelindeki parametrelerin uygun
yöntemlerle belirlenmemesi, uygun dağılım fonksiyonunun sıkça değişmesi, yağış gözlemlerinin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi sırasında yapılan bazı hatalar vb. gibi nedenlerle güvenilir
olmayabilmektedir. Bu tür belirsizlikler ve hatalar nedeniyle bazı istasyonlarda süresi daha
büyük olan belli tekerrürlü yağış tahmini, süresi daha küçük olan yağıştan daha küçük
çıkabilmekte, derinlik – süre – tekerrür eğrilerinde beklenmeyen dalgalanmalar doğabilmektedir.
Öte yandan, neredeyse bütün istasyonlarda gözlenen SSM dizilerinin ortalama (Mt) ve standart
sapma (St) gibi temel örnek istatistiklerinin t yağış süresiyle oldukça düzgün değişmesi
yazarların dikkatini çekmiştir [Benzeden, 2001; Çaylak, 2001]. Yazarlar SSMY gözlemlerinin bu
ilginç özelliğinden de yararlanılarak SSMY verilerinin daha etkin ve daha gerçekçi şekilde
değerlendirilebileceği düşüncesiyle bu çalışmayı gerçekleştirmişlerdir.
1.2. Konuyla İlgili Önceki Çalışmalar
Standart süreli yıllık maksimum yağışların (SSMY) frekans analizi konusunda ilk çalışmalar
DMİ Genel Müdürlüğü [DMİ, 1969; DMİ, 1974] tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda
asimptotik moment parametreli Gumbel dağılımı esas alınarak belli tekerrürlü SSMY tahminleri
yapılmış; istasyonların şiddet – süre – tekerrür eğrileri verilmiştir.
SSMY verilerinin değerlendirilmesi konusunda DSİ mensubu olan bazı kişiler [Öztek, 1969;
Diler, 1971, 1979] ve teknik eleman grupları [DSİ, 1990] önemli çalışmalar yapmışlardır.
Türkiye’deki 1575 meteoroloji istasyonundaki yağış verilerinin değerlendirildiği en güncel
çalışma DSİ’nin [1990] çalışmasıdır. Bu çalışma kapsamında, en az 10 yıllık gözlemi bulunan
plüvyograflı 202 istasyonun SSMY verilerinin istatistik analizi yapılmış; her standart süre için en
uygun dağılım fonksiyonu (UDF) belirlenmiş; bu dağılımlardan T = 2, 5, 10, 25, 50, ve 100 yıl
tekerrürlü SSMY tahminleri hesaplanarak bir kitap halinde yayınlanmıştır [DSİ, 1990] .
SSMY verilerinin değerlendirilmesiyle ilgili olarak Ege Bölgesi özelinde DEÜ İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nde çok sayıda çalışma yapılmıştır [Biberoğlu, 1991; Okutan, 1995;
Aşıkoğlu, 1997; Güner, 1999; Bükey, 2000; Ergun, Benzeden, 2001; Benzeden & Bükey, 2001;
Çaylak, 2001; Emre, 2002; Hacısüleyman, 2003] . Benzeden [2001] ve Çaylak [2001] dışındaki
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çalışmaların çoğu SSMY gözlemlerinin frekans analizi; bölgesel analiz ve yağış şiddeti – süre –
tekerrür ilişkileri konularındadır.
2. YÖNTEM
2.1. Regresyon Analizi
Bu çalışmada, belli süreli (t) SSMY dizilerinin ortalama (Mt) ve standart sapma (St) gibi temel
örnek istatistikleri bağımlı değişken (Yt) , yağış süresi bağımsız değişken (X) olmak üzere çeşitli
regresyon modelleri incelenmiştir.
Belli bir t standart süresine sahip Pt,i yıllık maksimum yağış dizisinin ( i = 1, 2, ..., N ) örnek
ortalaması ve örnek standart sapması aşağıdaki eşitliklerden hesaplanmaktadır.

Mt =

1 N
∑ Pt ,i
N i =1

⎡N
⎤
S t = ⎢∑ (Pt ,i − M t ) 2 /( N − 1)⎥
⎣ i =1
⎦

(1)
1/ 2

(2)

Yukarıdaki eşitliklerde N değerlendirilen veri sayısıdır. t süreli yağışların değişkenlik katsayısı
ise standart sapmasının ortalamaya oranıdır.
C vt = S t / M t

(3)

Çalışmada Mt örnek ortalamaları ve St örnek standart sapmalarının t sağnak süresine bağlı
olarak tanımlanmasında
m
⎡
⎤
M̂ t = exp ⎢a 0 + ∑ a j (ln t ) j ⎥
⎢⎣
⎥⎦
j=1

(4)

m
⎡
⎤
Ŝ t = exp ⎢b 0 + ∑ b j (ln t ) j ⎥
⎢⎣
⎥⎦
j=1

(5)

polinomial modelleri; ayrıca bazı istasyonlarda Mt ortalamaları için
M̂ t = a ( t − t 0 ) b

(6)

üssel modeli kullanılmıştır. Bu modellerde a, b, a0, b0, aj, bj regresyon katsayıları; t0 dakika
biriminde bir sabit; m polinom mertebesi; M̂ t , Ŝ t ise, belli bir t sağnak süresi için o
istasyondaki SSMY ortalamasının ( M̂ t = E{Mt | t} ) ve standart sapmasının ( Ŝ t = E{St | t} )
koşullu beklenen değeridir [Walpole & Myers, 1972].
Yukarıdaki (4) eşitliğinde Yt = lnMt ve Xt = lnt dönüşümü uygulandığında bu modelin
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m

Ŷt = a 0 + ∑ a j X tj

(7)

j=1

polinomial regresyon modeline indirgendiği görülebilir. Benzer şekilde, (5) eşitliği de Ŷt = lnSt
ve Xt = lnt dönüşümü yapıldığında diğer bir polinomial regresyon modeline ( katsayıları b0, b1,
b2, ..., bm olan ) indirgenir. Bu nedenle, her iki örnek istatistiğine de uygun polinomial modellerin
regresyon katsayıları ei = (Yti – Ŷti ) logaritmik hatalarının karesel toplamları minumum olacak
biçimde, (m + 1) adet lineer denklemin çözümünden hesaplanabilir [Walpole & Myers, 1972;
Yevjevich, 1972; Benzeden, 1978]. Bu çalışmada, polinom derecesinin m = 3 alınması yeterli
olmuştur.
Örnek ortalamaları için öngörülen (6) tipindeki regresyon modeli, Yt = lnMt ve Xt = ln(t – t0)
dönüşümü yapılarak ( A = lna olmak üzere ),
Ŷt = ln a + b ln(t − t 0 ) = A + bX t

(8)

doğrusal formuna indirgenebilir. Bu çalışmada t0, a, b sabitlerinin her istasyon için en uygun
değerleri, t0 parametrik olarak değiştirilerek, Mt yönündeki SSEM hata kareler toplamının
minimizasyonu ilkesine göre belirlenmiştir [Çaylak, 2001].
n

[

F( t 0 , a , b) = SSE M = ∑ M ti − a ( t i − t 0 ) b
i =1

]

2

(9)

2.2. Regresyon Modellerinin Anlamlılık Düzeyleri

Önceki bölümde dönüştürülmüş değişkenlere göre tanımlanan (7) tipindeki polinomial
modelin Y yönündeki hata kareler toplamı
n

SSE Y = ∑ (Yti − Ŷti ) 2

( 10 )

i =1

eşitliğinden; Yt değişkeninin kendi ortalamasından ( Y ) sapmalarının karesel toplamı ise
n

SSY = ∑ (Yti − Y ) 2

( 11 )

i =1

eşitliğinden hesaplanabilir. Y değişkeninin varyansının oransal olarak ne kadarının regresyon
bağıntısı tarafından tanımlanabildiğini gösteren determinasyon katsayısı (Dy) aşağıdaki eşitlikten
hesaplanmaktadır [Walpole & Myers, 1972; Bayazıt, 1981].
D Y = (SSY − SSE Y ) / SSY = SSR Y / SSY

( 12 )

Bu eşitlikte pay terimi, Y nin varyansının regresyon bağıntısı tarafından tanımlanabilen bölümü
olup, ν1 = m serbestlik derecesine sahip bir chi – kare değişkenidir. Öte yandan (10) eşitliğinden
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hesaplanan hata kareler toplamı ν 2 = n – m – 1 serbestlik dereceli bir chi – kare değişkeni olup,
bunların oranı ( ν1 ; ν 2 ) serbestliklerine sahip bir F istatistiğidir [Walpole & Myers, 1972;
Bayazıt,1981].
⎡ SSR Y ⎤
FY = ⎢
⎥
⎣ m ⎦

⎡ SSE Y ⎤
⎢ n − m − 1⎥
⎣
⎦

( 13 )

Standart yağış süresi adedi n = 14, polinom mertebesi m = 3 için ν1 = 3 ve ν 2 = 14–3–1 = 10
olmak üzere % 5 anlamlılık düzeyinde Fy istatistiğinin kritik değeri Fkr (3,10) = 3.71 dir. Üssel
(6) formundaki regresyon modeli için ν1 = 1 ve ν 2 = 14–1–1 = 12 olmak üzere Fkr (1,12) = 4.75
dir. Öngörülen modellerin % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilebilmesi için (13) eşitliğinden
hesaplanan FY değerlerinin kritik değerlerden büyük olması gerekmektedir [Bayazıt, 1981].
3. UYGULAMA
3.1. SSMY Gözlemlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Çalışmada kullanılabilir rasat süreleri N = 21 yıl ila 44 yıl arasında değişen 11 istasyonun
SSMY gözlemleri değerlendirilmiştir. Çoğu Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan
bu plüvyograflı istasyonların rasat sürelerindeki SSMY gözlemlerinin n = 14 standart süre için
ortalamaları (Mt, mm) ve standart sapmaları (St, mm) Tablo 1’de verilmiştir [DSİ, 1990].
3.2. Örnek Ortalamalarının Yağış Süresiyle Değişimi

SSMY gözlemlerinin örnek ortalamalarının yağış süresiyle değişimi için öngörülen (6)
tipindeki üssel regresyon modeline ilişkin t0, a, b katsayıları ile Yt yönündeki hata kareler
toplamlarına dayanan DY determinasyon katsayıları ve FY istatistikleri Tablo 2’de sunulmuştur.
Örnek ortalamalarının m = 3 mertebeden logaritmik polinomlarla tanımlanmasına ilişkin
ikinci seçeneğin regresyon katsayıları (a0, a1, a2, a3), determinasyon katsayıları (DY) ve FY
istatistikleri ise Tablo 3’de verilmiştir.
3.3. Örnek Standart Sapmalarının Yağış Süresiyle Değişimi

Örnek standart sapmalarının, Kocaeli ve Göztepe dışındaki bütün istasyonlarda t < 60 dakika
için yağış süresiyle hızlı biçimde arttığı; 60 < t < 480 dakika aralığında fazla değişmediği ve
daha büyük sürelerde yeni bir artış eğilimi kazandığı saptanmıştır. Bu davranışı matematiksel
olarak tanımlayabilecek uygun modeller araştırılmış; en uygun modelin, büküm noktası
özelliğini de taşıyan üçüncü mertebeden (kübik) logaritmik bir polinom olduğu saptanmıştır.
Standart sapmaların yağış süresiyle değişimi için öngörülen logaritmik kübik polinomial
regresyon modellerine ilişkin regresyon katsayıları (b0, b1, b2, b3), Yt = lnSt yönündeki toplam
karesel hatalara dayanan DY determinasyon katsayıları ve FY istatistikleri Tablo 4’de verilmiştir.
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TABLO 1 : İncelenen istasyonlarda standart süreli maksimum yağışların ortalama ve standart sapmaları [DSİ, 1990]
Standart Süre, t (dak.)

İSTASYON
ADI

N
5

10

15

30

60

120

180

240

300

360

480

720

1080

1440

İZMİR

Mt
St

44

7,62
2,99

10,40
4,41

12,61
5,48

16,65
7,55

21,53
10,27

26,86
12,40

30,79
11,99

34,01
11,57

36,66
11,60

38,87
11,37

42,20
11,77

47,91
14,30

53,31
17,36

59,42
17,97

MUĞLA

Mt
St

36

9,25
3,02

12,86
5,20

14,99
6,43

20,21
8,51

26,76
10,24

34,57
11,57

39,22
12,17

43,53
13,14

47,99
14,91

51,31
15,56

57,42
17,36

67,67
20,33

77,06
23,27

88,64
23,90

UŞAK

Mt
St

34

6,10
2,11

8,90
3,22

10,78
4,24

14,08
5,95

17,61
7,90

20,04
7,86

21,34
7,79

22,74
7,92

23,68
8,35

24,84
8,66

26,27
8,94

28,53
9,83

29,77
10,30

36,14
9,07

MANİSA

Mt
St

21

7,00
2,92

10,35
4,95

12,66
6,48

16,84
8,05

21,81
10,12

26,32
9,83

29,48
9,18

31,60
9,32

33,88
9,84

36,70
10,17

41,92
14,91

46,30
17,52

50,31
17,48

65,67
22,88

BOLU

Mt
St

37

5,73
2,26

8,18
3,51

9,75
4,42

11,44
5,24

13,25
6,54

15,62
6,43

16,99
6,07

18,39
5,92

19,60
6,16

21,20
6,74

23,30
7,33

27,18
8,11

29,78
8,80

33,09
9,29

ANKARA

Mt
St

43

6,71
2,63

9,06
3,39

10,48
4,19

13,18
5,16

15,98
6,54

18,27
7,57

19,54
7,91

20,49
8,22

21,10
8,24

21,78
8,29

22,74
8,10

24,85
8,62

27,26
10,95

31,25
11,51

KONYA

Mt
St

35

5,69
2,42

7,94
3,37

9,27
4,06

11,46
4,78

13,66
5,84

15,78
6,06

17,14
6,28

18,39
6,83

19,53
7,37

20,15
7,93

21,03
8,57

22,25
9,06

23,95
9,97

27,65
10,02

ESKİŞEHİR

Mt
St

37

5,93
3,21

8,29
4,64

10,40
5,94

13,56
8,92

15,07
9,32

16,99
8,62

17,67
6,91

19,48
7,95

20,14
7,85

20,81
8,27

22,19
8,21

23,51
8,26

25,08
8,82

28,02
7,99

KOCAELİ

Mt
St

42

8,18
3,24

12,05
5,26

14,47
7,17

19,40
10,75

23,94
13,92

27,91
16,27

31,05
18,72

33,95
19,98

36,71
21,59

38,99
22,22

42,30
23,75

47,46
23,43

52,11
25,22

57,66
29,05

GÖZTEPE

Mt
St

44

6,70
3,41

9,38
4,77

11,57
5,86

14,66
7,79

17,74
9,09

21,53
10,47

23,98
12,55

26,25
14,02

28,09
14,72

29,65
15,35

32,28
15,92

35,43
15,79

42,59
15,80

49,86
17,20

BURSA

Mt
St

37

7,48
4,11

9,79
5,22

11,57
5,85

14,00
6,39

17,37
8,06

20,15
7,92

22,19
8,97

24,13
9,51

25,69
9,75

27,63
9,81

29,84
10,90

34,94
12,79

42,47
14,67

48,29
15,34
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Tablo 2 : SSMY ortalamalarının yağış süresiyle üssel değişimi için
regresyon sonuçları
İstasyon

a

b

t0

DY

FY

İZMİR

6,0180

0,31448

3,280

0.9982

6670.6

MUĞLA

5,5273

0,37982

0,905

0.9996

26653.3

UŞAK

6,6417

0,22478

4,442

0.9914

1375.4

MANİSA

4,8983

0,34607

1,218

0.9920

1486.0

BOLU

3,6812

0,29993

2,752

0.9829

689.2

ANKARA

6,5607

0,20757

3,980

0.9940

2003.1

KONYA

5,7338

0,21131

4,165

0.9965

3411.1

ESKİŞEHİR

6,7122

0,19304

4,570

0.9902

1208.1

KOCAELİ

7,4372

0,28075

3,656

0.9986

8694.8

GÖZTEPE

4,4685

0,32460

-0,022

0.9915

1404.9

BURSA

3,9082

0,33713

-5,000

0.9877

962.2

Tablo 3: SSMY ortalamalarının yağış süresiyle kübik logaritmik polinomial
regresyon analizleri.
İstasyon

a0

a1

a2

a3

DY

FY

İZMİR

1.127624

0.630880

-0.04839

0.002396

0.9999

24604.8

MUĞLA

1.335033

0.624610

-0.05029

0.003278

0.9998

14773

UŞAK

0.336152

1.172004

-0.18347

0.011399

0.9977

1439.8

MANİSA

0.528648

1.116619

-0.16821

0.011384

0.9976

1385.2

BOLU

0.644793

0.915658

-0.15146

0.011016

0.9967

1098.2

ANKARA

0.724249

0.930308

-0.14375

0.009154

0.9984

2032.8

KONYA

0.659017

0.847386

-0.11958

0.007255

0.9983

1993.3

ESKİŞEHİR

0.349807

1.157387

-0.18995

0.011976

0.9969

1058.2

KOCAELİ

0.840027

0.985791

-0.13733

0.008630

0.9991

3577.7

GÖZTEPE

0.647694

0.994820

-0.15289

0.010641

0.9993

4462.2

BURSA

0.955100

0.846558

-0.13854

0.010647

0.9996

7677.9
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Tablo 4 : SSMY standart sapmalarının süreyle değişimi için kübik logaritmik
polinomial regresyon sonuçları.
İstasyon

b0

b1

b2

b3

DY

FY

İZMİR

-1,035510

1,717710

-0,3031339

0,01938082

0,977

143,5

MUĞLA

-0,756549

1,572306

-0,2775107

0,01885155

0,995

605,4

UŞAK

-1,220848

1,572173

-0,2524733

0,01411108

0,984

199,6

MANİSA

-1,637872

2,398556

-0,5089193

0,03712803

0,966

95,2

BOLU

-1,332875

1,859713

-0,3720734

0,02538199

0,981

175,9

ANKARA

-0,399252

1,064058

-0,1688969

0,01040003

0,985

212,5

KONYA

-0,265038

0,943282

-0,1529579

0,01002033

0,990

345,5

ESKİŞEHİR

-1,177837

1,976488

-0,3823416

0,02386179

0,920

38,4

KOCAELİ

-0,671463

1,412935

-0,1872631

0,00942625

0,997

1267,1

GÖZTEPE

0,412285

0,551752

-0,0191251

-0,00152842

0,993

472,6

BURSA

0,505314

0,765338

-0,1415272

0,01087044

0,992

396,2

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Türkiye’nin orta ve batısında uzun süreli rasatları bulunan plüvyograflı 11 meteoroloji
istasyonundaki SSMY gözlemlerinin örnek ortalama ve örnek standart sapmalarının
değerlendirildiği bu çalışma sonucunda:
a) Ortalama ve standart sapma gibi temel örnek istatistiklerinin (özellikle ortalamaların) yağış
süresiyle oldukça düzgün değiştiği; beklenmedik sapmaların, verilerin kısa oluşundan,
örnekleme ve değerlendirme hatalarından ve sıra dışı (outlilers) gözlemlerden
kaynaklanabileceği,
b) Ortalamaların yağış süresiyle düzgün değişiminin (4) ve/veya (6) tipindeki regresyon
modelleriyle; standart sapmaların ise (5) tipindeki logaritmik kübik polinom modelleriyle
oldukça iyi tanımlanabildiği; öngörülen bağıntıların anlamlılık düzeylerinin çok yüksek olduğu,
c) Dolaylı olarak, SSMY gözlemlerinin değişkenlik katsayılarının ( Ĉ vt ) süreyle değişimi
konusuna da oldukça iyi bir yaklaşım yapılabildiği,
d) Öngörülen regressif ilişkiler sayesinde, standart sürelerden farklı yağış süreleri için de yıllık
maksimum yağışların ortalama, standart sapma ve değişkenlik katsayılarını tahmin olanağı
sağlandığı sonuçlarına varılmıştır.
Tablo 5: İzmir’de temel istatistikler ve polinomial regresyon tahminleri
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t (dak.)

Mt

M̂t

St

Ŝt

Cv

Ĉv

5

7.62

7.60

2.99

2.79

0.39

0.37

10

10.40

10.52

4.41

4.71

0.42

0.45

15

12.61

12.54

5.48

5.92

0.43

0.47

30

16.65

16.57

7.55

7.87

0.45

0.47

60

21.53

21.41

10.27

9.45

0.48

0.44

120

26.86

27.16

12.40

10.66

0.46

0.39

180

30.79

31.01

11.99

11.29

0.39

0.36

240

34.01

33.99

11.57

11.75

0.34

0.35

300

36.66

36.46

11.60

12.14

0.32

0.33

360

38.87

38.59

11.37

12.49

0.29

0.32

480

42.20

42.18

11.77

13.14

0.28

0.31

720

47.91

47.75

14.30

14.35

0.30

0.30

1080

53.31

54.04

17.36

16.08

0.33

0.30

1440

59.42

59.02

17.97

17.79

0.30

0.30

100

Mt (mm.) , St (mm.)

Mt
M̂ t
St
Ŝ t

10

1
1

10

100

1000

10000

t (d k )

Şekil 1: İzmir’de SSMY ortalama ve standart sapmalarının süreyle değişimi.

Tablo 6: Bursa’da temel istatistikler ve polinomial regresyon tahminleri.
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t (dak.)

Mt

M̂t

St

Ŝt

Cv

Ĉv

5

7.48

7.41

4.11

4.12

0.55

0.56

10

9.79

9.97

5.22

5.21

0.53

0.52

15

11.57

11.51

5.85

5.79

0.51

0.50

30

14.00

14.16

6.39

6.68

0.46

0.47

60

17.37

16.94

8.06

7.48

0.46

0.44

120

20.15

20.10

7.92

8.32

0.39

0.41

180

22.19

22.33

8.97

8.89

0.40

0.40

240

24.13

24.19

9.51

9.38

0.39

0.39

300

25.69

25.84

9.75

9.81

0.38

0.38

360

27.63

27.36

9.81

10.21

0.36

0.37

480

29.84

30.15

10.90

10.96

0.37

0.36

720

34.94

35.16

12.79

12.31

0.37

0.35

1080

42.47

41.97

14.67

14.16

0.35

0.34

1440

48.29

48.39

15.34

15.91

0.32

0.33

Mt (mm.) , St (mm.)

100

Mt

Şekil 1: M̂İzmir’de
SSMY ortalama ve standart sapmalarının süreyle değişimi.
t
St
Ŝ t

10

1
1

10

100

1000

10000

t (d k )

Şekil 2 : Bursa’da SSMY ortalama ve standart sapmalarının süreyle değişimi.

Çalışmada yapılan yaklaşımların sayısal ve görsel olarak değerlendirilebilmesi amacıyla,
Tablo 5 ve Şekil 1 de İzmir’e ait; Tablo 6 ve Şekil 2 de ise Bursa’ya ait sonuçlar örnek olarak
sunulmuştur.
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Gumbel, Lognormal–2, Gama–2, vb. gibi iki parametreli basit frekans dağılım modellerinde
süreyle düzgün değişen, M̂ t , Ŝ t , Ĉ v t istatistikleri kullanılarak, yıllık maksimum yağış sürecinin
fiziksel niteliği ile daha uyumlu ve daha düzgün yağış derinliği–süre–tekerrür eğrileri elde
edilebilecektir [Benzeden, 2001].

5. KAYNAKLAR
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

AŞIKOĞLU, Ö. L. : Ege Bölgesindeki Sağanak Yağışların Bölgesel Frekans Analizi.
İzmir, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi, (Yön:
E.Benzeden), 1997.
BAYAZIT, M. : Hidroloji’de İstatistik Yöntemler. İstanbul, Teknik Üniversite Matbaası,
İTÜ Kütüphanesi Sayı: 1197, 1981.
BENZEDEN, E. : “Standart Süreli Maksimum Yağışların Frekans Analizinde
Karşılaşılan Sorunlar”, İzmir, III. Ulusal Hidroloji Kongresi, DEÜ, s. 11-18, 2001.
BENZEDEN, E. : Filling in and Extending Short Records. Fort Collins, “Computer
Workshop in Statistical Hydrology”, Colorado State University, Hydrology and Water
Resources Program, Lecture Notes, 105 p., 1978.
BENZEDEN, E. ; BÜKEY, B. : “Ege Bölgesi Örneğinde En Uygun Yağış Şiddeti-SüreTekerrür Modelleri”, İzmir, III. Ulusal Hidroloji Kongresi, DEÜ, s. 255-260, 2001.
BİBEROĞLU, E. : Ege Bölgesindeki Şiddetli Sağanakların Şiddet-Süre-Tekerrür
Analizleri. İzmir, DEÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü Diploma Projesi, No: 79 (Yön: E.
Benzeden),
1991.
BÜKEY, B. : Ege Bölgesindeki Sağanak Yağışlar İçin Şiddet-Süre-Tekerrür
Bağıntılarının Modellenmesi. İzmir, DEÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü Diploma
Projesi, No: 203 (Yön: E. Benzeden), 2000.
ÇAYLAK, M.
: Yıllık Maksimum Yağış İstatistiklerinin Yağış Süresiyle
Değişimi”,Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü, Hidroloji ve Su Yapıları Diploma Projesi, No:226 (Yön.:E. Benzeden), İzmir,
2001.
DMİ (U. E. ÇÖLAŞAN) : Türkiye’nin Yağış-Şiddet-Süre-Tekerrür Eğrileri. Ankara,
DMİ Genel Müdürlüğü, 1969.
DMİ (E. ERİŞ, M. DEMİRTAŞ) : Türkiye’nin Standart Zamanlardaki Maksimum
Yağışları ve Tekerrür Analizleri. Ankara, DMİ Genel Müdürlüğü, 1974.
DSİ : Türkiye’de Maksimum Yağışların Frekans Atlası, C. I. : Noktasal Yağışların
Frekans Analizi. Ankara, DSİ Genel Müdürlüğü, 1990.
EMRE, H. : İzmir Örneğinde Standart Süreli Maksimum Yağış Tahmin Modellerinin
İrdelenmesi. İzmir, DEÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü Diploma Projesi, No: 238 (Yön:
E. Benzeden), 2002.
ERGUN, E. : Ege Bölgesindeki Sağanak Yağışlar İçin Gumbel Dağılımına Dayanan
Şiddet-Süre-Tekerrür Bağıntılarının Modellenmesi. İzmir, DEÜ, İnşaat Mühendisliği
Bölümü Diploma Projesi, No: 220 (Yön: E. Benzeden), 2001.
GÜNER, M. : Ege Bölgesindeki Şiddetli Sağanakların Şiddet-Süre-Tekerrür Analizleri.
İzmir, DEÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi, No: 184 (Yön. : E.
Benzeden), 1999.
HACISÜLEYMAN, H. : Ege Bölgesi Örneğinde Yağış Şiddeti-Süre İlişkilerinin
Tekerrür Aralığı ile Değişimi. İzmir, DEÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü Diploma
Projesi, No: 252 (Yön: E. Benzeden), 2003.
157

•
•
•
•

OKUTAN, E. : Standart Süreli Sağanakların Frekans Analizinde Değişik Yaklaşımlar.
İzmir, DEÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü Diploma Projesi, No: 128 (Yön. : Prof. Dr. E.
Benzeden),1995.
ÖZTEK, S. : “Türkiye Sağanakları Frekans Atlası”, Ankara, 1969 Hidroloji Semineri,
DSİ Genel Müdürlüğü, 1969.
WALPOLE, R. E.; MYERS, R. H. : Probability and Statistics For Engineers and
Scientists. Hong Kong,Collier–Macmillan,1972.
YEVJEVİCH, V. : Probability and Statistics in Hydrology, Water Resources
Publications, Fort Collins, 1972.

158

I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu
22-26 Eylül 2003, Gümüldür/İZMİR

YAĞIŞ ŞİDDETİ-SÜRE-TEKERRÜR BAĞINTILARINDAKİ
PARAMETRELERİN TEKERRÜR ARALIĞI İLE DEĞİŞİMİ
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ertugrul.benzeden@deu.edu.tr
İnş. Müh. Hatice HACISÜLEYMAN
Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü İZMİR

ÖZET
Bu çalışmada, Ege Bölgesi’ndeki 7 plüvyograflı yağış istasyonundaki standart süreli yıllık
maksimum yağışlar için Bükey [2000] ve Benzeden&Bükey [2001] tarafından belirlenmiş olan
I=A/(t+d)b formundaki şiddet-süre-tekerrür bağıntılarındaki A, b ve d parametrelerinin T tekerrür
aralığı ile ilişkileri incelenmiştir. A, b ve d parametrelerinin T ile ilişkileri için öngörülen basit
doğrusal ve iki parametreli nonlineer regresyon modellerinin doğrusal ve nonlineer en küçük
kareler yöntemleri ile regresyon katsayıları tahmin edilmiş; gerçek hata kareler toplamı en küçük
olan modeller saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şiddet-süre-tekerrür bağıntıları; iki değişkenli regresyon; doğrusal ve
nonlineer en küçük kareler yöntemleri.

ABSTRACT
In this study, the dependence of the coefficients A, b and d of the intensity-duration-frequency
relationships in the form of I=A/(t+d)b, whose numerical values has already been estimated by
Bükey [2000] and Benzeden&Bükey [2001] at 7 meteorological stations equipped with
pluviometers in the Ege Region of Turkey, on the return period T are investigated. The
parameter estimators of the linear and nonlinear bivariate regression models are estimated
through the methods of linear and nonlinear least squares, and those models with smallest sum of
actual squared errors are identified.
Key Words: intensity-duration-frequency relations; bivariate regression; methods of linear and
nonlinear least squares.
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1. GİRİŞ
Suyla ilgili pek çok mühendislik yapısının hidrolojik tasarımında yağış girdisinin şiddet (I),
süre (t) ve tekerrür (T) özelliklerini birlikte kapsayan şiddet-süre-tekerrür bağıntıları
kullanılmaktadır. Plüvyograflı meteoroloji istasyonlarında gözlenen standart süreli yıllık
maksimum yağış verilerine uygun frekens dağılım modellerinden elde edilen belli tekerrürlü
maksimum yağış yükseklikleri (Pt,T), ilgili yağış süresine (t) bölünerek ortalama şiddet değerleri
(It,T=Pt,T/t) hesaplanmaktadır. Türkiye’de bu konuda pek çok çalışma yapılmış olmakla birlikte
[DMİ, 1969; Öztek, 1969; DMİ, 1974; Diler, 1971,1979], en kapsamlı ve güncel çalışma DSİ
tarafından gerçekleştirilmiştir [DSİ, 1990]. En az 10 yıl gözlemi bulunan, plüvyograflı 202
meteoroloji istasyonundaki verilerinin değerlendirildiği bu çok değerli çalışmada, her standart
süre için en uygun frekans dağılım modeli (UDF) esas alınarak tahmin edilen T=2, 5, 10, 25, 50
ve 100 yıl tekerrürlü maksimum yağışlar verilmiştir.
Geçmişte Ege Bölgesi özelinde, yıllık maksimum yağışların frekans dağılımı ve şiddetsüre-tekerrür bağıntıları konularında DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde pek çok araştırma
yapılmıştır [Biberoğlu, 1991; Okutan, 1995; Aşıkoğlu, 1997; Güner, 1999; Bükey, 2000; Ergun,
2001; Benzeden&Bükey, 2001; Benzeden, 2001; Emre, 2002].
Bu çalışmada, Bükey’in [2000] DSİ [1990] tarafından verilen belli tekerrürlü maksimum
yağış tahminlerini esas alarak incelediği ve A, b, d katsayılarının T tekerrür aralığı ile değiştiğini
ifade ettiği şiddet-süre-tekerrür ilişkilerinden, Güney Ege yağış verilerine en uygun olduğu
saptanan aşağıdaki bağıntının b, d, A katsayılarının tekerrür aralığı (T) ile değişimi konusu
araştırılmıştır [Hacısüleyman, 2003].

I = A (t + d )

b

(1)

Yukarıdaki bağıntıda, t dakika olarak yağış süresi, I mm/saat olarak ortalama yağış şiddeti;
A, b, d ise T tekerrür aralığı ile değişen katsayıları göstermektedir. Bükey [2000] tarafından Ege
Bölgesindeki 7 meteoroloji istasyonundaki maksimum yağışlar için elde edilen (1) tipindeki
şiddet-süre-tekerrür bağıntılarının b, d, A katsayıları Tablo 1’de verilmiştir.

2. UYGULANAN YÖNTEMLER
2.1. Basit Doğrusal Model
Şiddet-süre bağıntılarındaki tekerrür aralığına bağlı b, d, A parametrelerinden herhangi biri
Y ile, T tekerrür aralığı ise X ile simgelenirse, Y nin X e göre basit doğrusal regresyon modeli
Yˆi = k + mX i

(2)

biçimindedir. Xi=Ti tekerrür aralığının i=1, 2, …, N adet özel değeri için Bükey [2000]
tarafından saptanan şiddet-süre ilişkilerindeki Yi (b, d, veya A) değerleri gerek bu modelde,
gerekse de diğer modellerde bağımlı değişken verilerini temsil etmektedir.
Yukarıda verilen basit doğrusal regresyon modelindeki k ve m parametrelerinin en küçük
kareler yöntemi tahminleri
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2

N

F (k , m ) = SSE y = ∑ [Yi − (k + mX i )]

(3)

i =1

hata kareler toplamı fonksiyonunu minimum kılan; dolayısıyla F(k,m) fonksiyonunun k ve m ye
göre kısmi türevlerinin sıfıra eşitlenmesiyle ortaya çıkan iki lineer denklemin çözümleyicileridir.
Bu tahminler
k = ∑ Yi N − m(∑ X i N )
m=

(4)

N ∑ X i Yi − (∑ X i )(∑ Yi )

(5)

N ∑ X i2 − (∑ X i )

2

eşitliklerinden doğrudan hesaplanabilir [Walpole&Myers, 1972; Bayazıt, 1981].
Tablo 1: Ege Bölgesindeki 7 İstasyon için En Uygun Şiddet-SüreTekerrür Bağıntısının b, d, A Katsayıları [Bükey, 2000]
T(yıl)
b
d
A
b
d
A
b
d
A
b
d
A
b
d
A
b
d
A
b
d
A

2
5
BORNOVA
0,730
0,746
5,0
5,9
477,7
683,5
ÇEŞME
0,784
0,800
6,7
9,8
684,8
1110,4
DİKİLİ
0,675
0,729
1,4
5,1
318,8
594,6
İZMİR
0,647
0,684
1,1
2,2
272,7
447,4
MANİSA
0,698
0,761
3,4
6,2
363,3
714,7
SALİHLİ
0,723
0,756
2,6
3,9
341,8
562,3
UŞAK
0,769
0,863
4,7
9,5
388,9
899,5

10

25

50

100

0,752
6,2
813,1

0,754
6,2
954,9

0,756
6,2
1059,6

0,756
6,1
1153,0

0,807
11,7
1434,1

0,813
14,0
1888,6

0,813
15,5
2220,6

0,820
17,5
2687,5

0,766
8,8
877,5

0,816
15,1
1439,2

0,856
20,9
2080

0,897
27,6
3004,9

0,715
3,3
622,7

0,757
5,0
943,1

0,791
6,5
1284,9

0,828
8,3
1765,5

0,781
7,4
941,3

0,794
8,4
1198,7

0,798
8,9
1365,3

0,799
9,2
1506,4

0,773
4,7
783,3

0,794
5,6
998,2

0,809
6,3
1229,7

0,826
7,1
1507,6

0,899
11,5
1305,5

0,935
13,2
1893,6

0,926
11,5
1908,7

0,975
14,7
2905,2
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2.2. Yarı-Logaritmik Model
Bağımlı değişkenin (X) pozitif değerli olmasını gerektiren bu model
Yˆi = k + mln X i = k + mU i

(6)

biçiminde olup, Ui=ln Xi dönüşümü yapıldığında (2) ile verilen doğrusal forma indirgenir.
Modeldeki regresyon katsayılarının en küçük kareler tahminleri, (4) ve (5) bağıntılarında Xi
dizisi yerine Ui dizisi kullanılarak hesaplanabilir. Y değişkeni için dönüşüm gerektirmeyen bu
modelin nonlineer en küçük kareler parametre tahminleri ile doğrusal forma indirgenmiş modelin
parametre tahminleri çakışıktır.
2.3. Tam Logaritmik (Üssel) Model
Hem X, hem de Y dizilerinin pozitif değerli olmasını gerektiren bu model

Yˆi = K X im

(7)

biçimindedir. Ui=ln Xi ve Wi=ln Yi dönüşümü yapılarak bu model W ve U logaritmik
değişkenleri arasında basit doğrusal forma indirgenebilir:
Wˆi = ln K + mln X i = k + mU i

(8)

Doğrusal formdaki modelin k ve m parametreleri, (4) ve (5) eşitliklerinde Xi yerine Ui, Yi yerine
Wi dizileri kullanılarak hesaplanabilir. (7) eşitliğindeki K ise K=ek dönüşümüyle elde edilir.
Tam logaritmik regresyon modelindeki K ve m parametrelerinin nonlineer en küçük
kareler yöntemiyle tahmini aşağıda verilen gerçek hata kareler toplamı fonksiyonunun K ve m ye
göre kısmi türev denklemlerinden elde edilebilir.
N

(

F (K , m ) = ∑ Yi − K X im

2

)

(9)

i =1

Bu ifadenin K ya göre kısmi türevi alınıp sıfıra eşitlenirse, K için
K = ∑ Yi X im

∑X

2m
i

(10)

eşitliği, m ye göre kısmi türevinden de iteratif çözüm gerektiren
G (m ) = K ∑U i X i2 m − ∑ Yi U i X im = 0

(11)

denklemi elde edilir. Bu denklemlerde m için başlangıç değeri olarak, doğrusal en küçük kareler
yöntemiyle
m0 =

N ∑U i Wi − (∑U i )(∑Wi )

(12)

N ∑U i2 − (∑U i )

2
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eşitliğinden hesaplanan m0 değeri kullanılabilir.
2.4. Yarı-Çift Logaritmik Model

Bu model, (6) eşitliği ile verilen yarı-logaritmik modelden farklı olarak, bağımsız
değişkenin çift logaritmasını [Zi=ln(ln Xi)] kapsar:
Yˆi = k + mln (ln X i ) = k + m Z i

(13)

Bu modelin doğrusal en küçük kareler yöntemi parametre tahminleri, nonlineer en küçük kareler
parametreleriyle çakışır ve (4) ve (5) eşitliklerinde Xi yerine Zi dizisi kullanılarak hesaplanabilir.
2.5. Tam-Çift Logaritmik (Log-Üssel) Model

Bu modelin matematiksel formu
m
Yˆi = K (ln X i )

(14)

olup, üssel modeldekinden farklı olarak Wi=ln Yi ve Zi=ln(ln Xi) dönüşümleri yapılarak doğrusal
forma indirgenebilir. Modelin doğrusal en küçük kareler yöntemi parametre tahminleri (4) ve (5)
eşitliklerinde Xi dizisi yerine Zi ve Yi dizisi yerine Wi dizileri kullanılarak hesaplanabilir. K
parametresi K=ek ters işlemiyle elde edilir.
Bu modelin nonlineer en küçük kareler yöntemi parametreleri (15) ile verilen gerçek hata
kareler toplamı fonksiyonunun K ve m ye göre kısmi türev denklemlerinden elde edilir.
N

[

F (K , m ) = ∑ Yi − K (ln X i )
i =1

]

2

m

(15)

K ya göre kısmi türev denkleminden, Ui=ln Xi olmak üzere K için
K = ∑ Yi U im

∑U

2m
i

(16)

eşitliği; m ye göre kısmi türevden ise iteratif çözüm gerektiren
G (m ) = K ∑ Z i U i2 m − ∑ Yi Z i U im = 0

(17)

denklemi elde edilir. Bu denklemlerin iteratif çözümünde m için başlangıç değeri olarak,
doğrusal en küçük kareler yöntemi tahmini olan

m0 =

N ∑ Z i Wi − (∑ Z i )(∑Wi )

(18)

N ∑ Z i2 − (∑ Z i )

2

değeri kullanılabilir.
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2.6. Gerçek Hata Kareler Toplamı ve Determinasyon Katsayıları

Önceki bölümde özellikleri sunulan üssel (7) ve Log-Üssel (14) regresyon modellerinde
doğrusal en küçük kareler yöntemiyle yapılan parametre tahminleri, logaritmik dönüşümden
geçirilmiş Wi=ln Yi bağımlı değişkeni yönündeki ewi=Wi-Ŵi hatalarının karesel toplamlarını
minimum kılan K ve m regresyon katsayılarıdır. Bu tahminler, Y yönündeki eyi=Yi-Ŷi gerçek
hatalarının karesel toplamını minimum kılan nonlineer en küçük kareler tahminleriyle gene de
çakışmazlar.
Yukarıdaki nedenle, çalışmada ele alınan 5 farklı regresyon modelinin etkinlik düzeyleri,
Y yönündeki gerçek hata kareler toplamı

[

]

2
SSE y = ∑ Yi − Yˆi ( X i ; k , m )

(19)

esas alınarak, (20) eşitliğinden hesaplanan D determinasyon katsayıları yardımıyla
karşılaştırılmıştır [Walpole&Myers, 1972].

D = (SSY − SSE y ) SSY

(20)

Son eşitlikte SSY, bağımlı değişkenin varyansına esas teşkil eden ve (21) ile tanımlanan
büyüklüktür ( Y , Yi dizisinin aritmetik ortalamasıdır).

SSY = ∑ (Yi − Y ) 2

(21)

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Şiddet-süre-tekerrür bağıntılarının b, d, A katsayıları Tablo 1’de verilmiş olan 7
meteoroloji istasyonunda bu katsayıların T tekerrür aralığı ile değişimi için 5 farklı regresyon
alternatifi incelenmiştir. Beklendiği gibi, basit doğrusal regresyon modeli tüm istasyonlarda ve b,
d, A katsayılarının tümü için en tutarsız regresyon modelidir. Buna karşılık, T tekerrür aralığının
üssünü veya logaritmasını içeren regresyon modellerinin determinasyon katsayıları anlamlı
ölçüde yüksek çıkmıştır. Tablo 2’de b, d ve A katsayıları için en yüksek determinasyon
katsayılarına sahip olan regresyon bağıntıları verilmiştir.
Bir örnek olmak üzere, İzmir’de b, d, A katsayılarının tekerrür aralığı ile değişimi Şekil 1,
Şekil 2 ve Şekil 3’de gösterilmiştir. Şekil 4’de ise, değişik tekerrür aralıkları için İzmir
yağışlarına uyarlanan şiddet-süre-tekerrür eğrileri görülmektedir.
Bu çalışmadan elde edilen önemli sonuçlardan biri, şiddet-süre-tekerrür bağıntılarında
sadece A katsayısının değil, b ve d katsayılarının da tekerrür aralığı ile anlamlı biçimde
değişmesidir. Şiddet-süre-tekerrür bağıntılarındaki b, d, A katsayıları tekerrür aralığı arttıkça
genelde büyümektedir. Bornova meteoroloji istasyonu dışındaki, diğer 6 meteoroloji
istasyonunda b ve d katsayılarındaki artış eğilimleri ihmal edilemeyecek ölçülerdedir.
Tam bir genelleme yapılamamakla birlikte, en uygun artış eğilimleri genelde b katsayısı
için yarı-çift logaritmik veya yarı-logaritmik; d katsayısı için log-üssel veya yarı-çift logaritmik;
A katsayısı için üssel veya log-üssel niteliktedir.
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Doğal olarak bu çalışmada varılan sonuçlar üzerinde, DSİ [1990] tarafından plüvyograflı
istasyonların standart süreli maksimum yağış gözlemlerine uyarlanan en uygun olasılık dağılım
fonksiyonu (UDF) türlerinin, dağılım fonksiyonlarında kullanılan parametre tahminlerinin ve
Bükey [2000] tarafından öngörülen (1) tipindeki şiddet-süre-tekerrür modelinin etkileri
bulunmaktadır. Bu çalışmaların, meteorolojik açıdan homojen bölgeler ve çok sayıda istasyon
için yapılarak, b, d ve A katsayılarının belli tekerrürler için yerel değişimlerini belirlemek ilginç
ve faydalı bir araştırma olabilecektir.
Tablo 2: b, d, A katsayılarının Tekerrürle Değişimini En İyi
Tanımlayan Bağıntılar.
İstasyon

b

d

A

En Uygun Bağıntı

D

Bornova

0,7374 + 0,01397 ln[ln T]

0,9493

Çeşme

0,7910 + 0,01814 ln[ln T]

0,9867

Dikili

0,6366 + 0,05626 ln T

0,9997

İzmir

0,6184 T 0,06311

0,9999

Manisa

0,7266 + 0,05429 ln[ln T]

0,9517

Salihli

0,7108 + 0,02456 ln T

0,9903

Uşak

0,8098 + 0,10151 ln[ln T]

0,9730

Bornova

5,429 + 0,60521 ln[ln T]

0,8038

Çeşme

5,22 + 2,685 ln T

0,9952

Dikili

2,25 [ln T] 1,63882

0,9997

İzmir

1,1793 [ln T] 1,26334

0,9944

Manisa

4,65 + 3,11462 ln[ln T]

0,9960

Salihli

3,024 [ln T] 0,54438

0,9956

Uşak

6,8676 + 4,77543 ln[ln T]

0,9159

Bornova

551,22 [ln T] 0,47762

0,9983

Çeşme

301,5 + 502,86 ln T

0,9963

Dikili

249,16 T 0,54144

0,9995

İzmir

212,98 T 0,45966

0,9996

Manisa

507,62 [ln T] 0,72182

0,9981

Salihli

325,7 T 0,33685

0,9915

Uşak

518,35 [ln T] 1,07813

0,9553
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1

b = 0,6184 T0,06311
D = 0,9999

b

0,1
1

10

100

T(yıl)

Şekil 1 İzmir’de b katsayısının tekerrürle değişimi

10

d

d = 1,1793[ln T]

1,26334

D = 0,9944

0
0

50

100

T(yıl)

Şekil 2 İzmir’de d katsayısının tekerrürle değişimi

10000
A = 213 T0,45966
D = 0,9996

A 1000

100
1

10
T(yıl)

Şekil 3 İzmir’de A katsayısının tekerrürle değişimi
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100

1000

I=A/(t+d)b
A=213 T 0,45966
d=1,1793[ln T] 1,26334
b=0,6184 T 0,06311

I
(mm/saat)

100

T=2 yıl

T=5 yıl

T=10 yıl

T=25 yıl

T=50 yıl

T=100 yıl

10

1
1

10

100
t(dakika)
Şekil 4 : İzmir Yağış Şiddeti-Süre-Tekerrür Eğrileri
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ÖZET
Yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olduğu yörelerde inşaat sahasının drenajı, başka bir
deyişle yeraltı su seviyesinin düşürülmesi, genellikle belirli yerlere yerleştirilen kuyulardan
pompaj yapılarak sağlanmaktadır. Optimum kuyu sayısı ve yerleri, ve kuyulardan çekilecek
optimum debi miktarları, tasarım mühendisinin karar vermesi gereken sorulardır. Seçilecek kuyu
sayısı ve yerleri ile kuyulardan çekilecek debi miktarları hem teknik olarak güvenli bir inşaatın
yapılabilmesini, hem de ekonomik olarak en uygun koşulları sağlamalıdır. Bu çalışmada inşaat
kazı sahasının drenajı sırasında yeraltı su akımının kontrolunda kullanılacak olan bir yeraltı suyu
işletme modeli verilmektedir. Bu modelde optimizasyon probleminin amacı toplam pompalanan
debiyi en aza indirgeme olarak formule edilmektedir. Kullanılan yeraltı suyu işletme modeli,
tepki fonksiyonu yaklaşımına dayanan birleşik simülasyon-optimizasyondan oluşmaktadır.
Yeraltı su akımının simulasyonu Visual MODFLOW bilgisayar program ile yapılmıştır. Tepki
matrisi ise MODMAN programı ile elde edilmiştir. Son olarak optimizasyon için ise LINDO
bilgisayar programı kullanılmıştır. Uygulama için iki örnek problem seçilmiştir. Birinci örnekte
idealleştirilmiş bir akifer ele alınmıştır. Bu problemin literatürde bulunan ve değişik yöntemlerle
elde edilmiş olan çözümleri bu çalışmanın sonucuyla karşılaştırılmış ve tatminkar sonuçların
elde edildiği görülmüştür. İkinci örnekte ise, gerçek hayatta karşılaşılması olasılığı yüksek bir
problem ele alınmıştır. Bu çalışmada önerilen yeraltı suları işletme modelinin, su
mühendislerince uygulamada karar verme aracı olarak kullanılmasının yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Yeraltı suyu, optimizasyon modeli, tepki matrisi, kazı sahasının drenajı
OPTIMAL DEWATERING OF AN EXCAVATION SITE
ABSTRACT
The drainage of water to lower the ground water elevations where ground water levels are
close to the surface is accomplished by the pumpage from the wells located at certain places. The
optimum number and place of the pumpage wells and the amount of water to be extracted from
these wells are the unknowns that have to be decided by the design engineer. The number and
place of the wells and the amount of pumpage should not only ensure a technically safe
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construction but also the most economically suitable condition. In the present study, a ground
water management model, which is used to control the ground water flow in the drainage of a
construction site is proposed. The objective function of the formulated optimization model is to
minimize the total pumpage from the wells. The proposed ground water management model uses
the combined simulation-optimization method, which uses the response matrix approach. The
simulation of ground water flow is achieved by the Visual MODFLOW computer code. The
response matrix is generated by MODMAN program. Finally, for optimization purpose LINDO
computer program is used. The model is applied to two example problems. The first one
considers an idealized aquifer. The solution of this problem that are available in literature and
obtained by using different methods are compared with the solution of the presented study and
satisfactory results are obtained. In the second example, a problem that is similar to a real world
situation is considered. The proposed ground water management model is taught to be a useful
decision making tool that can be used by the hydraulic engineers in the real world applications.
Key Words: Ground water, optimization model, response matrix, excavation site drainage
1. GİRİŞ
Yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olduğu yörelerde inşaat sahasının drenajı, başka bir
deyişle yeraltı su seviyesinin düşürülmesi, genellikle belirli yerlere yerleştirilen kuyulardan
pompaj yapılarak sağlanmaktadır. Optimum kuyu sayısı ve yerleri, ve kuyulardan çekilecek
optimum debi miktarları, tasarım mühendisinin karar vermesi gereken sorulardır. Seçilecek kuyu
sayısı ve yerleri ile kuyulardan çekilecek debi miktarları hem teknik olarak güvenli bir inşaatın
yapılabilmesini, hem de ekonomik olarak en uygun koşulları sağlamalıdır. Bu çalışmada inşaat
kazı sahasının drenajı sırasında yeraltı su akımının kontrolunda kullanılacak olan bir yeraltı suyu
işletme modeli geliştirilmiştir. Bu modelde, pompalanan toplam debiyi en aza indirgeme,
optimizasyon probleminin amaç fonksiyonunu oluşturmaktadır. Mühendislerin uygulamada
böyle bir modele gereksinmeleri olduğu düşünülmektedir.
Yeraltı su sistemlerinin planlanmasında, tasarımında ve işletilmesinde, yeraltı suyu işletme
modelleri yaygın olarak kullanılagelmektedir. Bu modeller, simulasyon ve optimizasyon
modelleri olarak iki grupta toplanabilir.
Yeraltı suyu simulasyon modelleri temel olarak sistemin etki-tepki ilişkisini (exitationresponse relationship) tanımlarlar. Bu modeller, sistem yaklaşımı anlamında, örneğin değişik
planlama senaryoları için, değişik tasarım ve işletme girdileri altında, sistemin çıktılarını
belirlemek için kullanılırlar. Simulasyon modelleri temel olarak üç gruba ayrılabilir: 1) Analitik
Modeller, 2) Sayısal Modeller, 3) Fiziksel Modeller. Bunlardan analitik ve fiziksel modeller
uygulamalarında karşılaşılan kısıtlamalar nedeni ile artık yaygın olarak kullanılmamaktadırlar.
Son 30 yılda kullanımı giderek artan sayısal modeller, yeraltı su akımını tanımlayan kısmı
türevsel denklem(ler)in sayısal çözümüne dayanmaktadır. Bu sayısal çözüm yöntemleri i) sonlu
farklar, ii) sonlu elemanlar ve iii) sınır elemanları olmak üzere üç alt gruba ayrılabilirler.
Simulasyon modelleri, gerek tasarım gerekse işletme sırasında kullanılırken, belirli bir amaca
ulaşılıp ulaşılmadığını denetlemek için deneme ve sınama yolu ile çok sayıda simulasyon
yapmayı gerektirmektetedir. Diğer taraftan, hangi alternatifin en iyi olduğunun seçimi ise
kullanıcının yargısına dayanmaktadır.
Optimizasyon yaklaşımında, çoğunlukla simulasyon ve optimizasyon modelleri birleşik
olarak kullanılmaktadır. Bu birleştirme işleminde iki yöntem kullanılmaktadır i) Yerleştirme
(embedding) yöntemi, ii) Tepki matrisi (response matrix) yöntemi. Optimizasyon yaklaşımını
simulasyon yaklaşımından ayıran en önemli özellik, çeşitli seçenekler arasında en iyisini seçme
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işleminin kullanıcının yargısıyla değil, kullanıcıdan bağımsız olarak matematiksel olarak
yapılmasıdır.
Son 25 yıl içinde, yeraltısuyu optimum işletme modelleri ve bu modellerin uygulaması ile
ilgili çok sayıda yayın yapılmıştır. Aşağıda bu konularda yapılmış yayınlardan sınırlı sayıda
örnekler sunulmuştur. Bu uygulamalar değişik alanları kapsamaktadır. Bu alanlar temel
kazılarının drenajı için optimum pompajı (Aguado et al., 1974; Aguado & Remson, 1980;
Galeati & Gambolati, 1988; Aguado et al., 1997; Önder & Değirmenci, 2000), kuyu verimlerinin
artırılması ve düşümlerin en aza indirilmesi (Alley et al., 1976; Heidari, 1982; Yazıcıgil &
Rasheeduddin, 1987), yeraltısu kirlenmesinin kontrolu ve çözümü için tasarımlar (Colarullo et
al., 1984; Jonoski et al., 1997), hidrolik eğim kontrolü ( Atwood & Gorelick 1985; Ahlfeld &
Heidari 1994) gibi konulardır.
Bu çalışmada tepki fonksiyonu yaklaşımına dayanarak birleşik simulasyon-optimizasyon
işletme modeli oluşturulmuştur. Yeraltı su akımının simulasyonu Visual MODFLOW bilgisayar
program ile yapılmıştır. Tepki matrisi ise MODMAN programı ile elde edilmiştir. Optimizasyon
modelinin çözümü için ise LINDO bilgisayar programı kullanılmıştır.
2. MODEL FORMÜLASYONU
Bu çalışmada amaç akifere yerleştirilecek olan kuyuların pompalanması yolu ile
piyezometrik yüzeyin veya yeraltı su seviyesinin belli bir yüksekliğin altına düşürülmesinin
sağlanmasıdır. Bunun için kuyulardan pompalanacak toplam debinin en aza indirgenmesi
amaçlanmıştır. Bu çerçevede, tanımlanacak olan kontrol noktalarında piyezometrik
yüksekliklerin verilen maksimum yükseklik değerlerine eşit veya küçük olması istenmektedir.
Pompaj yapılabilecek yerler olası kuyu noktalarıdır. Her bir pompanın maksimum kapasiteleri
verilmiştir. Model formulasyonunda tanımlanan kısıtları sağlayan ve toplam pompaj miktarını en
aza indirgeyen pompaj dağılımı istenmektedir.
Kullanılan optimizasyon problemin formülasyonu aşağıdaki gibidir.
N

Minimize Q T = ∑ Q P , i

(1)

i =1

Kısıtlamalar seti,
N

H C, j + ∑ β i, j Q P , i = H 0

j = 1,…, K

(2)

H C, j ≤ H C, j

j = 1, …, K

(3)

Q P, i ≤ Q P, i

i = 1, …, N

(4)

Q P, i ≥ 0

i = 1, …, N

(5)

H C, j ≥ 0

j = 1, …, K

(6)

i =1

Bu formülasyonda kuyulardan çekilecek toplam debi miktarının, QT en aza indirgenmesi
verilen amaç fonksiyonuyla tanımlanmıştır. Formulasyonda N kullanılacak olası kuyu sayısını, K
ise su seviyelerinin istenilen düzeye düşürüleceği kontrol noktalarını tanımlamaktadır. Kısıtlar
setindeki tanımlanan Denklem (2) tepki matrisini tanımlamaktadır. Burada H C, j , C,J kontrol
noktasında su seviyesini, H0 sabit piyezometrik su yüksekliğini, Q P , i ise P,İ kuyusundan

çekilecek olan debiyi tanımlamaktadır. βi,j ise tepki matrisinin katsayılarını vermektedir.
Denklem (3) ile C,J kontrol noktasındaki su seviyesinin olması istenen en yüksek seviyesi, H C , j
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verilmiştir. Denklem (4) herhangi bir kuyudan çekilebilecek maksimum debi miktarını, Q P , i ,
tanımlamaktadır. 5 ve 6 numaralı denklemler ile de çekilecek olan su miktarının ve kuyulardaki
su seviyesinin negatif olmaması sağlanmaktadır.
Eğer kullanılacak kuyu sayısına herhangi bir sınırlama konulması istenirse, aşağıda verilen
kısıtların da yukarıda tanımlanan kısıtlar setine eklenmesi gerekmektedir.
Q P, i − M X i ≤ 0
i = 1, …, N
(7)
N

∑X
i =1

i

=L

X i = 0 veya1

i = 1, …, N

(8)

i = 1, …, N

(9)

Burada Xi değeri 0 ya da 1 olabilen tam bir sayıdır (9 numaralı denklem). L kullanılması
istenilen maksimum kuyu sayısını belirtmekte, M ise kuyu maksimum pompaj debilerinden daha
büyük bir sabit sayıyı göstermektedir. 7 numaralı denklem ile Xi değeri sıfır olan bir kuyunun
debisinin de sıfır olması (debi 5. denklemle tanımlandığı gibi sıfırdan büyük olmak zorunda
olduğu için) sağlanmaktadır. 7. denklem ayrıca Xi değeri bir olan bir kuyunun da debisinin
verilen M sabitinden küçük olması gerektiğini sağlamaktadır. M sabiti kuyuların maksimum
debilerinden daha büyük bir sayı olarak tanımlandığından bir kuyu için Xi değeri bir olduğu
zaman bu kısıt 4 numaralı denklem daha bağlayıcı olduğundan geçersiz hale gelecektir. 8
numaralı denklemle istenilen maksimum kuyu sayısına limit konulabilmektedir.

3. ÖRNEK UYGULAMALAR

Önerilen model iki adet örnek üzerinde uygulanmıştır. Örneklerden ilkinde idealleştirilmiş
bir akifer ele alınmış, ikinci örnekte ise, gerçek hayatta karşılaşılması olasılığı çok olan bir örnek
seçilmiştir.
3.1 Örnek 1

İlk örnek problem olarak Elango ve Rouve (1980) tarafından yayınlanan bir makalede
verilen çalışma kullanılmıştır. Söz konusu makalede bu problemin hem analitik hem de sayısal
çözümü verilmektedir. Ayrıca sayısal çözümde simülasyon için sonlu elemanlar yöntemi
kullanılmaktadır. Dolayısı ile bu projede önerilen modelin iki ayrı yönteme dayalı modellerle
kıyaslanması ve doğruluğunun saptanması sağlanacağından böyle bir örnek seçilmiştir
Şekil 1'de yatay planda yarıçapı R0 olan dairesel bir geometriye sahip basınçlı bir akifer
görülmektedir. Akiferin iletim katsayısı, T sabit olup, dairesel çevresi boyunca sabit bir H0
piyezometrik yüksekliğe maruzdur. Akifere yerleştirilecek kuyuların pompalanması yolu ile
piyezometrik yüzeyin kontrolu amaçlanmaktadır. Bu örnekte kullanılan optimizasyon problemin
formülasyonu (1)-(6) numaralı denklemlerle verilmiştir. Sözkonusu örnekte kullanılan olası kuyu
sayısı üçtür (N=3). İki adet kontrol noktasında su seviyesinin maksimum yüksekliği
tanımlanmıştır (K=2). Problemin çözümü için gerekli olan parametrelerin sayısal değerleri Tablo
1 verilmiştir.
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Tablo 1 Örnek 1'de Kullanılan Sayısal Değerler
Parametre

Sayısal Değeri

R0 (m)

1000

H0 (m)

30

T (m2/s)

0.159

H C, 1 (m)

24

H C, 2 (m)

24.5

Q P , 1 (m3/dak)

3

Q P , 2 (m3/dak)

4

Q P , 3 (m3/dak)

5

Yeraltı su akımının simulasyonu MODFLOW programı kullanılarak yapılmıştır.
MODFLOW, sayısal çözüm yöntemi olarak sonlu farklar yöntemini kullanmaktadır. Bu amaçla
akifer üzerine Şekil 2'de görüldüğü gibi, bir sonlu farklar ağı yerleştirilmiştir. Aynı şekil
üzerinde pompaj ve kontrol noktaları da gösterilmiştir.Optimizasyon probleminin
oluşturulmasında kulanılan tepki matrisi ise MODMAN programının yardımıyla
oluşturulmuştur. LINDO programı kullanılarak (1)-(6) numaralı denklemlerden oluşan
optimizasyon programının çözümü elde edilmiştir. Tablo 2'de elde edilen sonuçlar, yukarıda
sözü edilen makalenin sonuçlarıyla kıyaslanarak verilmiştir.
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Tablo 2 Optimal Sonuçlar
Elango ve Rouve (1980)
Analitik
Çözüm

Kaba
Üçgen Elemanlar

İnce
Üçgen
Elemanlar

Karışık
İsoparametrik
Elemanlar

Kullanılan
Çözüm

QP, 1 (m3/dak)

3.000

2.594

2.527

2.584

2.205

QP, 2 (m3/dak)

0

0

0

0

0

QP, 3 (m3/dak)

1.337

2.065

1.895

1.665

1.974

QT (m3/dak)

4.337

4.659

4.422

4.249

4.179

HC,1 (m)

23.58

24.00

24.00

24.00

24.00

HC,2 (m)

-

-

-

-

24.50

Parametre

Sonuçları özetleyecek olursak, seçilen 3 aday kuyudan yalnızca ikisinden pompaj yaparak
söz konusu kontrol noktalarında su seviyesi istenilen seviyeye düşürülmüştür. Bu çalışmada
kullanılan çözümle her iki kontrol noktasında da su seviyeleri istenilen su seviyelerine
indirilmiştir.Elango ve Rouve (1980) tarafından yapılan çalışmada C,2 kontrol noktasındaki su
seviyesi verilmemiştir. Toplam debi miktarlarından görüleceği gibi kullanılan çözüm en az
toplam debi miktarını vermiştir.
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3.2 Örnek 2

Bu örnekte yatay düzlemde 1260 m x 1120 m boyutlarında olan bir serbest yüzeyli akifer
ele alınmıştır. Akifer kuzeyde ve batıda geçirimsiz formasyonlarla sınırlandırılmıştır. Akiferin
doğusu bir nehirle, güneyi ise kısmen bir gölle ve kısmen de geçirimsiz formasyonla
sınırlandırılmıştır (Şekil 3). Bu alanın orta kısmında uzun kenarı 260 m, kısa kenarı 130 m, ve
yüksekliği 110 m olan yamuk şeklindeki bir inşaat kazı sahasında su tablası 4 m düşürülecektir.
Bu amaçla kazı alanının çevresine 21 adet aday pompaj kuyusu yerleştirilmiştir. Kuyulara
yerleştirilen pompaların maksimum kapasitesi 5000 m3/gün olarak sınırlandırılmıştır. 10 adet
kontrol noktası, su tablasının hesaplanacağı yer olarak seçilmiştir. Akiferin hidrolik iletkenliği
sabit olup 25 m/gün'dür. Özgül verimi ise Sy = 0.01 olarak verilmektedir. 5 günlük pompaj
sonunda su tablasının istenilen seviyeye inmesi istenmektedir. Kuyuların ve kontrol noktalarının
isimleri, koordinatları ve sonlu farklar ağına göre sıra kolon numaraları Tablo 3’te verilmiştir.
Drenajı istenen inşaat kazı sahasının planı ve aday pompaj kuyuları ile kontrol noktaları ve sonlu
farklar ağının akifer üzerine yerleştirilmesi Şekil 4’te gösterilmiştir.
Tablo 3 Pompaj Kuyuları (pk) ve Kontrol Noktalarının (kn) Koordinatları ve Sonlu
Farklar Ağına Göre Sıra Kolon Numaraları
Kuyu
Kuyu
X(m) Y(m) Sıra
Kolon
X(m) Y(m) Sıra
Kolon
No.
No.
47
37
pk17
40
110
36
40
pk1
10
0
47
40
pk18
10
110
36
37
pk2
40
0
47
43
pk19
0
90
38
36
pk3
70
0
47
46
pk20
0
60
41
36
pk4
100
0
47
49
pk21
0
30
44
36
pk5
130
0
47
52
kn1
20
50
42
38
pk6
160
0
47
55
kn2
70
50
42
43
pk7
190
0
47
58
kn3
130
50
42
49
pk8
220
0
46
61
kn4
190
40
43
55
pk9
250
10
41
61
kn5
240
30
44
60
pk10
250
60
39
58
kn6
20
60
41
38
pk11
220
80
38
55
kn7
70
60
41
43
pk12
190
90
37
52
kn8
130
60
41
49
pk13
160
100
36
49
kn9
190
50
42
55
pk14
130
110
36
46
kn10
240
40
43
60
pk15
100
110
36
43
pk16
70
110
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Şekil 3 Akiferin Planda Görünüşü ve Sınır Koşulları

Şekil 4 Pompaj Kuyuları ve Kontrol Noktalarının Kazı Sahasındaki Yerleri ve Sayısal Çözüm
için Kullanılan Sonlu Farklar Ağı
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Bu problemin çözümü için 6 değişik durum gözönüne alınmıştır. Durum 1’de model
formulasyonunda verilen optimizasyon problemi kullanılmıştır (Denklem seti (1)-(6)). Kuyu
pompajlarının maksimum kapasitesi 5000 m3/gün. olarak alınmış ve kullanılacak kuyu sayısına
herhangi bir kısıt getirilmemiştir. Durum 2, 3, 4 ve 5’te kuyu sayılarına sırasıyla 10, 5, 3 ve 2
kısıtlamaları getirilerek çözüm elde edilmiştir. Bu durumlar için (7)-(9) numaralı denklemler de
optimizasyon probleminin kısıtlar setinde kullanılmıştır. Durum 6’da ise kuyu maksimum
pompaj kapasitesi 4000 m3/gün olarak alınmış ve maksimum kuyu sayısı 2 ile sınırlandırılmıştır.
Elde edilen sonuçlar Tablo 4 ve 5’te verilmiştir. Tablo 4’ten görüleceği gibi 1. ve 2.
Durumlar için amaç fonksiyonu degeri 6112 m3/gün’dür. Durum 1’in çözümünde 8 tane
kuyunun Tablo 4’te verilen pompaj debileriyle çalıştırılması sonucu optimizasyon probleminin
çözümünün elde edildiği gözlenmiştir. Bu durumda önceden bahsetildiği gibi herhangi bir kuyu
sayısı kısıtlaması yoktur. Durum 2’de kuyu sayısı kısıtlaması olarak 10 seçilmiş ve beklendiği
gibi Durum 1 ile aynı sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 5’da her iki durum için gerçekleşen kontrol
noktalarındaki düşü değerleri verilmiştir. Görüldüğü gibi bütün noktalarda düşü değerleri 4
m’ten fazladır. Şekil 5’te bu iki durum için elde edilen çözümlerin eşyükselti eğrileri verilmiştir.
Şekil 6'da ise 42. sıra boyunca su tablasının değişimi gösterilmektedir.
Durum 3’te maksimum kuyu sayısına getirilen limit 10’dan 5’e indirilmiştir. Bu durumda
beklenildiği gibi amaç fonksiyonu değeri artmıştır. Söz konusu artış çok fazla değildir.
Kuyuların yerleştirilmesinde harcanacak ilk yatırım göz önüne alınırsa Durum 2’de elde edilen 8
kuyunun çalıştırılması yerine Durum 3’ün çözümü çok daha uygun olacaktır. Ayrıca, Durum
2'de görüleceği üzere 15 numaralı kuyudan 26 m3/gün gibi çok düşük değerde debi
çekilmektedir. Bu olumsuz durum Durum 3'te ortadan kalkmıştır.
Durum 4 ve 5'te kuyu sayısına konulan sınır sırasıyla 3 ve 2'dir. Beklenildiği gibi amaç
fonksiyonunun değeri artmış ve 6217 m3/gün'den 6479 m3/gün'e çıkmıştır.
Durum 6'da kuyu sayısına getirilen limit Durum 5'teki ile aynı tutulmuş ancak kuyu
pompajlarının maksimum kapasiteri 5000 m3/gün'den 4000 m3/gün'e indirilmiştir. Bu durum için
de beklenildiği gibi amaç fonksiyonunun değeri artmış ve 6484 m3/gün'e çıkmıştır. Durum 5'in
kuyu pompajları incelendiğinde 7 ve 20 numaralı kuyulardan 4290 m3/gün ve 2189 m3/gün su
pompalanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum için kontrol noktalarında elde edilen
düşü değerleri Tablo 5'da verilmiştir. Durum 6'da ise 8 ve 17 numaralı kuyulardan sırasıyla 3054
m3/gün ve 3430 m3/gün pompaj yapılırsa kontrol noktalarında su tablası 4 m'nin altına
düşebilmektedir. Durum 6'da elde edilen amaç fonksiyonu değeri Durum 5'e göre ihmal
edilebilecek ölçüde az artmıştır. Buna karşılık, gerekli pompaj degerleri ise daha üniform hale
gelmiştir.
Kuyu sayısındaki maksimum değer 1 alındığında beklenildiği gibi, bir çözüm elde
edilememiştir. Bütün durumlar için elde edilen düşü değerleri Tablo 5'da verilmiştir.
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Durum
Numarası

Amaç
Fonksiyonu

Durum 1 ve
Durum 2

6112

Durum 3

6141

Durum 4

6217

Durum 5

6479

Durum 6

6484

Kontrol
Noktası

Tablo 4 Optimal Sonuçlar
Toplam Kuyu
Kuyu
Sayısı
Numarası
4
7
9
10
8
12
15
16
20
3
9
10
5
12
20
4
3
10
20
7
2
20
8
2
17

Debi (m3/gün)

1216
459
916
807
599
26
839
1250
2181
1015
688
1208
1049
2631
2428
1158
4290
2189
3054
3430

Tablo 5 Kontrol Noktalarındaki Düşü Değerleri
Durum 1 ve
Durum 3
Durum 4
Durum 5
Durum 2

Durum 6

1

4.48

4.49

4.49

5.11

4.54

2

4.49

4.63

4.63

4.54

4.71

3

4.52

4.54

4.66

4.80

4.49

4

4.48

4.48

4.48

5.61

4.72

5

4.46

4.46

4.60

4.63

4.71

6

4.56

4.48

4.50

5.22

4.76

7

4.49

4.49

4.49

4.50

4.89

8

4.48

4.49

4.52

4.65

4.51

9

4.48

4.56

4.48

5.20

4.57

10

4.46

4.46

4.94

4.47

4.47
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Şekil 5 Durum 1 ve 2 için eşdüşü eğrileri

Şekil 6 Durum 1ve 2 için 42. Sıra Boyunca Su Tablasının Değişimi
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4. SONUÇ

Bu çalışmada yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olduğu bölgelerde inşaat kazı sahasının
optimum drenajının sağlanabilmesi için bir model geliştirilmiştir. Sözkonusu modelin iki örnek
için uygulaması yapılmıştır. Çalışılan örneklerde gösterildiği gibi, geliştirilen model gerçek
hayata uygulanabilecek bir çalışmadır. Geliştirilen modelde tepki matrisi yaklaşımı kullanılması
nedeni ile elde edilen sonuçlar basınçlı akiferler için kesinlik arz eder. Serbest yüzeyli akiferler
için ise çogunlukla ikmal edilebilecek hatalar içermekle birlikte kullanılırken dikkatli olunması
önerilir.
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ÖZET
Yağış-akış işlemini oldukça basite indirgeyen Gradex metodu, havza planlamasında
düşünülen barajların olası en büyük taşkın (PMF) piklerinin hesaplanmasında kullanılan yeni bir
metotdur. Özellikle kuzey ülkelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu makalede, metot
tanıtılarak nasıl uygulanacağı anlatılmış ve Akdeniz bölgesindeki Manavgat havzasına
uygulanmıştır. Tesis yerleri için elde edilen sonuçlar halihazırda uygulanan diğer PMF yöntemi
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, Gradex metodunun sonuçlarının PMF yöntemi
sonuçlarına göre daha büyük ve Manavgat havzası için aradaki ilişkinin PMF = 0.79 x Gradex
(Q10 000) olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gradex Metodu, Manavgat Havzası, Dizayn Taşkını
DESIGN FLOOD DISCHARGE BY GRADEX METHOD
ABSTRACT
Gradex method is a new method used for estimation probable maximum floods (PMF) of
dams during basin planning studies, involves a drastic simplification of the rainfall-runoff
process. The method is commonly used in especially northern countries. In this paper, Gradex
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method is introduced and explained how to apply to the Manavgat Basin located in
Mediterranean region for calculation of PMF. Results from Gradex metot for the dams in
Manavgat Basin, are compared to the results from the current PMF metot. Consequently, it has
been determined that the results from Gradex method are more conservative than current PMF
method results and the relationship between them for the Manavgat Basin is determined to be
PMF= 0.79 x Gradex (Q10000)
Key Words: Gradex Method, Manavgat Basin, Design Flood
1. GİRİŞ
Dünyadaki baraj kazalarının yaklaşık üçte birinin taşkın anında suyun barajın tepesinden
aşarak meydana gelmesi nedeniyle barajların taşkınlara karşı korunması gerek dizayn edenlerin
gerekse işletenlerin en önemli meselesi haline gelmiştir. Dolusavak dizayn taşkınlarının
hesaplanması için dünyada kullanılan iki yaklaşım varadır. Bunlar genelde farklı görünmelerine
rağmen gerçekte birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Bu yaklaşımların ilki, olası en büyük taşkının
(PMP/PMF) hesaplanmasıdır. Fakat bu yaklaşımda PMF'nin tekerrür ihtimali hakkında
kesinlikle bir şey bilinmediği gibi PMF'den daha büyük bir taşkının olmayacağı da düşünülemez.
Diğer yaklaşım ise 1000 veya 10 000 yıl tekerrürlü dizayn taşkınlarının hesaplanmasıdır. Bu
yaklaşımlar barajların özelliklerine bağlı olarak en iyi taşkın koruma yaklaşımlarıdır. Otuz yıl
önce Guillot ve Duband adındaki iki Fransız mühendis tarafından dolusavak dizayn taşkınlarının
hesaplanması için 'Gradex' adında bir yöntem geliştirilmiştir. Gradex metodu istatistiksel bir
metot olup verilen bir ihtimalde dolusavak dizayn taşkın pikini vermektedir. Yeterli uzunlukta
olmayan serilerle çalışıldığında frekans analizi yöntemi ile uzun süreli (10 000 yıl tekerrürlü)
taşkınların hesaplanması fazla güvenilir olmamaktadır. Gradex metodu buradaki boşluğu
doldurabilecek ve uzun süreli tekerrürlerde daha güvenilir sonuç verebilecek bir metottur.
Dünyada meydana gelen baraj kazalarının yaklaşık üçte biri dizayn taşkınlarının küçük
seçilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin Hindistan'da Machhu nehri üzerinde 1967-1972
yılları arasında sulama amaçlı yapılan Machhu II barajı, 11 Ağustos 1979 taşkınında yıkıldığı
için barajın 9 km akışaşağısındaki Morbi kasabası 3-4 m su altında kalmıştır. 2000 insan ölmüş,
12700 ev yıkılmış ve 6700 ev hasara uğramıştır. Onbeş milyon dolar değerinde tarımsal zarar
olmuştur. Yaklaşık 153 000 insan bu taşkından etkilenmiştir. Dizayn kapasitesi 26650 m3/s
seçilerek yeniden inşa edilmiştir. Drenaj alanı 520 km2 olan İsveç'teki Noppikoski barajı,
hidroelektrik enerji üretmek amacıyla 1967 yılında yapılmıştır. 7 Eylül 1985 tarihi taşkınında
dizayn taşkını küçük seçildiği için yıkılmıştır. Dizayn kapasitesi 350 m3/s eçilerek baraj yeniden
inşa edilmiştir. Amerika (ABD)'da 1852 yılında tamamlanan South Fork barajı ise 31 Mayıs
1889' daki tarihi taşkında yıkılmıştır. 2209 insan ölmüş, yüzlerce ev ve iş yeri sular altında
kalmıştır. Tahmin edilen zararın bugünkü yaklaşık değeri 500 milyon dolar dır. Yine ABD'deki
Gibson barajı ise 8 Haziran 1964 taşkınında dizayn taşkını küçük seçildiği için yıkılmıştır.
Avusturalya'daki Briseis barajı 4 Nisan 1929 taşkınında, Brezilya'daki Euclides Da Cunha barajı
ise 19 Ocak 1977 taşkınında aynı nedenle dizayn taşkını küçük seçildiği için yıkılmıştır. Diğer
taraftan Güney Afrika'daki 1974 yılında tamamlanan Spitskop barajı, frekans analizi ile
hesaplanan 1000 yıllık dizayn taşkın piki 2000 m3/s'ye göre yeniden inşa edilmiştir. 23-24 Şubat
1988 taşkınında baraj haznesine 2400 m3/s debi girmiştir. Baraj yıkılmamış, ancak tamirat
masrafı 1990 yılı için 5 milyon dolar hesaplanmıştır. İtalya'daki 1919-1925 yılları arasında
yapılan Sello Zerbino barajının amacı ise eletrik enerjisi üretmekti. 13 Ağustos 1935 tarihi
taşkınında 810 m3/s'lik dizayn kapasitesinin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Yüzden fazla insan
ölmüş, tarım alanları su altında kalmıştır. Yeniden inşa edilmemiştir. Bu tarihi taşkının piki 2500
m3/s olarak hesaplanmıştır [Carlier, 1992].
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Ülkemizde henüz bu tür ciddi bir baraj yıkılma olayı ile karşılaşılmamıştır. Bununla birlikte
1980 yılında Seyhan nehrinin taşkını bu nehir üzerindeki Seyhan barajının dolusavak proje debi
kapasitesini aşmışsa da, DSİ mühendislerinin cesur müdahaleleri ile en az zararla ve baraj
yıkılmadan atlatılmıştır. Ancak derivasyon yapılarındaki kapasite yetersizliği nedeni ile
taşkınlardan yıkılan yapıların sayısı oldukça fazladır.
Bu örneklerden görüldüğü gibi çoğu durumda baraj kazalarının sonuçları o kadar şiddetli olur
ki dizayn taşkını için her hangi bir risk seviyesi (aşma ihtimali) düşünülemez ve baraj
maksimum su seviyesine kadar korunur. Ancak kaza sonuçlarının biraz daha az ciddi olduğu
durumlarda belli bir risk seviyesi kabul edilebilir veya barajın korunma masraflarının daha az
olduğu durumlarda belli bir risk kabul edilebilir. Gerçekte bir baraj asla kesin güvenilir olarak
dizayn edilemez. Belli bir risk seviyesi kabul edilmesi gerekir. Bu risk genellikle barajın
güvenlik derecesine bağlı olmakla beraber mühendislik-ekonomik kabullere ve çevrenin doğal
şartlarına bağlı olarak belirlenir. Pratikte ise insan hayatı ve geçmişten alınan dersler dikkate
alınır. Bu kabuller ülkeden ülkeye oldukça farklılıklar gösterebilir. Çoğu ülkedeki mevcut trend,
barajın güvenliği ile dolusavak debi kapasitesi arasında bir ayırım yapmaktır. Pratikte bu
yaklaşım insanı iki türlü dizayn taşkınına götürür:
i)
ii)

'Safety check flood': Genellikle PMF ile aynıdır.
'Design flood': Verilen aşma ihtimalli (1:100, 1:1000, 1:10000 gibi) taşkın veya PMF'nin
yüzdesi olarak alınır.

Yeterli uzunlukta olmayan serilerle çalışıldığında frekans analizi yöntemi ile uzun süreli
(10000 yıl tekerrürlü) taşkınların hesaplanması fazla güvenilir olmamaktadır. Gradex metodu
buradaki boşluğu dolduran bir metottur. İstatistiksel bir metot olup verilen aşma ihtimalinde
taşkın pikini vermektedir. Bu makalede, Gradex metodunun teorisi verilerek örnek bir uygulama
yapılacaktır. Bu metot ile hesaplanan dizayn taşkın sonuçları ile diğer klasik şekilde PMP/PMF
ile hesaplanan sonuçlar karşılaştırılacaktır.
2. METOT
Gradex metodu istatistiksel bir metot olup verilen bir ihtimale karşı taşkın debisini verir.
Yağış-akış işlemini oldukça basitleştiren metot, büyük tekerrür aralıklarında (100-10 000 yıl)
diğer olasılık dağılım modellerine göre daha güvenilir ve emniyetli sonuçlar vermektedir. Büyük
dönüşüm aralıklarında (1/10 000 gibi) USSCS metotları ile aynı sonucu verir. PMP/PMF yağışakış metodundan çok daha basit ve kolay uygulanan bir metotdur. Metot, sızma kayıplarının sona
erdiği andan itibaren verilen bir süredeki yağışın aynı süre zarfında akışa neden olduğu kabulüne
dayanır. Bu kabul, oldukça basit ve emniyetli bir kabuldür. Kayıpların sona erdiği noktaya
'"Pivot" noktası denir. Pivot noktasından itibaren yağış-akış ilişkisi basitleşir ve lineer bir doğru
halinde ifade edilir. Akış olasılık eğrisi, Gumbel kağıdında yağış olasılık eğrisine paralel olmaya
başlar. Buradan, verilen bir tekerrür aralığındaki taşkın piki, pivot noktasından itibaren yağış
doğrusuna pararlel doğrudan okunur. Anlık piki debiyi elde etmek için okunan bu değer
Qanlık pik debi / Qgünlük ortalama debi
oranı ile çarpılır. Metot ilk geliştirildiğinde uygulanırken
başlangıçta, taşkın hidrograf süresine yakın yağış sürelerinin kullanılması düşünülmüştü. Fakat
sonradan yapılan çalışmalar sonucunda yağış sürelerinin hesaplanan taşkın piki üzerinde fazla
önemli olmadığı anlaşılmıştır. Bu yüzden küçük havzalarda bile taşkın hesabında günlük
yağışların kullanılabileceği tavsiye edilmektedir. Metodun üstün yanlarından biri de bu
özelliğidir [FRCOLD, 1994].
Metodun temel prensibi, kümülatif extrem yağışların olasılık modelinden taşkın hacimlerinin
olasılık modeline asimtotik bir davranış bulmaya dayanır. Şiddetli fırtanalarda toprak doyduğu
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andan itibaren havzanın su tutma kapasitesi (retention loss capacity) sabit bir değere ulaşır. Bu
değere ulaştıktan sonra yağışın tamamı akışa geçer. Bu limit değer bizi "Safety Check Flood"
kavramına götürür. Metotta, bir kaç saattten-bir kaç güne kadar süreli yağışların eş zamanlı
alansal ortalamaları basit bir fonksiyon olarak ifade edilir [FRCOLD, 1994] :
Ln( 1 - F(P) ) = - P / a + Sabit

(1)

F(P) = exp( - exp - ((P-Po) / a) )

(2)

Burada,
a = Yıllık extrem yağışların Gradex'idir.
Po = Pozisyon parametresidir.
Bu kabul matematik olarak yıllık maksimum yağışların dağılımının Gumbel dağılımına
uyduğunu gösterir. Bu özelliliğinden dolayı 10-10000 yıl arasındaki tekerrür süreleri için
Gumbel kağıdında:
P = a x LnT + Po

(3)

doğrusundan taşkın hacimleri kolayca okunur.
Başlangıçta, tutulma limiti (retention loss) 10 yıl tekerrürlü yağış ve akış arasındaki fark
olarak alındı. Fakat sonraki çalışmalardan 10 yıl tekerrür süresinin oldukça emniyetli olduğu ve
bu sürenin 10 yıldan daha fazla olması gerektiği güvenilir ve uzun periyotlu verilerin kullanıldığı
çalışmalarda anlaşılmıştır. Gradex metodu halihazırda baraj dizaynında kullanılan standart ve
onaylanmış bir metottur. Bir kaç kilometrekareden başlamak üzere binlerce kilometre karelik
yağış alanlarına uygulanabilmektedir. Gradex metodu, başta Fransa olmak üzere Endonezya,
Haiti, Lüksemburg, Ekvator, Irak, Filipinler ve Ermenistan'daki bir çok baraj yağış alanına
uygulanarak aşağıdaki pratik sonuçlar elde edilmiştir [FRCOLD, 1994] :
Eğer noktasal veya bölgesel verilerde;
i)
ii)
iii)

anormal derecede yüksek yağış/akış değerleri yoksa,
PMF = 3 Qp (10 000, Gradex)
"Outlier" ler var fakat çok az ise ve bölgesel analiz için önemli değilse,
PMF = 2 Qp (10 000, Gradex)
"Outlier" lerin sayısı oldukça fazla ise,
PMF = 1.2 - 1.5 Qp (10 000, Gradex)

ilişkileri kullanılabilir. Özellikle PMF'nin ayrıntılı hesaplamaları için yeterli zamanın ve verinin
bulunmadığı durumlarda bu pratik sonuçların kullanılması önerilmektedir.
3. KULLANILAN VERİ
Metot ilk geliştirildiğinde uygulanırken başlangıçta, taşkın hidrograf süresine yakın yağış
sürelerinin kullanılması düşünülmüştü. Fakat sonradan yapılan çalışmalar sonucunda yağış
sürelerinin hesaplanan taşkın piki üzerinde fazla önemli olmadığı anlaşılmıştır. Bu yüzden küçük
havzalarda bile taşkın hesabında günlük yağışların kullanılabileceği tavsiye edilmektedir. Bu
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yüzden bu çalışmada da uygulama bölgesindeki meteoroloji istasyonlarında gözlenmiş yılda
günlük en büyük yağışlar kullanılmıştır.
4. ÇALIŞMA ALANI VE ÖZELLİKLERİ
Çalışma bölgesi, Manavgat Çayı su toplama havzasıdır. Manavgat Çayı su toplama havzası,
Türkiye'nin güneyinde 36˚45΄~ 37˚20΄ kuzey enlemleri ile 31˚22΄ ~ 31˚53΄ doğu boylamları
arasında olup Antalya ili sınırları içinde kalmaktadır. Proje yağış alanı 1314 km2'dir. Türkiyedeki
konumu Şekil 1'de verilmiştir. Proje sahasına, genelde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve
yağışlı geçen Akdeniz iklimi hakimdir. Ancak yüksekliğe bağlı olarak iklim özelliklerinde
farklılaşmalar meydana gelmektedir. Dağların denize bakan yamaçlarında ve arkalarındaki
kapalı havzalarda karasal etkilerin arttığı bir iklim tipi ortaya çıkar. Havzanın sahildeki en sıcak
ayının aylık sıcaklık ortalaması 27.6 °C iken iç kesimlerdeki sıcaklık yaklaşık 2 °C daha
düşüktür. En soğuk kış ayı ortlaması sahilde 10.4 °C iken iç kesimlerde sıcaklık 2 °C ye kadar
iner. Havzanın yıllık ortalama yağışı 1377 mm dir. Oluşan yağışlar orografik, cephesel ve
konvektif kökenli olup kış yağışları egemendir. Kıyıdan itibaren paralel ve yükselen sıradağlar
batı ve güney batıdan gelen deprasyonların etkisi altındadır.
5. UYGULAMA
Gradex metodu uygulanırken kullanılan veriler, ilgili havzada tarihi taşkınların meydana
geldiği gün için günlük ortalama debi ve alansal ortalama günlük yağış verileridir. Bu veriler
ilgili tesis yerleri için hazırlandıktan sonra Gumbel kağıdına noktalanır. Sonra günlük alansal
ortalama yağış ve günlük ortalama debi serilerine en uygun doğru çizilir. Günlük ortalama debi
serisine uydurulan doğru üzerinde 10, 20 ve 50 yıllık tekerrüre karşı gelen noktadan (pivot
noktasından) yağış dorusuna paralel bir doğru çizilir. Bu yeni doğru denklemi kullanılarak ilgili
tesis yeri için çeşitli yinelemeli taşkın pik debileri okunur. Örneğin, Şahapköprü Akışyukarı
barajını düşünelim. Şekil 1'den de görüldüğü gibi Şahapköprü Akışyukarı baraj havza alanındaki
yağışları Cevizli meteoroloji istasyonu, akışları ise baraj eksenindeki 920(911) nolu Akım
Gözlem İstasyonu (AGİ) kontrol etmektedir. Baraj yağış alanı, istasyon yağış alanıdır.
İstasyonun yağış alanı ise 438 km2 dir. Taşkınların meydana geldiği gün için havzanın alansal
ortalama günlük yağış miktarları olarak baraj havzasındaki Cevizli meteoroloji istasyonunun
günlük yağışları alınmıştır. 920(911) nolu AGİ'nin 1964-1999 periyodundaki günlük ortalama
debilerinin ve Şahapköprü Akışyukarı barajının alansal günlük ortalama yağışlarının frekans
analizi yapılarak Gumbel dağılımından okunan sonuçlar Şekil 2'de görüldüğü gibi
noktalanmıştır. Pivot noktası olarak 10, 20, ve 50 yıl seçilerek bu noktalardan yağış doğrusuna
paralel doğrular çizilmiştir. Bu doğrulardan 10 000 yıllık tekerrür için okunan günlük ortalama
debiler Şekil 3' yardımı ile anlık pik debilere çevrilerek Tablo 1'de verilmiştir. Bu şekilde
hesaplanan Gradex(Q10 000) değeri, olası en büyük taşkını (PMF) göstermektedir. Benzer işlemler
Şekil 4 ve Şekil 5 yardımıyla diğer barajlar için de tekrarlanmış ve Gradex metodu ile dizayn
taşkınları hesaplanarak aynı tabloda verilmiştir. Şahapköprü Akışaşağı ve Üzümdere barajları
için 920(911) nolu AGİ'den ve Sinanhoca barajı için 912 nolu AGİ'den faydalanılmıştır. Gradex
metodu ile elde edilen dizayn taşkınlarının ilgili barajların PMP/PMF yöntemi ile hesaplanan
dizayn taşkınlarına oranı Tablo 1'de verilmiştir. Manavgat havzasında kar erime akışının
taşkınlara katkısı önemsiz seviyede olduğundan Tablo 1'de verilen barajların PMP/PMF
değerleri olarak olası en büyük yağmurun oluşturacağı akış hidrograflarının piki alınmıştır.
Tablo 1'den görüldüğü gibi "Pivot" noktası ne alınırsa alınsın Gradex metodu ile hesaplanan
taşkınların PMP/PMF'den daha büyük olduğu görülür. Bu durumda, Gradex metodunun oldukça
emniyetli olduğu söylenebilir. Ancak, Gradex(Q10 000) / Q100** oranlarına bakılırsa bunun böyle
olmadğı görülür. Zira, Türkiye havzalarında QPMF/Q100** oranının en az 3 olduğu dikkate alınırsa
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PMP/PMF hesabında Gradex metodunun sonuçları oldukça mantıklıdır. Şöyle ki, ülkemiz
akarsularında 100 yıl tekerrürlü debinin yaklaşık 3-6 katı PMP'nin oluşturacağı debi olarak
alınmaktadır, (Kutoğlu, 2001). Bu açıdan bakıldığında Tablo 1'deki Gradex(Q10 000)/Q100**
oranlarının çok mantıklı olduğu görülür. Bu oranlar, Manavgat havzası için 2.95-3.24 arasında
değişmektedir. Bu da"Pivot" noktası olarak 10, 20 ve 50 yıl tekerrürlü akımların
kullanılabileceğini göstermektedir. Sonuç olarak 10 yıl tekerrürlü akım, pivot noktası için en
uygunudur. Ayrıca gözlenmiş fırtınalardan havzanın su tutma kapasitesi tespit edilerek "Pivot"
noktası belirlenebilir. Bu amaçla 28-31/01/1999 tarihli fırtınanın 912 nolu AGİ'nin havzasındaki
kümülatif yağış ve kümülatif akış eğrileri çizilmiştir. Şekil 6'dan da görüldüğü gibi havzanın su
tutma kapasitesi yaklaşık olarak 80 mm dir. Pivot noktası 80 mm alınırsa, 920(911) nolu AGİ
için bunun 10 yıl tekerrürlü akışa karşılık geldiği Şekil 2'den görülebilir. Gözlenmiş fırtına
verilerinden de doğrulandığı gibi Manavgat havzasında "Pivot" noktası olarak 10 yıl tekerrürlü
akış alınabilir.
Manavgat havzasının karstik özelliği tesislerin katostrofal taşkınlarının (MMT)
hesaplanmasında dikkate alınmıştır. Gradex metodunda belirli bir aşma ihtimalinde taşkın
hesaplanmaktadır. PMP/PMF metodunda risk kabul edilmediği için aşma ihtimali yoktur. Sonuç
olarak, Gradex metodu ile hesaplanan taşkın pikinden PMP/PMF metoduna geçmek için
Manavgat havzasında:
i)
ii)

PMP/PMF = 0.79 x Gradex (Q 10 000)
Gradex (Q 10 000) = 3.24 x Q100 (frekans analizi ile belirlenen)

şeklinde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. O halde Manavgat havzasında ilgili baraj yeri için
Gradex metodu ile hesaplanan 10 000 yıl tekerrürlü taşkın debisi 0.79 ile çarpılarak ilgili baraj
yeri için PMP/PMF değeri hesaplanabilir.
6. SONUÇ
Yeterli uzunlukta olmayan serilerle çalışıldığında frekans analizi yöntemi ile uzun süreli
(10000 yıl tekerrürlü) taşkınların hesaplanması fazla güvenilir olmamaktadır. Gradex metodu
buradaki boşluğu doldurabilecek istatistiksel bir metot olup, verilen aşma ihtimalinde taşkın
pikini vermektedir. Bu çalışmada, Gradex metodunun teorisi verilerek Akdeniz bölgesinde
Antalya il sınırları içerisinde bulunan Manavgat havzasına uygulanmıştır. Manavgat
havzasındaki bazı tesis yerlerinin dizayn taşkınları Gradex metodu ile hesaplanmış ve elde edilen
sonuçlar, PMP/PMF yöntemi ile hesaplanan sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma
sonucunda Gradex metodu ile hesaplanan 10 000 yıl tekerrürlü taşkınların, PMP/PMF yöntemi
ile hesaplanan taşkınlardan daha emniyetli olduğu görülmüştür. Gradex metodu sonuçlarından
PMP/PMF metodu sonuçlarına geçmek için, PMP/PMF = 0.79 x Gradex (Q10 000) şeklinde bir
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 1.

Manavgat Çayı Havzası Eş Yağış Eğrileri ve Hidrometeorolojik Ağ

187

Şekil 2. Şahapköprü Akışyukarı, Şahapköprü Akışaşağı ve Üzümdere barajları için
dizayn taşkınlarının Gradex metodu ile belirlenmesi.
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Şekil 3.

920 Nolu akım gözlem istasyonu havzasında yılda anlık pik ve günlük
ortalama debi ilişkisi.
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600

Şekil 4. Sinanhoca barajı için dizayn taşkınlarının Gradex metodu ile belirlenmesi.

912 AGİ Anlık Pik Debi (m3/s)
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Şekil 5.

912 Nolu akım gözlem istasyonu havzasında yılda anlık pik debi ve günlük
ortalama debi ilişkisi
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28-31.01.1999 tarihli fırtına (912 nolu istasyon)
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Şekil 6.

Manavgat havzasında 28-31.01.1999 tarihi fırtınasında 912 nolu istasyonun
havzasında su tutma limitinin belirlenmesi.

Tablo 1.
Baraj Adı

Gradex Metodunun Manavgat Havzasına Uygulanması

Alan
(km2 )

Etkili
Yağış
Süresi
(Saat)

(m3/s)

(m3/s)

Q100** Q10 000**

MMT
(PMF)
(m3/s)

MMT /
Q100**

Gradex (Q10 000) /
Q100**

Gradex (Q10 000)
(m3/s)

MMT / Gradex
(Q10000) (m3/s)

Pivot Noktası (yıl)
10
20
50

Pivot Noktası (yıl)
10
20
50

Pivot Noktası (yıl)
10
20
50

Üzümdere
Şahapköprü
Akışyukarı
Şahapköprü
Akışaşağı

388

30

552

892

1425

2.58

3.32

3.22

3.03

1834

1780

1673

0.78

0.80

0.85

438

30

636

1029

1737

2.73

3.24

3.15

2.96

2062

2001

1881

0.84

0.87

0.92

484

30

703

1133

1851

2.63

3.24

3.14

2.95

2276

2209

2076

0.81

0.84

0.89

Sinanhoca

682

30

1212

1877

2805

2.31

3.16

3.04

2.84

3830

3680

3445

0.73

0.76

0.81

2.56

3.24

3.14

2.95

0.79

0.82

0.87

Ortalama

MMT: Muhtemel Maksimum Taşkın veya Kadastrofal Taşkın ( PMP/PMF)
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**: Frekans analizi ile belirlenmiştir.
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HİDROLOJİDE İZOTOP TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI
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ÖZET
Dünya hidrosferinde yer alan, yenilenebilen ancak kısıtlı bir kaynak olan suyun miktarı 1 400
000 km3 olarak tahmin edilmektedir. Dünyanın üçte ikisi sularla kaplı olmasına rağmen tuzlu
sular %97,5 oranında, tatlı sular ise ancak %2.5 oranındadır. 2025 yılında dünya nüfusunun 2
milyar daha artarak 8 milyara ulaşacağı öngörülen günümüzde bazı bölgeler için zaten yetersiz
olan su kaynaklarının zamanla tüm bölgelerde de yetersiz kalacağı açıktır. Ülkemiz su kıtlığı
çeken ülkeler arasında gösterilmemesine rağmen artan nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme
olgularına bağlı olarak artan su tüketimi değerleri dikkate alındığında nicelik açısından
yenilenebilir tatlı su kaynaklarında gün geçtikçe bir azalma ile karşı karşıya kalmaktadır.Su
sorunlarının çözümlenmesinin ancak su kaynaklarının geliştirilmesi ile giderilebileceğinin
gerekliliği araştırmacılar tarafından
uzun yıllardan beri vurgulanmaktadır. Hidrolojik
problemlerin zaman içerisinde sayısının artması, suların kökeni ve dinamiğiyle ilgili daha
ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulması izotop tekniklerinin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu
bildiride, oksijen-18, döteryum, trityum, karbon-14 izotoplarının hidrolojide kullanılması ve yeni
izotopların kullanım alanları hakkında bilgi verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hidroloji, izotop hidrolojisi, çevresel izotoplar
USING OF ISOTOPES TECHNIQUES IN HYDROLOGY
ABSTRACT
Current estimates are that the Earth’s hydrosphere contains a huge amount of water about
1400 million cubic kilometers. However, 97.5% of this amount are saline waters and only 2.5 %
is fresh water. By 2025, world population is expected to be 8 billion. Quantity of the renewable
water resources in Turkey has decreased due to urbanization, ındustrialization and population
with each passing day . New research methods were eagerly sought by researcher for developing
water resources due to the rising industrial developing and growing of population.The increase
in the number of hydrologic problems in time, and the necessity of more detailed information
about the origin and the dynamics of the water cause to apply isotope techniques. In this paper,
Using in hydrology of the deuterium,oxygen-18, tritium, carbon-14 and new isotopes are
summarized.
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1. GİRİŞ
Sularda doğal olarak bulunan hidrojen ve oksijen izotopları suyun bünyesini oluşturduğundan
hidrolojik çalışmalarda ideal izleyicilerdir. Bu izotopların hidrolojik çevrim içerisindeki
değişimleri bu alanda karşılaşılan bir çok problemin çözümünde büyük yarar sağlamaktadır.
Hidrolojik çevrim sürecinde, suyu oluşturan hidrojen ve oksijenin kararlı izotoplarının izotopik
içeriklerinde başta sıcaklık olmak üzere yersel ve zamansal faktörlere bağlı olarak birtakım
değişiklikler oluşur. Hidrolojik çevrim sürecinde, suyun içeriğindeki kararlı izotoplarda meydana
gelen izotopik değişimler, su kütlelerine değişik mesajlar verir. Söz konusu bu mesajların deşifre
edilmesi su kütlelerinin hareketlerinin izlenmesini mümkün kılar. Radyoaktif izotoplar ise
yarılanma ömürleri nedeniyle suların eskilik derecelerinin belirlenmesine, suların akiferde kalış
ve yenilenme süresinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılır.
İzotop hidrolojisindeki hızlı gelişim, farklı izotoplar kullanılarak yeni uygulama alanları
eklenmesine olanak vermiştir. Örneğin; bor izotopları yeraltısuyu içerisindeki pis su atıklarının
belirlenmesinde izleyici olarak kullanılır iken, klorür izotopları ise yavaş hareket eden
yeraltısuyu sistemlerinde tuzluluğun kaynağı hakkında bilgi vermesi açısından kullanılmaktadır.
Kripton-85 ve Helyum-3 akışkanların kaynağının ve genç suların yaşının belirlenmesinde
kullanılmaktadır. Suyun içerisindeki kararlı izotoplar (δ2H-H2O, δ18O-H2O, δ34S-SO42-, δ18OSO42-, δ15N-NO3- v.b) hidrokimyasal ve hidrodinamik görüşlere açıklık getirebilmek için de
kullanılmaktadır . Dünya’da uygulanan izotop tekniklerine paralel olarak Ülkemizde de izotop
tekniklerinin
kullanılmasının
sağlanması
yeraltısularının
maksimum
düzeyde
değerlendirilebilmesine olanak sağlayacaktır.
2. İZOTOP
Aynı atom numarasına sahip olan fakat kütle numaraları farklı atomlar birbirlerinin izotopları
olarak isimlendirilirler. Diğer bir deyişle, izotoplar, bir elementin proton sayısı aynı fakat nötron
sayısı farklı atomlarıdır. Şu ana kadar evrende toplam 112 farklı elementin bulunduğu tespit
edilmiş olmasına karşın, bu elementlere ait 1700 civarında farklı atom çekirdeğinin bulunduğu
bilinmektedir. Bunlardan bir kısmı zamana bağlı olarak başka atom çekirdeklerine
dönüşebilirler. Yani bazı izotoplar yarılanma ömrü denen belirli bir zaman dilimi içinde
radyoaktif olarak parçalanarak başka bir elementin izotopu haline dönüşebilirler.Bu tür izotoplar
radyoaktif izotoplar olarak adlandırılırlar. Buna karşın bazı izotoplar da zaman içinde başka
izotoplara dönüşmezler, ki bu tür izotoplara da kararlı izotoplar denir. Kararlı izotopların
izlenmesinde kütle spektrometreleri, radyoizotopların izlenmesinde ise çeşitli tipte sayaçlar
kullanılır.
İzotop hidrolojisi, yapay izotop hidrolojisi ve çevresel izotop hidrolojisi olmak üzere iki
kısımda incelenmektedir. Çevresel İzotop Hidrolojisinde sularda doğal olarak oluşan izotopik
değişimlerden yararlanılır. Değişmeler tarafımızdan kontrol edilemez ve değiştirilemez. Ancak
doğal olarak ortaya çıkan değişmeler izlenir ve değerlendirilir. Yapay izotop hidrolojisinde ise
yapay olarak hazırlanan izotop inceleme yapılan alanda kullanılır ve zamanla bu radyoizotopun
konsantrasyonundaki azalma gözlenerek değerlendirme yapılır.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak cihaz teknolojilerindeki gelişmeler çevresel izotopların
kullanımını yaygınlaştırmıştır. Çevresel izotopların daha yaygın olarak kullanılmalarının diğer
bir sebebi lokal çalışmalardan çok daha büyük alanlarda çalışmalar yapılmasına olanak
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sağlaması ve havza bazında bilgiler verebilmesidir.
Suyu oluşturan hidrojen ve oksijen izotopları da bu amaçla kullanılan ideal izleyicilerdir.
Çünkü oksijen ve hidrojenin izotoplarının hidrolojik sistem içerisindeki davranışları suyun doğal
davranışıdır. Buharlaşma ve yoğunlaşma sırasında oksijen ve hidrojenin kararlı izotoplarının
konsantrasyonlarında değişimler olmaktadır. Bu değişimler ise günümüzde kullanılan modern
cihazlarla ölçülebilmektedir. Trityum ise doğal oluşumunun yanı sıra 1960’lı yıllarda yapılan
atom bombası denemeleriyle atmosfere enjekte olarak hidrolojik çevrime katılmıştır. Ancak
atom bombası denemelerinin kısıtlanmasıyla yarı ömrüne bağlı olarak üstel olarak azalmaktadır.
2.1. Kararlı İzotoplar
Hidrolojide kullanılan başlıca izotoplar suyun yapısında bulunan oksijen ve hidrojenin
izotoplarıdır. Ayrıca azot, klorür, kükürt, asal gazlar, uranyum, toryum v.b elementlerin
izotopları da yüzey ve yeraltısuyu sistemlerinde kirleticinin kökenlerinin belirlenmesi,
hareketinin saptanmasında v.b çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır. İzotop hidrolojisinde
kullanılan elementlerin kararlı izotopları, sembolleri ve doğada bulunma oranlarıyla beraber
Tablo 1’ de verilmektedir.
Tablo 1. İzotop hidrolojisinde kullanılan bazı elementlerin kararlı izotopları
Element
Hidrojen
Oksijen

Karbon
Azot
Kükürt

Klorür

Doğada bulunma oranı %
99,985
0,015
99,759

Sembol
1
H
2
H;D
16
O

0,037

17

O

0,204

18

O

98,892

12

1,108
99,635
0,365
95
0,75
4,21
0,02
75,7
24,3

13

C

C
N
15
N
32
S
33
S
34
S
36
S
35
Cl
37
Cl
14

Tablo 1 den de görüleceği gibi hidrojen elementinin kütle numarası 1 olan 1H-hidrojen
izotopu (protonyum) %99.985 ile doğada en fazla bulunma oranına sahiptir. Hidrojen
elementinin kütle numarası 2 olan ağır izotopu 2H-döteryum ise daha az bulunmaktadır. Oksijen
elementinin üç adet kararlı izotopu (16O, 17O, 18O) mevcuttur. Değişik hidrojen ve oksijen
izotoplarına sahip olan su moleküllerinin ancak üç tanesi doğada ölçülebilir konsantrasyonlarda
bulunur. Bunlar H216O, H218O ve 1H2H16O dur.
Oksijen ve hidrojenin kararlı izotopları hidrolojik çalışmalarda genellikle izleyici olarak
kullanılmaktadır. Su numunesi içerisindeki izotopların bolluğu onların 2H/1H veya 18O/16O gibi
izotopik bolluk oranlarıyla verilebilir. Oranlardaki bu değişimler ancak kütle spektrometreleriyle
saptanabilir. Kütle spektrometresi, iyonlaştırılmış ölçüm gazının hız süzgecinden geçtikten sonra
manyetik alan uygulanması esnasında farklı iyonların farklı dairesel yörüngeler çizerek
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kollektörlerde toplanması ve yükselteç ve diğer elektronik sistemler aracıyla ölçülmesi prensibi
ile çalışır.
Hidrolojik çevrimdeki sular farklı oranlarda oksijen-18 ve döteryum ihtiva etmektedir.
İzotopik çevrimde yeraltısuyunun en büyük kaynağı okyanuslar olup kararlı izotop
konsantrasyonu sabit kabul edilmektedir. Diğer bütün suların izotop değerleri, δ değeri sıfır
kabul edilen SMOW (Standard Mean Ocean Water)’a göre ölçülmektedir.
Su numunelerinin oksijen-18 ve döteryum içeriği kütle spektrometresi ile ölçüldüğünde,
numunenin 18O/ 16O veya 2H /1H oranı bir standardın 180/16O veya 2H /1H oranından farklılığı
olarak yani bağıl değer olarak ifade edilir ve δ notasyonu ile tanımlanır. Numune ile referansın
arasındaki farkın çok küçük olması nedeniyle δ değeri binde veya permil (‰) ile ifade edilir.
δ’in matematiksel ifadesi aşağıda verilmiştir.
δ (%o) =

R numune − R s tan dart
x 1000
R s tan dart

δ (%o) ifadesi oksijen-18 ve döteryum için aşağıdaki şekildedir.

δ18 O (%o) =

(18 O /16 O) numune − (18 O /16 O) s tan dart

δD (%o) =

(18 O /16 O) s tan dart
( 2 H /1H) numune − ( 2 H /1H) s tan dart
( 2 H /1H) s tan dart

x1000

x1000

İzotopik içerikleri analiz sonucu olarak verilirken döteryum için 2 δ , δ 2H veya δ D, oksijen-18
izotopu için δ 18O veya 18 δ ifadeleri kullanılır.
2.2. Radyoaktif İzotoplar
İzotop hidrolojisi çalışmalarında kullanılan radyoaktif izotopların başında hidrojen
elementinin kütle numarası 3 olan Trityum (3H) ve karbon elementinin kütle numarası 14 olan
Karbon-14 (14C) izotopları gelmektedir.
Yarı ömrü 12.32 yıl (4500±8 gün) olan ve beta bozunması veren trityum, atmosferin üst
tabakalarındaki azot atomlarıyla kozmik nötronların etkileşmesinden doğal olarak oluştuğu gibi,
termonükleer denemeler sonucunda da oluşmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Trityumun oluşumu ve bozunma şeması
Trityum atomları doğada 1.10-15 oranında bulunur. Su içerisindeki trityum konsantrasyonu
trityum birimi ( TU ) olarak verilmektedir. ‘’1 Trityum Birimi (TU)‘’ 1018 hidrojen atomuna
karşılık gelmektedir. Radyoaktif olmasından dolayı uğradığı zamansal değişim nedeniyle
yeraltısularının bağıl yaşının (eskilik derecesi) belirlenmesi çalışmalarında kullanılmaktadır.
Ayrıca yeraltısularının rezervuarda yenilenme sürelerinin tahmini yapılmaktadır. Yenilenme
süresinin tahmini yeraltısuyu hareket hızının belirlenmesinde rol oynamaktadır.
Radyoaktif izotopların bir başkası ise karbon-14’ dür. Karbon -14, 5730 yıl yarı ömre sahiptir
ve 156 keV maksimum beta enerjisi verir. Doğada 1.10-12 bolluğunda bulunan bu izotop da
trityum izotopu gibi atmosferde doğal olarak ve nükleer denemelerle oluşarak hidrolojik çevrime
girer (Şekil 2). Karbon-14 genelde yeraltısuyu yaşının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Şekil 2. Karbon-14 oluşumu ve bozunma şeması
Doğada bu kadar az bulunan bu atomların analiz edilebilmesi için gelişmiş nükleer tekniklerin
kullanılması zorunlu olmaktadır. Trityum ve karbon-14 analizlerinde yaygın olarak kullanılan
sistemlerden birisi sıvı sintilasyon sayma sistemidir. Sıvı sintilasyon sayma sistemi, sayım için
bir yöntemle hazırlananmış sintilatör ilaveli numunenin sayma sisteminde sayılması prensibine
dayanır. Numune içindeki beta parçacıkları atom çekirdeklerinden yayınlanır, sintilatör atomları
uyararak fotonları oluşturur ve bu fotonlar fotoçoğaltıcı tüp aracılığıyla elektriksel darbelere
dönüştürülerek çıkış sinyali olarak dedekte edilirler .
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3. HİDROLOJİDE ÇEVRESEL İZOTOP DEĞİŞİMLERİ
3.1. Yağışlarda Çevresel İzotoplar
3.1.1. Oksijen-18 ve Döteryum
Su yoğunlaşma ve buharlaşma durumuna geçtiği zaman suyun farklı izotopik guruplarında
izotopik ayrımlar oluşur. Okyanuslardan su buharlaştığı zaman meydana gelen su buharının ağır
izotop içeriği H216O izotopunun HD18O ve H2 18O izotopuna göre daha hafif olması nedeni ile
meydana geldiği suya göre daha düşüktür. Meydana gelen su buharı soğuduğu zaman
yoğunlaşma meydana gelir ve meydana gelen su ağır izotop içeriği bakımından su buharına göre
daha zengindir. Geri kalan su buharı karalara doğru hareket halindedir. Her yağmur suyunun
ağır izotop içeriği bir önceki yağmura göre daha az, kendisinin meydana geldiği su buharına göre
daha zengindir, izotopik ayrımın derecesi sıcaklığa ve atmosferin rölatif nemine bağlıdır.
Oksijenin zenginleşmesi döteryuma nazaran daha azdır. Aynı zamanda daha düşük değerler
yüksek enlemlerde görülür (Enlem etkisi).
Verilen bir bölgede ağır izotop içeriğinin yükseklikle değiştiği gözlenmiştir. Şekil 3’de
görüldüğü gibi daha yüksek yerlere düşen yağışlar, alçak yerlere düşen yağışlara nazaran ağır
izotop içeriği bakımından daha fakirdir (Yükseklik etkisi).Tipik olarak değişim her 100 metrede
oksijen-18 için 0.15-0.5 %o, D için ise 1.5-4 %o .arasındadır.

-34‰

δ O

-26‰
-16‰
-10‰

-20‰
-12‰

-4‰

-10‰
0‰
0‰

Şekil 3. Oksijen-18 içeriğinin yükseklik etkisi ile değişimi
Yağışların izotopik kompozisyonu üzerindeki etkilerden bir diğeri de miktar etkisidir. Yoğun
yağışlar ağır izotop içerikleri bakımından buharlaşma ve atmosferik buhar ile yer değiştirme
regresyonları nedeni ile hafif yağışlara nazaran daha düşük değerlere sahiptir (Şekil 4) ( Miktar
etkisi ).

Şekil 4. Oksijen-18 içeriğinin miktar etkisi ile değişimi
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Kararlı izotop içeriklerini etkileyen bu etkiler büyüklüğü yerel iklime ve topografyaya bağlıdır. Yağışların ortalama izotopik kompozisyonu ile coğrafi ve iklimsel parametreler arasında
ilişki çoklu regresyon analizi ile belirlenmiştir.
δ18O = aO+a1 T+a2P+a3L+a4A
Burada, T:0rtalama aylık sıcaklık (°C) P:0rtalama aylık yağış (mm) L:Enlem derecesi
(derece) A:Deniz seviyesinden yükseklik (m) alınmış olup a0, a1,a2,a3,a4 regresyon sabitleridir.Bu
denklem genel bir denklemdir. Bu etkiler yağışlardaki izotop içeriğini bazen aynı doğrultuda
bazen ters doğrultuda etkilerler. Bazı durumlarda da yerel iklim ve topoğrafyaya bağlı olarak bir
veya daha fazla etki önem kazanabilir. Yağışların oksijen-18 ve döteryum içeriklerinin değişimi
paralellik gösterir. Gözlenen korelasyon aşağıdaki genel bağıntıyla verilmektedir.
δD = A δ18 O + B
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Dünya Meteoroloji Organizasyonunun (WMO)
işbirliğiyle1960 yılından itibaren artan sayıda (günümüzde yaklaşık 100) yağış istasyonundan
toplanan aylık yağış numunelerinin izotop içerikleri belirlenmiştir. Global Meteorik Su Doğrusu
(GMWL) diye adlandırılan bu doğrunun denklemi δD = 8 δ18 O + 10 %o olarak belirlenmiştir
(Şekil 5 ).
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Şekil 5. Global Meteorik Su Doğrusunun O-18 ve Döteryum grafiğinde gösterilmesi
3.1.2.Trityum
Atmosferde doğal ve yapay olarak oluşan trityum yağış aracılığı ile hidrolojik çevrimdeki bütün
sulara bölge ve mevsim koşullarına göre değişik oranlarda karışmaktadır. Atmosferde oluşan
trityum yağışlara karışarak yeraltına geçtikten sonra uzun süre yeraltında bekler ve başka bir su
ile karışmazsa zamanla nükleer parçalanmadan ötürü aktivitesi azalır. 1953 yılından önce kuzey
yarım küresinin yağışlarında yaklaşık olarak 10 TU trityum gözlenmiştir. Bu değer 1961-1962
yıllarında yapılan nükleer denemeleri izleyen 1963 yılında max. 6000 TU değerine kadar
ulaşmıştır.1967 yılından sonra trityum konsantrasyonu giderek eksponansiyel olarak
azalmaktadır (Şekil6).
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Şekil 6. Yağışlardaki trityum konsantrasyonunun yıllara göre değişimi
Yağışlardaki trityum konsantrasyonu bazı etkiler altında değişmektedir. Trityum
konsantrasyonundaki maksimum değer, bahar ve yaz aylarına ait yağışlarda gözlenmektedir. Bu
olay ‘’bahar enjeksiyonu’’ diye adlandırılır. Kuzey yarım küredeki yağışların trityum
konsantrasyonu genellikle Haziran aylarında, Güney yarım kürede ise Eylül aylarında
maksimum değere ulaşır. Ayrıca coğrafi konumlara göre yağışlardaki trityum konsantrasyonu
farklı olmaktadır, örneğin okyanus ve sahil bölgeleri üzerinde oluşan yağışların trityum
konsantrasyonu karalara kıyasla daha düşüktür. Bunun nedeni, düşük trityum konsantrasyonuna
sahip deniz sularının buharlaşmasıyla okyanus bölgesinde yağışların trityum konsantrasyonunun
seyrelmesidir. Diğer taraftan kuzey yarım küresi yağışlarındaki trityum konsantrasyonu güney
yarım küresine kıyasla daha fazladır. Bunun nedeni nükleer denemelerin çoğunun kuzey yarım
kürede yapılmış olması ve güney yarım küresinin büyük bir kısmının okyanuslarla kaplı
olmasıdır (Enlem etkisi). Şekil 7’de kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede yer alan
istasyonların trityum değişiminin yıllara göre değişimi gösterilmiştir.

Şekil 7. Trityum konsantrasyonunun coğrafi enlem dereceleri ile değişimi
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3.2.Yeraltısularında Çevresel İzotoplar
3.2.1. Oksijen-18 ve Döteryum
Yeraltısuyu, yağışlardan,doğrudan süzülmeyle veya dolaylı olarak yüzey sularının
süzülmesiyle beslenmektedir. Yeraltısuyunu doğrudan veya dolaylı olarak besleyen yağışların
kararlı izotop içeriğinde meydana gelen iklim ve topografyaya bağlı değişimler, yeraltısuyu
beslenme alanının belirlenmesinde kullanılırlar. Süzülerek akifere ulaşan yağış suyu miktarı ve
süzülmeden önce yer yüzeyinde buharlaşma etkisine uğrayıp uğramaması, beslendiği yağışların
izotop kompozisyonunu etkiler. Yeraltısuları, genellikle beslenme alanı içerisindeki yağışların
yıl içerisinde sahip olduğu izotopik değerlerin üst üste bindiği ortalama izotop kompozisyonuna
sahiptir. Yeraltısuları yerel yağışların doğrudan süzülmesi ile olabileceği gibi daha yüksek
kotlardaki yağışlardan da besleniyor olabilir. Bu durumda yeraltısuyunun beslenmesi yerel
yağışların süzülmesi ve yüksek kotlardaki yağışların süzülmesinin belli oranlarda karışımı
olabileceği gibi yerel yağışların hızla buharlaşıp yeraltısuyuna erişemediği durumlarda sadece
yüksek kotlardaki yağışlardan da olabilir. Örneğin iki akiferli bir sistemde yüzey akifer yerel
yağışların ağır izotop içeriğini yansıttığı halde derin basınçlı bir akifer daha yüksek kotlardaki
yağışlardan besleniyor olabilir. Şayet yeraltısuyu, nehir veya göl suları tarafından besleniyor ise
yerel yağışlar yerine etkilendikleri göl ve nehir sularının izotopik içeriğini yansıtırlar. Bu
durumda nehir beslendiği yüksek kotlardaki yerel yağışların izotopik içeriğini yansıtır iken göller
aşırı buharlaşma nedeni ile ağır izotop içerikleri bakımından yerel yağışlara göre zenginleşmiştir.
Yeraltısuyu hareketi sırasında suyun izotopik içeriğini etkileyen proseslerden biri kayalar ile
su arasında oluşan izotopik yer değiştirme prosesidir. Bu yer değiştirme prosesi, kayaların
bünyesinde yeterli hidrojen bulunmaması nedeniyle yalnızca suyun bünyesinde yer alan oksijen
ile kayaların bünyesinde yer alan oksijen izotopları arasında meydana gelir. Bu proses normal
sıcaklıklarda çok yavaş olur. Bundan dolayı yeraltısuyunun oksijen-18 izotop içeriğinde pratikte
bir değişiklik olmaz. Jeotermal sularda ise izotopik yer değiştirme reaksiyonu hızlanır.
İzotop hidrolojisi çalışmalarındaki yorumlar (beslenme alanının belirlenmesi,yağış-yeraltısuyu
ilişkisi, yüzey suları yeraltısuyu ilişkisi, yüzey sularının yeraltısuyunu besleme miktarı v.b)
yeraltısularının kararlı izotop içeriklerindeki değişimler kullanılarak çizilen ve üzerinde global
meteorik su doğrusunun yer aldığı döteryum ve oksijen-18 değişim grafiğinde yapılmaktadır.
Şekil 8’den de görüldüğü gibi buharlaşma etkisinde kalmayan yağışlar ve doğal sular global
meteorik su doğrusu üzerinde yer alırken, buharlaşmaya maruz kalan sular tipik buharlaşma
hattını temsil eden eğimi 4 ile 6 arasında değişen buharlaşma hattı üzerinde yer alır. Deniz ve göl
suları izotopik içeriği en zengin olan sulardır. Jeotermal sistemlerdeki sıcak suların ise oksijen18 değişimine karşılık döteryumunda belirli bir değişim olmaz.
3.2.2. Trityum ve Karbon-14
Yeraltısuyu çalışmalarında trityum ölçümleri beslenme zamanı ve mekanizması hakkında bilgi
vermektedir. Yağışların trityum içeriğinin mevsimsel değişimi yeraltısuyunun giriş
fonksiyonunun belirlenmesinde kullanılabilmektedir. Yerel yağışların trityum değerleri
kullanılarak yeraltısuyunun trityum içeriklerinin açıklanmasında çeşitli matematiksel modeller
kullanılır. Yeraltısuyu sistemi nükleer denemelerden önceki yağışlar ile beslenmiş olabileceği
gibi nükleer denemelerin başladığı yıllardan sonra, zamanın çeşitli periyotlarında da beslenmiş
olabilir. Geçiş zamanının kısa olduğu durumlarda yeraltısuyu doğrudan yerel yağışların trityum
içeriklerini de yansıtabilir. Yeraltısuyu trityum içermiyor ise pratik olarak yeraltısuyunun nükleer
bomba denemelerinden daha genç yağışlarla beslenmediğini gösterir. Bu durum genellikle
numune alınan nokta ile beslenme alanının arasındaki geçiş zamanının çok uzun olduğu basınçlı
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akiferlerde görülmektedir. Ayrıca su tablasının altında kalan serbest yüzeyli akiferlerin derin
noktalarında tabakalaşma nedeni ile sıfıra yakın trityum değerleri görülebilir. Bu tip akiferlerin
üst kısmındaki sularda trityum içeriğine rastlanmaması beslenmenin oldukça düşük olduğunu
gösterir.

Şekil 8. Yeraltısularında döteryum ve oksijen-18 ilişkisinin şematik gösterimi
İzotop hidrolojisinde kullanılan diğer bir izotop karbon-14 dür. Karbon atomunun radyoaktif
izotopu olan karbon–14 (14C) doğal olarak atmosferin üst tabakalarında oluşan azot atomlarının
kozmik ışınların oluşturduğu nötronlarla etkileşmesi sonucunda meydana geldiği gibi nükleer
denemeler sonucunda da atmosfere dağılır.Daha sonra havanın oksijeni ile birleşerek radyoaktif
karbondioksite (14CO2) yükseltgenir. Bitkiler fotosentez yolu ile, hayvanlar ise bu bitkileri
yiyerek bünyelerine yaşamları boyunca 14C girişini sağlarlar. Radyoaktif karbondioksit (14CO2),
normal karbondioksit (CO2) gibi okyanuslarda ve denizlerde çözündüğü için, burada yaşayan
canlılar tarafından da (plankton, mercan, yumuşakça, balık v.b) bünyelerine alınır .
14

CO2 yeraltısuyuna sadece yağışlarla değil aynı zamanda hidrolojik çevrim süresince geçilen
jeolojik formasyonların yapısına göre karbonatların çözünmesine bağlı olarak yada topraktaki
organik maddelerin bozunmasıyla yeraltısuyunun içerisinde yerini alır. Bu mekanizmalar
yeraltısuyunda 14C’ün varlığına rastlanmasına neden olur. Kısaca; dünyada varolan hemen
herşeyde 14C içeriğinin bulunmasında zorluk çekilmemektedir. Varlıkların bünyesindeki 14C
içeriklerinin analizlenmesi, çok uzun yarı ömürlü radyoaktif bir izotop olması sebebiyle yaş
tayininde kullanılan yaygın bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır.
14

C analizi ile belirlenen radyokarbon yaşı, arkeolojinin yanı sıra jeoloji, fizik, kimya ve çevre
bilimlerindeki bir çok alanda kullanılmaktadır. 14C’ün hidrolojide kullanımı ise temel olarak
yeraltı suyu yaşının tahmini diğer bir ifadeyle yeraltısuyu eskilik derecesinin belirlenmesi ve bu
bilgiden yararlanılarak yeraltısuyu rezervuarının beslenme hızının, yeraltısuyunun akiferdeki
geçiş zamanının tahmin edilmesi şeklinde olmaktadır.
4. İZOTOP TEKNİKLERİNİN HİDROLOJİDEKİ UYGULAMA ALANLARI
İzotop teknikleri; suyun orijinini ve yaşını belirlemede, akiferlerde suyun kalış ve geçiş
zamanlarının saptanmasında, baraj ve göl kaçaklarının etüdünde, farklı su kaynaklarının
birbirleri ile olan ilişkisinin tespitinde, suların karışma oranlarını tahmin etmede, lokasyonun
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nereden ve ne oranda beslendiğinin bulunmasında ve ayrıca yeraltısularının akış hızlarının
bulunması gibi konularda aydınlatıcıdır.
Yerüstü ve yeraltı suları, nehirler, sıcak ve mineralli sular, yaşlı sular ve göllerde yapılan
çalışmalarda kullanılan izotop tekniklerinin uygulama alanları aşağıda özetlenmişti;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yeraltısularının beslenme alanlarının belirlenmesi;
Baraj ve göl kaçaklarının etüdü;
Çeşitli su kütlelerinin birbirleriyle ilişkilerinin saptanması;
Akiferlerin su taşıma özelliklerinin belirlenmesi;
Kar-su eşdeğerinin belirlenmesi;
Nehir ve deniz tabanındaki sürüntü maddesinin ölçülmesi;
Yeraltısuyu eskilik derecelerinin belirlenmesi;
Yeraltısuyunun akiferde kalış ve yenilenme sürelerinin belirlenmesi;
Farklı su kütlelerinin karışım oranlarının belirlenmesi;

çalışmalarında kullanılmaktadır.
Tablo 2 de günümüzde izotopların kullanım alanları ve hangi izotopların hangi süreçleri
aydınlatılmasında kullanıldıkları özetlenmiştir.
Günümüzde hidrolojik problemlerin artması (kirlenme, radyoaktif atıkların saklanması, derin
akifer sistemlerinin araştırılması v.b) bu problemlerin çözümünde yardımcı olacak yeni
izotopların araştırılmasına neden olmuştur. Örneğin,
helyum miktarı (3He) yeraltısuyu yaşının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Kripton-85 ile
trityum benzeri yaş hesaplamalarının yapılması mümkündür. Trityum ya da benzeri yaş aralığı
veren izleyiciler ile birlikte kullanıldığında yeraltısuyu akım yollarının belirlenmesinde ve
sayısal akım modellerinin kalibrasyonunda kullanılabilir. Azot-15 izotopu hidrolojide daha çok
yeraltısuyunda azot kirliliğinin kökenini belirlemekte kullanılmaktadır. Klorür-36 korunumlu bir
izotop olması, tutulmaya uğramaması, redoks reaksiyonlarına girmemesi nedeniyle iyi bir
izleyicidir. Genellikle 36Cl/Cl oranı ile ifade edilmektedir. Doğal sularda bu oran 10-15 -10-11
arasında değişmektedir. Yağışın içeriği 36Cl/Cl 20-500 x 10-15 arasında değişmektedir. 10-12’den
daha büyük değerler nükleer bomba denemelerinin varlığını göstermektedir. Termonükleer
kökenli 36Cl genç yeraltısuyu bileşeninin belirlenmesinde atmosferde giderek azalan trityum
yerine kullanılmaktadır.
5. SONUÇ
Nükleer tekniklerin, su kaynaklarının araştırılmasında kullanılmasının sürekli olarak arttığı
günümüzde izotop hidrolojisindeki gelişmelerin ülkemizde de takip edilmesi gerekliliği buna
bağlı olarak laboratuar çalışmalarının geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca hidrolojik
çalışmalarda kullanılan oksijen,hidrojen ve karbon izotoplarının dışında, son yıllarda artan
hidrolojik problemlere bağlı olarak yeni izotopların kullanımının uygulamalarının geliştirilmesi
sağlanmalıdır.
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Tablo 2. İzotopların Hidrolojide Kullanım Alanları
δC13

δ15N

δ18O

Hidrolojik Süreç

δD

Beslenme ve Akım hesabı
Yüzey - Yeraltı suları ilişkisi
Ortalama yeraltısuyu hızı
5 yıldan genç sistemler
5 - 30 yaş arası sistemler
Yeraltısuyunun kökeni
30 yıldan genç yerel
sistemler
Bölgesel sistemler
Beslenme Bölgesi ya da Köken
suyun belirlenmesi
Yerel sistemler
Bölgesel sistemler
Akiferler arası sızma
Karstik Sistemler
Çatlaklı Kayaçlar
Yeraltısuyu Akım ve Depolama
Özelliklerinin Belirlenmesi
Dispersivite çalışmaları
Yeraltısuyu ve Yüzey suyu akım
bileşenlerinin belirlenmesi
Çözülü maddelerin kökeni
Jeokimyasal reaksiyon modeli
Yeraltısuyu Yaşının Belirlenmesi
5 yıldan genç sistemler
5 - 50 yıl
50 - 1000 yıl
1000-40000 yıl
60000-1200000 yıl

X
X

X

X

X

X

δ87Sr

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

3

H

14

C

36

Cl

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

39

Ar

85

Kr

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
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I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu
22-26 Eylül 2003 Gümüldür/İZMİR

AKARÇAY HAVZASI YAĞIŞ-AKIŞ İLİŞKİLERİNİN MODELLENMESİ
Yrd. Doç. Dr.Yılmaz İÇAĞA
AKÜ, Teknik Eğitim Fakültesi, Ahmet.Necdet Sezer Kampüsü, 03200 AFYON
yicaga@aku.edu.tr
ÖZET
Akarçay havzasında bulunan akım gözlem istasyonlarının aylık ortalama akım gözlem verileri
ve yağış gözlem istasyonlarının aylık toplam yağış gözlem verileri kullanılmıştır. Hesaplarda
önce bütün veriler normal dağılımlı hale dönüştürülmüş ardından sadece akım gözlemlerindeki
içsel bağımlılık araştırılmış ve verilerden ayıklanmıştır. Yağış gözlemleri ile akım gözlemleri
arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile belirlenmiş, son olarak akım gözlem verilerini
sağlayacak regresyon analizleri yapılmıştır. İçsel bağımlılığın istatistik modeller üzerindeki
etkisini görebilmek amacıyla analizler normal dağılımlı hale getirilen akım verileri kullanılarak
yapılmış ve içsel bağımlılığı ayıklanmış akım gözlemleri kullanılarak tekrar edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akarçay, otoregresif, Markov, modelleme, çoklu regresyon,
MODELLING PRECIPITATION-FLOW RELATIONSHIP IN AKARÇAY BASIN
ABSTRACT
Monthly mean observed data of flow monitoring stations and monthly total precipitation
observation values of precipitation monitoring stations in Akarçay basin were used. In
calculations, firstly, all data transformed to normal distribution case and then, autocorrelations
were removed from only in flow observations data. Using analysis of correlation, relationships
between precipitation and flow were determined and, finally, regression analyses for model to
give flow data were applied. Analyses were performed with data which transformed to normal
distributed case and repeated for the effects of autocorrelations on statistical models can be seen
with flow data which autocorrelation were removed
Key Word: Akarçay, autoregressive, Markov, modelling, multiple regression
1. GİRİŞ
1.1. Akım Gözlem İhtiyacı
Yüzeysel sularla ilgili problemler suyun hem zaman hem konum olarak dağılımının
değişmesinden oluşmaktadır. Problemlerin aşılabilmesi için araştırıcılar (mühendisler ve
hidrolojistler) su miktarını önceden belirlemeye çalışırlar. Bu çalışmalar problemlerin önlenmesi
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ve çözülmesi anlamında alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılır. Fakat birçok faktör bu
mühendislik tasarımlarını etkisiz hale getirir. Bu faktörlerden birincisi, yağışın oluşumunda, bir
zaman periyodunda tam olarak ne kadar yağış olacağının önceden belirlenmesinin mümkün
olmamasıdır. İkincisi, çok iyi bilgiye sahip olsak bile suyun optimum miktarının tedarik edecek
önemli projelerin maliyetidir. Dolayısıyla su tedariki için sadece etkili ve gerekli projeler
yapılabilir. Üçüncü faktör yağış ve akış gibi hidrolojik işlemler çok karmaşık olması ve tüm
havzalara uygulanabilecek bir teori yetersizliği. Bu üç faktör (hidrolojik belirsizlik, ekonomik
sınırlamalar ve teori ile gözlemiş veri eksikliği) suyun konum ve zaman içinde dağılımındaki
değişimlerinin belirsizliğinin meydana getirdiği bütün problemlere çözüm getiremeyişimizin
sebeplerinden sadece birkaçıdır.
Yağışın doğal belirsizliğine, ekonomik sınırlar ve hidrometeorolojik işlemler hakkında
teknisyenlerin teorik bilgisindeki yetersizliğe rağmen su miktarındaki zaman ve konum
değişikliklerinin meydana getirdiği problemlere çözümler sağlanmak zorunludur. Akarsu akımı
gibi hidrolojik niceliklerin tahminleri, mühendislik problemini çözmek için gereklidir. Bütün
mühendislik tasarımları, en azından bölgesel olmalıdır. Fiziksel işlemin anlaşılması bölgesel
tasarımların gelişmesi için bir ön gerekliliktir.
Akımların modellemesi, su kaynakları sistemlerinin sağlıklı planlaması ve risklerin
tanımlanmasında büyük önem taşımaktadır. Modelleme hidrolojik sistemin deterministik veya
fiziksel simülasyonu ve sistemin istatistik veya stokastik simülasyonu olmak üzere temelde iki
yaklaşımla yapılır. İlk yaklaşımda, hidrolojik sistem teorik ve/veya ampirik fiziksel ilişkilerle
tanımlanır ve temsil edilir. Öte yandan stokastik yaklaşımda, kaydedilmiş verilerin ilgili istatistik
karakteristiklerini temsil etmesi için amaçlanan bir model kabul edilir. Akımların stokastik
özelliklerinin belirlenmesi ve istatistiksel modellenmesi, su kaynakları sistemlerinin sağlıklı
planlanması ve özellikle risklerin tanımlanması büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşımda en çok
kullanılan model otoregresif modeldir.
Akarçay havzasında İçağa [2001] Akarçay aylık akımlarının modellemesini yapmış ve akım
gözlem istasyonlarında AR(1) ve AR(0) modelleri belirlemiştir. Bu çalışmada Akarçay
havzasının aylık akımlarının modellemesi yenilenerek, akım üzerinde yağışın etkisi araştırılmış
ve akım ile yağış arasında modelleme yapılmıştır.
2.

MATERYAL VE METOT

2.1. Akarçay Havzası
Önemli bir kesimi Afyon il sınırları içerisinde kalan, doğudan Konya sınırlarına giren
Akarçay havzası Ege, Akdeniz ve İçanadolu bölgelerinin birleştiği bir noktada yerleşmiş kapalı
bir havzadır (Şekil 1).
Havza, yaklaşık 130 km uzunluğunda, 20 km genişliğinde bir çöküntü havzasıdır. Havzayı
güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu dağ dizilerinden en doğuda olan Emir ve Türkmen Dağları,
kuzeydoğudan Ilbudak Dağı, kuzeybatıdan Sultandağları, güneydoğudan Ahır Dağı ve
güneybatıdan ise Kumalar Dağı sınırlamaktadır. Havza içerisinde batıda Sincanlı ovası, güneyde
Şuhut ovası, kuzeyde Afyon-Bolvadin ovası bulunmaktadır. Akarçay havzasının bulunduğu
iklim kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak olmak üzere İçanadolu iklimine benzer.
Eber ve Akşehir göllerinin güneyindeki Sultandağlarında Orografik olmak üzere Depresyonik ve
Konvektif yağış tiplerinin her üçü de meydana gelmektedir. Afyon, Akşehir ve Bolvadin baz
istasyonlar olmak üzere 13 adet meteoroloji ve hidrometeoroloji istasyonları bulunmaktadır
[DSİ, 1998].
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Bu çalışmada Akarçay havzasında en önemli akarsu olan ve havzayı baştan sona katederek
yüzeysel suları ve yeraltı suyunu drene eden Akarçayın 11002 (Ortaköy), 11004 (Bolvadin)
11007 (Balmahmut), 11013 (Selevir), 11015 (Cankurtaran), 11017 (Köprülü), 11019 (Seyitler),
11020 (Akdeğirmen), 11021 (Çay), akım gözlem istasyonlarının aylık akım gözlem verileri ile
havzadaki 1015 (Bolvadin), 1034 (Afyon), 1070 (Akşehir), 11001 (Seyitler), 11004 (Selevir),
11007 (Cankurtaran), 11011 (Taşköprü), 11012 (Eber), 11021 (Çay), 11080 (Sultandağı) yağış
gözlem istasyonlarının aylık toplam yağış gözlem verileri ile ilişkisi araştırılarak istatistiksel
modellemesi geliştirilmiştir. Bu amaçla verilerin normalitesi araştırılarak veriler normalize
edilmiş (normal dağılımlı hale dönüştürülmüş) ve ardından otoregresif Markov süreçleri
kullanılarak verilerdeki içsel bağımlılık araştırılmış son olarak basit ve çoklu regresyon
modeliyle modelleme yapılmıştır.

Şekil 1. Akarçay havzası akım – yağış gözlem istasyonları.
2.1. Normalizasyon
Çarpık dağılımlı serilerin normal hale getirilmesi
uygulanabilmektedir. Bu yöntemde çarpık dağılımlı xi değerleri;

⎧ x iλ − 1 ⎫
⎪
⎪
yi = ⎨ λ ⎬
⎪⎩log(x i )⎪⎭

için

Box-Cox

dönüşümü

λ≠0
λ=0

(1)

dönüşümü ile normal hale getirilebilmektedirler. Burada, yi: çarpıklığı giderilmiş yeni veri;
xi:orjinal çarpık dağılımlı veri ve λ: yi değerlerini sıfır çarpıklıklı yapacak parametre. λ değerleri
deneme yanılma metoduyla tahmin edilebilmektedir. [McMahon ve Mein, 1986].
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2.2. Doğrusal Otoregresif Model

Bir rastgele proses {xi} eğer ardışık değerler herhangi doğrusal matematiksel modelle
ilişkiliyse doğrusal olarak bağımlıdır. En genel doğrusal model bağımlı bir rastgele x
değişkeninin ve bağımsız rastgele ε değişkeninin ilişkisini veren
∞

z t = ∑ α i z t -i + ε t

(2)

i =1

modeldir. Burada, z t = y t − µ ; yt: zaman bağımlılığı olan normal dağılımlı değişken; µ:
ortalama; εt: normal dağılımlı, zamandan bağımsız, ortalaması sıfır, varyansı σ2 olan değişken;
αi: otoregresif sabitler. Bu modelin ilk d adedi ise d’nci dereceden Markov doğrusal modeli veya
d’nci dereceden doğrusal otoregresif proses olarak tanımlanır. Modelin otoregresif sabitleri
otokorelasyon fonksiyonu metodu ile hesaplanabilir.
d

ρ k = ∑ α i ρ k −i

(3)

i =1

Burada, ρk: seriye ait otokorelasyon katsayıları; k: gecikme adımı (lag); d: model derecesi; αj:
otoregresif sabitler olarak tanımlanır. ρk değerleri için seriye ait otokorelasyon katsayıları rk
kullanılır:
rk=Cov(zt, zt-k)/(Var(zt)Var(zt-k))1/2

(4)

rk değerlerinin istatistik açıdan anlamlılığı ise %95 güven düzeyinde
rk kritik = (−1 ± 1,645 N − k − 1) /( N − k )

(5)

ile test edilebilir.
İlk d adet αi değeri matris formda düzenlenerek Yule Walker eşitlikleriyle
−1
ρ1 L ρ d −1 ⎤ ⎡ ρ1 ⎤
⎡ α1 ⎤ ⎡ 1
⎢α ⎥ ⎢ ρ
1 L ρ d − 2 ⎥⎥ ⎢⎢ρ 2 ⎥⎥
⎢ 2⎥ = ⎢ 1
⎢M⎥ ⎢ M
M
M ⎥ ⎢M⎥
⎢ ⎥ ⎢
⎥ ⎢ ⎥
⎣α d ⎦ ⎣ρ d −1 ρ d − 2 L 1 ⎦ ⎣ρ d ⎦

(6)

hesaplanabilir. Hesaplanan αi değerlerinin kararlılığı ise
1 - α1B - α2B2- ... - αdBd = 0

(7)

denkleminin köklerinin –1 ve +1 arasında olması koşuluyla test edilir [Yevjevich,1972].
2.3. Regresyon Analizi

Hesaplarda önce, yağış ve akım değişkenleri Box-Cox transformasyonu kullanılarak normal
dağılımlı hale (normalize veri) getirilmiştir. Akım gözlem verilerinde olası içsel bağımlılık
araştırılmış ve verilerden ayıklanmıştır. Daha sonra yağış ve akım verileri arasında korelasyon
analizi yapılarak değişkenler arasındaki ilişkinin yönü, kuvveti ve istatistik açıdan anlamlılığı
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ortaya konmuş, korelasyon analizinde bulunan sonuçlar kullanılarak herbir değişkenin ilişkinin
yüzde kaçını açıkladığını belirlemek amacıyla determinasyon katsayıları hesaplanmıştır.
Yağış ve akım arasındaki ilişkiyi tanımlamak için “Basit Doğrusal Regresyon” ve “Çoklu
Doğrusal Regresyon” analizleri yapılmıştır (Tablo 1) [Hines, 1990; Volk, 1969]. Analizlerde,
değişkenlerin normal dağılımlı, homoscedasticity (eş varyanslılık), bağımlı değişkenlerin fiili ve
teorik değerleri arasındaki farkların (hatalar) birbirinden bağımsız olduğu kabul edilmiştir.
Ayrıca çok değişkenli analiz için kullanılan bağımsız değişkenlerin birbirinden bağımsız olduğu
kabul edilmiştir [Köksal, 1985]. Çok değişkenli doğrusal regresyon analizinde bulunan
denklemlere değişkenlerin katkılarını belirlemek için kısmı korelasyon katsayıları
hesaplanmıştır.
Tablo 1. Yağış ve akım değişkenleri arasında araştırılan modeller.
Model Adı
Basit Doğrusal
Regresyon
Çoklu Doğrusal
Regresyon
Çoklu Doğrusal
Regresyon

Bağımlı
Değişken

Fonksiyon

Akım

= Sabit + b1 . Yağış

Akım

= Sabit + b1 . BD1 + b2 . BD2

Akım

= Sabit + b1 . BD1 + b2 . BD2 + b3 . BD3

BD i : i. bağımsız değişken.

3. BULGULAR

Akım ve yağış gözlem verilerinin çarpıklığının giderilmesi için Box-Cox transformasyonu
uygulanan “λ” değerleri Tablo 2 de, çarpıklığı giderilmiş verilerin tanımlayıcı istatistikleri tablo
3 ve 4 de verilmiştir. Tablo 5 te akım gözlemlerindeki içsel bağımlılığın verilerden
ayıklanabilmesi için otoregresif model araştırılmıştır. Tüm akım gözlemlerinde AR(1) modelinin
anlamlı olduğu görülmüştür. Akım gözlemlerinde AR(1) modeline göre içsel bağımlılıklar
ayıklanmış ve elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri tablo 6 da sunulmuştur. Sırasıyla
tablo 7 ve 8 de normalize yağış verileriyle normalize akım verileri ve içsel bağımlılık ayıklanmış
akım verileri arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir. Normalize akım verileri bağımlı
değişken ve normalize yağış verileri bağımsız değişken olarak yapılan basit doğrusal regresyon
analiz sonuçları tablo 9 da verilmiştir. Basit regresyon analizi yanında akım gözlemlerine
etkiyen yakın çevre yağış verileri ve bazı akım gözlem istasyonları dikkate alınarak çoklu
regresyon analizi yapılmış bu analiz sonuçları da basit regresyon analiz sonuçlarına ek olarak
verilmiştir. Tablo 9 da normalize akım verileriyle yapılan analizler içsel bağımlılığı ayıklanmış
akım verileri kullanılarak tekrar edilmiş ve elde edilen sonuçlar tablo 10 da, bağımsız
değişkenlerin regresyon denklemine katkılarını ortaya koyabilmek amacıyla hesaplanan kısmi
korelasyon katsayıları tablo 11 de verilmiştir.
Tablo 2. Gözlem istasyonları Box-Cox dönüşüm parametreleri.
Yağış Gözlem İstasyonları
İst. No: 1015 1034 1070 11001 11004 11007 11011
λ
0,507 0,538 0,492 0,550 0,5735 0,535 0,559
Akım Gözlem istasyonları
İst. No: 11002 11004 11007 11013 11015 11017 11019
λ
0,262 0,210 0,194 0,273 0,245 0,232 0,306
λ: Box-Cox dönüşüm parametresi.
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11012 11021 11080
0,568 0,586 0,480
11020 11021
0,297 -0,068

Tablo 3. Normalize yağış gözlemleri tanımlayıcı istatistik değerleri
İst.No Veri Adedi Veri Aralığı Toplam Ortalama Std. Sapma Çarpıklık Kurtosis
1015

660

30,09 5535,22

8,39

5,202

,000

-,021

1034

816

30,03 8010,60

9,82

5,653

,000

-,153

1070

696

32,28 7462,23

10,72

6,278

,000

-,380

11001

396

27,05 3480,17

8,79

5,458

,000

-,150

11004

348

26,05 3265,71

9,38

5,365

,000

-,014

11007

312

33,23 3865,48

12,39

6,977

,000

-,486

11011

312

24,97 2765,84

8,86

5,645

,000

-,481

11012

276

23,48 2438,60

8,83

5,507

,000

-,551

11021

372

36,56 4830,20

12,98

7,498

,000

-,433

11080

348

25,82 3248,59

9,34

5,498

,000

-,399

Tablo 4. Normalize akım gözlemleri tanımlayıcı istatistikleri
İst.No

Veri Adedi Veri Aralığı Toplam Ortalama Std. Sapma Çarpıklık Kurtosis

11002

443

9,51 297,00

,67

2,427

,000

-,940

11004

420

13,21 861,31

2,05

2,398

,000

,088

11007

264

7,38 212,65

,81

1,559

,000

-,691

11013

372

9,53 132,18

,36

2,620

,000

-1,054

11015

360

6,90 -315,10

-,88

1,644

,000

-,470

11017

312

9,94 413,12

1,32

1,781

,000

-,116

11019

372

6,70 -129,36

-,35

1,388

,000

-,059

11020

396

7,53 256,56

,65

1,529

,000

-,362

11021

131

4,94

-0,10

1,060

,000

-,458

-12,90

Tablo 5. Akım gözlemleri için doğrusal otoregresif model hesapları ve seçilen modeller.
İst.No
1102
1104
1107
1113
1115
1117 11019 1120
1121
,798
,818
,767
,759
,715
,789
,635
,816
,697
r1
,458
,542
,421
,421
,333
,472
,348
,531
,289
r2
,096
,265
,029
,085
,000
,152
,123
-,223
-,068
r3
-,210
-,026
-,326
-,204
-,231
-,146
-,048
-,065
-,335
r4
-,429
-,128
-,569
-,425
-,393
-,344
-,154
-,268
-,444
r5
-,518
-,192
-,670
-,505
-,465
-,397
-,227
-,344
-,482
r6
-,447
-,153
-,580
-,438
-,393
-,338
-,200
-,274
-,421
r7
MODEL AR(1) AR(1) AR(1) AR(1) AR(1) AR(1) AR(1) AR(1) AR(1)
N: veri adedi; λ: Box-Cox dönüşüm parametresi; ri: otokorelasyon katsayıları (i=1,..,7).
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Tablo 6. İçsel Bağımlılık (AR(1)) Ayıklanmış Akım Gözlemleri Tanımlayıcı istatistikleri
Veri Adedi Veri Aralığı Toplam Ortalama Std. Sapma Çarpıklık Kurtosis

11021 11020 11019 11017 11015 11013 11007 11004 11002

11002
11004
11007
11013
11015
11019
11017
11020
11021

444
420
265
373
361
373
313
397
132

8,61
9,75
6,26
11,02
6,08
7,04
6,56
5,12
3,92

297,67
858,46
213,46
132,54
-315,97
-129,70
414,44
257,21
-13,00

,670
2,044
,81
,355
-,875
-,348
1,324
,648
-0,098

1,461
1,372
,999
1,703
1,148
1,071
1,092
,884
,757

,017
-,367
,040
,238
,280
,065
-,114
,225
,018

-,073
,666
,514
,157
,004
,764
,523
,286
-,032

Tablo 7. Normalize yağış-akım gözlem değerleri arası korelasyonlar.
Yağış Gözlem İstasyonları
1015 1034 1070 11001 11004 11007 11011 11012 11021 11080
r
,361* ,342* ,413* ,340* ,361* ,378* ,267* ,354* ,448* ,417*
422

396

348

312

312

276

372

348

,272* ,247* ,345*

,263*

,266*

,284*

,159*

,297*

,343*

,335*

351

363

339

312

312

276

339

339

,405* ,377* ,494*

,370*

,328*

,407*

,397*

,403*

,516*

,465*

264

264

249

189

189

153

264

249

,354* ,322* ,431*

,309*

,328*

,370*

,278*

,355*

,439*

,409*

351

363

339

312

312

276

339

339

,352* ,324* ,376*

,329*

,340*

,384*

,318*

,365*

,384*

,375*

339

351

327

312

312

276

327

327

,317* ,298* ,378*

,271*

,297*

,369*

,253*

,338*

,343*

,361*

291

303

279

303

303

276

279

279

,243* ,195* ,292*

,208*

,213*

,218*

,165*

,234*

,272*

,261*

351

363

339

312

312

276

339

339

,318* ,277* ,392*

,294*

,308*

,338*

,224*

,330*

,389*

,377*

375

387

348

312

312

276

363

348

,333* ,258* ,189*

,268*

,312*

,295*

,197*

,266*

,218*

,203*

N
122
122
110
122
98
122
r: Korelasyon katsayısı, *: %95 güven düzeyinde anlamlı.

122

122

98

98

Akım Gözlem İstasyonları

N
r
N
r
N
r
N
r
N
r
N
r
N
r
N
r

434
363
264
363
351
303
363
387

434
363
264
363
351
303
363
387

209

Tablo 8. Normalize yağış-İçsel bağımlılık ayıklanmış akım gözlem değerleri arası korelasyonlar.
Yağış Gözlem İstasyonları

11013
11015
11017
11020

11019

Akım Gözlem İstasyonları

11007

11004

11002

1034

r
N
r
N
r
N
r
N
r
N
r
N
r
N
r
N

11021

r
N

11001 11004 1015

,240*

,217*

,154* ,230*

434

396

,119*

,109*

363

363

,258*

,237*

265

265

,204*

,153*

363

363

,235*

,231*

351

351

327

,147*

11021 11012 11080 1070

,366*

,246*

434

372

276

,088 ,126*

,242*

,192*

363

339

276

,167* ,276*

,422*

,291*

265

265

154

,135* ,222*

,358*

,263*

363

339

276

,172* ,240*

,339*

,270*

351

327

276

,095

,077 ,158*

,252*

,223*

303

303

279

303

279

276

,163*

,153*

,133* ,204*

,234*

,203*

363

363

363

339

276

,167*

,142*

,103 ,172*

,304*

,222*

387

387

387

363

276

,277*

,278*

,284* ,356*

,283*

,309*

122

122

98

122

348

339

250

339

339

348

98

122

r: Korelasyon katsayısı, *: %95 güven düzeyinde anlamlı.

210

,342* ,354*

11011 11007

,170*

,291*

422

312

312

,261* ,274*

,093

,185*

351

312

312

,377* ,411*

,201*

,300*

265

190

190

,343* ,381*

,196*

,326*

351

312

312

,313* ,340*

,217*

,291*

339

312

312

,269* ,328*

,168*

,280*

291

303

303

,249* ,288*

,152*

,198*

351

312

312

,291* ,334*

,144*

,249*

375

312

312

,284* ,308*

,274*

,367*

122

122

348

339

250

339

327

279

339

348

98

110

Tablo 9. Normalize yağış-normalize akım gözlemleri regresyon denklemleri katsayıları.
MN Bağımlı (A) Bağımsız(Y) R2
F
Sabit
t
a1
t
a2
t
a3
1
2
3
4
5
6

t

11002
11004
11004
11004
11004
11004

11007
,143
51,6* -1,102 -4,2* ,132 7,2*
1015
,074 28,81* 1,008 4,1* ,133 5,4*
11021
,118
45,0* ,854 3,5* ,109 6,7*
11017(A), 1015 ,808 632,5* ,426 3,8* 1,144 34,3* - ,024 -2,0
1015, 11021
,118
22,5* ,828 3,3* ,015
,4 ,102 3,9*
11017(A),
,801 373,5* ,405 3,3* 1,137 31,7* - ,043 -2,3* ,016 1,2
1015, 11021
7
11007
1034
,142
43,4* -,273
-1,5 ,118 6,6*
8
11007
11020(A), 1034 ,946 2295,0* -,596 -12,7* 1,166 62,5* ,012 2,4*
9
11013
11004
,107
40,5* -1,075 -4,0* ,158 6,4*
10
11015
11007
,148
53,7* -2,060 -11,8* ,090 7,3*
11
11017
1034
,089
29,2* ,393 2,0* ,100 5,4*
12
11017
11007(A), 1034 ,833 442,4* 1,161 12,2* ,831 27,3* ,011 1,61
13
11017
11020(A), 1034,
,861 362,0* ,664 5,5* ,902 5,9* ,017 1,9 ,117 ,9
11007(A)
14
11019
11001
,043
16,3* -,814 -5,9* ,054 4,0*
15
11020
1034
,077
32,0* -,104
-0,7 ,082 5,7*
16
11021
11021
,048
4,8* -,567 -2,6* ,032 2,2*
MN: model no, (A): Akım gözlem istasyonu, (Y):Yağış gözlem istasyonu, R2:Determinasyon katsayısı,
F: Fisher test istatistiği, t: t dağılımı test istatistiği, a1, a2, a3: değişken katsayıları, *: 0,95 güven
seviyesinde anlamlı.

Tablo 10. Normalize yağış-İçsel bağımlılık ayıklanmış akım gözlemleri regresyon denklemleri
katsayıları.
2
MN Bağımlı (A) Bağımsız(Y) R
F
Sabit t
a1
t
a2
t
a3
t
1
2
3
4
5
6

11002
11004
11004
11004
11004
11004

7
8
9
10
11
12
13

11007
11007
11013
11015
11017
11017
11017

11007
1015
11021
11017(A),1015
11021, 1015
11017(A), 11021,
1015
1034
11020(A), 1034
11004
11007
1034
11007(A), 1034
11020(A), 1034,
11007(A)
11001
1034
11021

,085 28,7* -,106 -,662
,016
5,8* 1,772 12,6*
,213 35,2* 1,872 17,4
,658 288,2* ,743 7,5*
,067 12,1* 1,599 10,9*

,060 5,4*
,035 2,4*
,838
5,9
,994 23,8* -,008 -,8
,064 4,2* -,042 -1,8

,665 182,2*

,979 22,5* ,005

,733

7,1*

,5 ,012

,8

,066 18,7* ,334 2,7* ,051 4,3*
,819 591,3* -,127 -2,2* 1,071 33,0* ,017 3,2*
,018
6,3* -,027 -,1* ,042 2,5*
,085 28,6* -1,487 -11,7 ,048 5,4*
,022
6,7* 1,042 8,3* ,031 2,6*
,758 279,0* ,802 10,7* ,819 23,2* -,016 -,2*
,827 281,9*

,681 10,5*

,749

14
11019
,023
8,6* -,615 -5,8* ,031
15
11020
,028 11,1* ,386 4,3* ,028
16
11021
,080
8,4* -,499 -3,2* 0,030
MN: Model no, (A): Akım gözlem istasyonu, (Y):Yağış gözlem istasyonu,
F: Fisher test istatistiği, t: t dağılımı test istatistiği, a1, a2, a3: değişken
seviyesinde anlamlı.
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8,4* ,022

,4 ,248 3,3*

2,9*
3,3*
2,9*
R2:Determinasyon katsayısı,
katsayıları, *: 0,95 güven

Tablo 11. Regresyon denklemleri kısmi korelasyon katsayıları.
İçsel Bağımlılık
Ayıklanmış Akım
MN
Bağımlı (A)
Bağımsız (Y)
p1
p2
p3
p1
p2
p3
1
11002
11007
,378
,291
2
11004
1015
,272
,126
3
11004
11021
,343
,242
4
11004
11017(A), 1015
,893 -,113
,809 -,048
5
11004
1015, 11021
,020 ,209
,225 -,095
6
11004
11017(A), 1015, 11021
,886 -,135 ,073 ,806 ,031 -,048
7
11007
1034
,377
,258
8
11007
11020(A), 1034
,968 ,147
,898 ,192
9
11013
11004
,328
,135
10
11015
11007
,384
,291
11
11017
1034
,298
,147
12
11017
11007(A), 1034
,899 ,087
,533 -,017
13
11017
11020(A), 1034, 11007(A)
,404 ,141 ,070 ,867 ,028 ,243
14
11019
11001
,208
,153
15
11020
1034
,277
,167
16
11021
11021
,218
,283
MN: Model no, (A): Akım gözlem istasyonu, (Y): Yağış gözlem istasyomu, p1, p2, p3:kısmi korelasyon
katsayıları.
Normalize Akım

4. DEĞERLENDİRME

Regresyon analizleri için verilerin normal dağılımlı olması varsayımı üzerine kurulduğundan
yağış ve akım gözlem verileri tablo 2 de verilen parametreler kullanılarak Box-Cox dönüşümü
yardımıyla normal dağılımlı (normalize) hale getirilmiştir. Normalize verilerin tanımlayıcı
istatistikleri hesaplandığında (tablo 3 ve 4) tüm istasyonlardan elde edilen verilerin çarpıklık
katsayıları 0 çıkmıştır. Bununla beraber verilerin normal dağılıma uygunluğunun kriterlerinden
biri olan kurtosis katsayısı dönüştürülmüş verilerin dağılımının normal dağılıma göre daha sivri
olduğunu göstermektedir.
Akım gözlemlerinde olası içsel bağımlılığı ayıklamak için yapılan korrelogram analizinde
AR(1) veya daha üst dereceden anlamlı modeller ortaya çıkmıştır. Ancak daha önceki [İçağa,
2001] çalışmada AR(0) ve AR(1) modelleri bulunduğundan akım gözlem istasyonlarının
hepsinde yalnızca AR(1) modeli seçilmiştir (Tablo 5). Seçilen AR(1) modelleri yardımıyla
normalize edilmiş akım gözlem verilerindeki 1. dereceden içsel bağımlılık ayıklanmıştır.
Normalize akım ve içsel bağımlılığı ayıklanmış akım verilerinin normalize yağış verileriyle
ilişkisi korelasyon analiziyle araştırılmıştır (Tablo 7 ve 8). Elde edilen sonuçlara göre içsel
bağımlılığı ayıklanmış akım gözlem verileri kullanılarak hesaplanan 11017 nolu akım gözlem
istasyonu ile 11001 ve 11004 nolu yağış gözlem istasyonları verileri arasında ve 11020 nolu
akım gözlem istasyonu ile 11004 nolu yağış gözlem istasyonu verileri arasında %5 anlamlılık
seviyesinde korelasyon çıkmamış, diğer bütün korelasyon analizleri %5 anlamlılık seviyesinde
anlamlı çıkmıştır.
Regresyon analizi sonuçlarına baktığımızda basit ve çoklu regresyon modellerinin hepsi %5
anlamlılık seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Bütün modellerin determinasyon katsayılarına
baktığımızda akım verilerinin bağımsız değişken olarak katıldığı modellerin determinasyon
katsayısı 0,5 den büyük, diğer modellerde ise küçük çıkmıştır. Fisher testi ve determinasyon
katsayılarındaki bu karşıt sonuç modellerin anlamlı olduğunu fakat kurulan modelin bağımlı
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değişkenin düşük bir yüzdesini açıkladığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca regresyon analizi
sonuçları verilerden içsel bağımlılığın ayrılması halinde determinasyon katsayılarının azaldığı
yönünde sonuç vermektedir (Tablo 9 ve 10).
Alternatif modellerin araştırıldığı 11004, 11007, 11017 akım gözlem istasyonları için kısmi
korelasyon katsayıları dikkate alınarak sırasıyla 3, 7 ve 11 nolu modeller önerilmektedir. Buna
göre;
[11004] = 1,872 + 0,838 [11021]
[11007] = 0,334 + 0,051 [1034]
[11017] = 0,022 + 0,031 [1034]
modelleri önerilmektedir. Burada []: istasyon numarasını göstermektedir. Diğer istasyonlar için
tablo 10 da verilen modeller aynen alınabilir.
Verilerden içsel bağımlılığın ayıklanması halinde araştırılan modellerin korelasyon ve kısmi
korelasyon katsayıları düşmekte (Tablo 11) ancak bu model kurulacak değişkenleri
değiştirmemektedir.
Model determinasyon katsayılarının düşük çıkması Akarçayın akım değişikliği üzerinde
yağışın etkisinin azlığı olarak yorumlanmıştır. Bunun Akarçay üzerindeki barajların akım
rejimini değiştirmesi veya Akarçayın daha çok yeraltı suyuyla beslenmesi sebebiyle ortaya
çıktığı tahmin edilmektedir. Bu sebeple bu çalışmayı geliştirerek akım üzerindeki diğer etkenleri
de dikkate alan daha gelişmiş modellerin araştırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
5. SONUÇ

Akarçay havzasının yağış ve akım gözlem verileri kullanılarak akım modellemesi çalışması
yapılmıştır. Bu amaçla veriler normal dağılımlı hale getirilmiş, akım verileri ayrıca korrelogram
analizine tabi tutularak akım verilerindeki içsel bağımlılık ayıklanmıştır. İçsel bağımlılık
ayıklanması işleminde tüm istasyonlarda AR(1) modeli anlamlı bulunmuş ve seçilmiştir.
Veriler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla korelasyon analizi yapılmış, gerek
normalize veriler gerekse içsel bağımlılığı ayıklanmış verilerde üç tane hariç olmak üzere
anlamlı korelasyon bulunmuştur.
Akım verilerini modellemek amacıyla yapılan regresyon analizinde bütün modeller anlamlı
çıkmıştır. Modeller anlamlı olmakla beraber modellerin akım gözlemlerini açıklama yüzdesi
düşüktür.
Verilerden içsel bağımlılığın ayıklanması halinde araştırılan modellerin korelasyon ve kısmi
korelasyon katsayılarının düştüğü ancak bunun model kurulacak değişkenleri değiştirmediği
sonucuna varılmıştır.
Sadece yağışın bağımsız değişken olarak katıldığı modellerin determinasyon katsayılarının
düşük çıkması Akarçayın akım değişikliği üzerinde yağışın etkisinin azlığına dikkat
çekmektedir. Bunun Akarçay üzerindeki barajların akım rejimini değiştirmesi veya Akarçayın
daha çok yeraltı suyuyla beslenmesi sebebiyle ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Bu sebeple bu
çalışmayı geliştirerek akım üzerindeki diğer etkenleri de dikkate alan daha gelişmiş modellerin
araştırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir
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ÖZET
Su kalitesi gözlem istasyonlarının konumlarının belirlenmesi, gözlem ağı tasarımı ve yeniden
değerlendirilmesi sürecinin ilk ve en önemli, aynı zamanda en güç ve karmaşık adımıdır. Ölçüm
konumlarının tayini için son 20-30 yılda birçok farklı yaklaşım geliştirilmiş olmasına karşın,
sistematik bir su kalitesi ölçüm ağı tasarımı açısından araştırılması gereken bir konu olma özelliğini
korumaktadır. Sunulan çalışma, Gediz havzası su kalitesi gözlem istasyonlarının konumlarının drenaj
ve deşarj yoğunluklarına göre tasarımını ve bu istasyonların halihazırdaki konumlarıyla birlikte
irdelenmelerini amaçlamaktadır. Çalışmada, Gediz havzasında, Sanders tarafından önerilen ve akarsu
kollarının drenaj yoğunluklarına ve kirlilik deşarjlarına göre derecelendirilerek, öncelikli istasyon
konumlarının bu derecelere göre belirlenmesi (makrolokasyon) ve mevcut gözlem istasyon yerleri ile
kıyaslanarak irdelenmesi çalışmaları yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Su kalitesi ölçüm ağları, ölçüm konumlarının belirlenmesi, makrolokasyon.
DESIGN OF THE WATER QUALITY MONITORING NETWORK IN THE GEDİZ
BASIN USING DRAINAGE AND EFFLUENT DISCHARGE CHARACTERISTICS
ABSTRACT
Assessment of water quality sampling sites is the initial and the most crucial step of the network
design and redesign process. It conveys all the difficulties and the complicated aspects of the network
design problem. Several different approaches have been used within the last 20-30 years in the
selection of sampling sites. However, the establishment of a network with several sampling stations
is still a controversial issue requiring further research and investigations. The purpose of the study
represented in this paper is to accomplish the initial macrolocation of sampling sites on Gediz River
and to compare the results with the existing network. In this paper, the approach proposed by Sanders
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et. al. for macrolocation of monitoring locations in a basin, on the basis of drainage characteristics
and effluent discharges to the river, has been utilized.
Key Words: water quality monitoring networks, assessment of sampling locations,
macrolocation.
1. GİRİŞ
Günümüzde su kalitesi izleme ağlarının tasarımında, (a) izleme amaçlarının tanımlanması ve
sınır şartlarının belirlenmesi; ve (b) öngörülen amaçlara uygun teknik tasarım kriterlerinin (ölçüm
konumu, sıklığı, izlenecek değişkenler ve ölçüm süresi) seçilmesi gibi iki aşama öngörülmektedir.
Teknik tasarım probleminin çözümü ise yine iki aşamalıdır: (a) önceden hiç veri toplanmamış
olması halinde, ölçüm ağının ilk tasarımının yapılması; ve (b) mevcut bir ölçüm ağının
öngörülen amaçlar çerçevesinde irdelenmesi ve gerek görülüyorsa iyileştirme amacıyla yeniden
tasarımının yapılması.
Esas itibariyle yukarıda sözü edilen iki aşama, ölçüm ağı tasarımı açısından farklı iki
uygulama niteliğini taşımamakta; aksine tasarım sürecinin bütününü oluşturan ve birbirini
tamamlayan iki önemli bileşeni oluşturmaktadırlar. Bunun nedeni de, ölçüm ağı tasarımının
iteratif bir işlev olmasından ileri gelmektedir. Tirsch ve Male (1984), tasarım sürecinin iteratif
adımlardan oluştuğunu şöyle açıklamışlardır: "su kalitesi gözlem ağlarının tasarımında bir ikilem
söz konusudur. Ölçüm ağının optimum nitelikte tasarımı için kullanılması gereken istatistik
parametre değerleri, aslında ölçüm ağının işletilmesiyle tahmin edilebilecek bilinmeyen
değerlerdir. Bu ikilemin çözümü için de iteratif bir yaklaşım zorunlu olmaktadır.” Ölçüm ağının
ilk tasarımı açısından bakıldığında ise, herhangi bir havzada su kalitesinin belirlenmesi ve çeşitli
amaçlar için kalite gözlemlerinin yapılması istendiği zaman, yüzlerce kilometre uzunluğunda ve
farklı özellikler gösteren bir akarsu güzergahında, su numunesinin nereden alınması gerektiği
gibi önemli bir soru ortaya çıkmaktadır. Ölçüm konumlarının ilk aşamada belirlenmesi, ölçüm
ağı tasarımcısının tecrübe, bilgi ve tercihlerine dayanmaktadır. Genel yaklaşım olarak, akarsu
kollarının birleştiği noktalar, önemli deşarjların yapıldığı kesimler, akarsuyun çeşitli
özelliklerinin (kesit genişlemesi, eğim değişimi, vs.) değiştiği yerler , akım gözlemi yapılan
kesitler, ulaşım kolaylığı olan yerler ya da bunların birkaçı bir arada gözetilerek ölçüm
konumları seçilebilmektedir. Ancak ölçüm konumunun seçimi, yukarıda belirtilen kıstaslar
dahilinde öznel olmakta ve tasarımcıdan tasarımcıya farklılıklar göstermektedir.
Buna karşın literatürde, istasyon yeri seçimiyle ilgili olarak elde hiçbir veri bulunmaması
halinde, nispeten sistematik yaklaşımlarla istasyon yerinin belirlenmesinde kullanılabilecek bazı
yöntemler mevcuttur. Sunulan çalışmada, bunlar arasından Sanders'ın geliştirdiği yöntemin
kullanılması önerilmektedir [Sanders v.d., 1983]. Bu yöntem bugüne kadar birçok araştırıcı
tarafından kabul edilmiş ve kullanılmıştır [Alpaslan ve Harmancıoğlu, 1990; Harmancıoğlu v.d.,
1994; 1999; 2003].
2. SANDERS YÖNTEMİ
Kullanılması önerilen yöntem, yer seçimini üç aşamada ele almaktadır. Bunlardan birincisi olan
makrolokasyon, istasyon kurulması gereken akarsu bölümünün belirlenmesi işlemini; mikrolokasyon,
yapılan deşarjlar ve akarsuyun karışım (dispersiyon) özellikleri dikkate alınarak bu bölüme kurulacak
istasyonun kesin yerini; temsili lokasyon ise numune alınacak olan akarsu kesitinde su özelliklerini
en iyi temsil eden noktanın belirlenmesini içermektedir. Gözlem ağı tasarımında ardışık olarak ortaya
konması gereken bu üç çalışmada bazı ortak bileşenler olmakla birlikte, her bir problemin çözümü
için kullanılan tasarım girdileri ve hesap şekilleri büyük farklılıklar göstermektedir.
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Sanders v.d. (1983) istasyon yerlerinin seçimi, bir başka deyişle makrolokasyon için üç
yaklaşım önermektedir:
(a) ölçüm yerlerinin havzanın "drenaj özelliklerine" göre belirlenmesi;
(b) ölçüm yerlerinin havzadaki belli başlı "kirlilik deşarjlarına" göre seçilmesi; ve
(c) ölçüm yerlerinin havzadaki belli başlı "kirlilik yükü" değerlerine göre belirlenmesi.
Birinci yaklaşım, Horton'un yaptığı gibi [Horton, 1945], akarsu kollarının numaralandırılması
(derecelendirmesi) esasına dayanmaktadır. Buna göre akarsuyun başlangıç kolları, birinci
dereceye sahip olacak şekilde numaralandırmakta; daha sonra mansaba doğru gidildikçe, her
akarsu bölümünün (reach) derecesi, ona birleşen kolların dereceleri toplanarak bulunmaktadır.
Örneğin, iki başlangıç kolunun birleşimi ile oluşan akarsu bölümü 2. dereceye sahip olmakta; bu
bölüm bir kol daha katılmasıyla, derece 3'e çıkmaktadır. İşlemlere bu şekilde devam edilerek,
akarsuyun tüm bölümleri (reach'leri) denize döküldüğü son noktasına kadar
derecelendirmektedir. Şekil 1'de basit bir akarsu sistemi üzerinde numaralandırma işlemi
gösterilmektedir. Akarsu kol ve bölümlerinin numaralandırılması tamamlandıktan sonra,
kurulacak istasyonların yerleri, yaklaşık olarak akarsu kollarının sahip olduğu derecelerin ağırlık
noktasına karşı gelen ve istasyonları öncelik sırasına sokan bir bağıntıyla bulunmaktadır.

Şekil 1. Bir akarsu sistemi üzerinde Sanders yöntemine göre
akarsu bölümlerinin numaralandırılması (Sanders v.d., 1983).
Burada söz konusu derecelerin ağırlık noktaları, esas itibariyle havzanın drenaj yoğunluğuna
göre ana bölümlerini (centroids) tanımlamaktadır. Sanders , istasyonun kurulma önceliğini, o
istasyonun "hiyerarşik seviyesi" olarak adlandırmış; böylelikle incelenen akarsuda çeşitli
hiyerarşik seviyelere sahip istasyonların tanımlanabileceğini belirtmiştir [Sanders v.d., 1983].
Sanders'ın yaklaşımına göre, birinci hiyerarşik seviyeye sahip sadece iki istasyon yeri
bulunabilmektedir. Bunlardan birincisi, akarsuyun denize (veya kapalı havzalarda göle) ulaştığı
nokta, ikincisi ise aşağıdaki bağıntı gereğince hesaplanan ve takriben akarsuyun ortasını (drenaj
yoğunluğuna göre ağırlık merkezini) temsil eden noktadır:
Mij = [(No + 1)/2]

(1)

Bu bağıntıda M istasyon numarasını, i indisi istasyonun hiyerarşi seviyesini, j indisi o
hiyerarşik seviyedeki kaçıncı istasyon olduğunu (M12, birinci hiyerarşik seviyedeki ikinci
istasyon), No ise akarsuyun denize döküldüğü noktadaki (toplam) derecesini göstermektedir. Bu
bağıntı kullanılarak yapılan hesap sonucunda Mij'in alacağı değere karşı gelen veya bu değere en
yakın olan dereceye sahip akarsu bölümü (reach), i. ci hiyerarşik seviyedeki j. ci istasyonun
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kurulacağı bölge olmaktadır. Sanders burada istasyonu, akarsu bölümünün sonuna yerleştirmekle
beraber, esas olarak ölçüm konumu, akarsu bölümü boyunca istenen noktada seçilebilir. Bu
seçimde de, yerel faktörler (istasyonun ulaşılabilirliği, akım gözlem istasyonunun mevcudiyeti
gibi) rol oynar. Yukarıda belirtilen işlemlerle, birinci hiyerarşik seviyede 2 istasyon
belirlenmesiyle havza, drenaj yoğunluğuna göre iki eşit parçaya ayrılmaktadır.
İkinci hiyerarşik seviyedeki (ikinci öncelikli) istasyonların yerini tesbit etmek için, akarsuyun
takriben ortasına konan birinci hiyerarşik seviyedeki istasyonun (M12) memba ve mansabı göz
önüne alınır. Memba bölümüne konacak istasyon yeri için yine (1) nolu bağıntı uygulanır. Ancak
burada No yerine M12 istasyonun derecesi konarak, ikinci hiyerarşik seviyeye sahip
istasyonlardan birinin kurulacağı bölgenin derecesi hesaplanır. Yine bu dereceye karşı gelen
veya en yakın olan dereceye sahip akarsu bölümüne, ikinci hiyerarşik seviyedeki istasyonun biri
yerleştirilir. M12 istasyonunun mansap bölümünde yer alacak ikinci hiyerarşik seviye
istasyonunun yerinin belirlenmesi için de, ya bu bölüm sıfırdan başlayarak yeniden numaralanır
ve yeni numaralandırma esas alınarak (1) nolu bağıntı gereğince istasyonun kurulacağı bölgenin
alacağı derece hesaplanır; veya ele alınan bölgenin mansabındaki derece Md, membaındaki
derece Mu olmak üzere (ikinci derece hiyerarşik seviye için sırasıyla M11 ve M12) istasyonun
kurulacağı kolun derecesi Mij:
Mij = [(Md - Mu + 1)/2]

(2)

bağıntısıyla hesaplanır. Bazı hallerde bu bağıntıyla hesaplanan dereceye karşı gelen veya yakın
olan herhangi bir akarsu kolu bulunmayabilir. Bu durum özellikle üst hiyerarşik seviyeye sahip
istasyonun membaının, iki ana kolun birleşimi şeklinde oluştuğu hallerde ortaya çıkabilir. Bu
durumda (2) bağıntısı değiştirilerek istasyonun kurulacağı kolun alması gereken derece:
M'ij = Mu + Mij

(3)

şeklinde hesaplanır. Böylelikle, ikinci hiyerarşik seviyede kurulacak bazı istasyonlar önemli yan
kollar üzerine kayabilmektedir. Yukarıdaki işlemlerden izlenebileceği gibi, ikinci hiyerarşik
seviyeye sahip istasyonların da yerleştirilmesiyle havza, drenaj yoğunluğuna göre 4 eşit parçaya
bölünmektedir.
İki adet birinci, iki adet ikinci hiyerarşik seviyedeki istasyonların yerleri belirlendikten sonra,
diğer hiyerarşik seviyeler için de aynı yaklaşım uygulanır. Yukarıdaki işlemler aynen
sürdürülerek, diğer hiyerarşik seviyede bulunan istasyonların da dereceleri hesaplanır. Bu
noktada, üçüncü hiyerarşik seviyede toplam sekiz istasyon, dördüncü hiyerarşik seviyede 16 ve
beşinci seviye için de toplam 32 istasyon yeri hesaplanması gerektiği görülebilmektedir.
Uygulamada, hiyerarşik seviye arttıkça, bazı istasyon yerlerinin, önceden hesaplanan diğer
hiyerarşik seviyedeki istasyon yerleriyle çakışması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda
doğal olarak yanyana veya birbirine çok yakın iki istasyon yerine (bu yakınlıkta akarsu boyunca
anlamlı bir değişiklik olmaması kaydıyla) tek istasyon açılması tabidir. Herhangi bir ölçüm ağı
oluşturulurken, kaçıncı hiyerarşik seviyeye kadar gidileceği, çoğu kez ölçüm yapan kuruluşun
elindeki teknik olanaklara ve bütçesine göre belirlenir.
Yukarıda açıklanan yöntemin en önemli adımı, akarsu kollarının numaralandırılmasıdır. Zira
burada hangi kolların dikkate alınması gerektiğine karar vermek söz konusudur ki, bu da
yöntemin sübjektif yönünü oluşturmaktadır. Ancak bu noktada da, numaralanacak kol seçiminde,
minimum ortalama akış, minimum drenaj alanı gibi sayısal kriterler kullanılarak (örneğin, sadece
belli bir minimum debinin üzerinde akışa sahip olan kolların dikkate alınması gibi), verilecek
kararlar tekrar bir sistematiğe oturtulabilir. Aksi halde, bir büyük debili başlangıç kolu ile küçük
debili kol aynı dereceye sahip bulunabilir. Böyle bir durum da, havzanın drenaj yoğunluğuna
göre gerçek ağırlık noktalarını, hesaplar sırasında hatalı noktalara çekebilir.
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Yöntemin bir özelliği de, makrolokasyonda kullanılan haritanın ölçeğine bağlı olmasıdır. Bunun
nedeni de, ölçeğin büyütülüp küçültülmesiyle, haritada görülebilen başlangıç kolu sayısının
değişmesidir. Kullanılan harita ölçeği ne olursa olsun, birinci hiyerarşi istasyonlarının yeri
değişmemekte; ancak, 2 ve daha üst derecedeki istasyon konumları ölçeğe bağlı olarak farklılıklar
göstermektedir [Alpaslan ve Harmancıoğlu,1990; Harmancıoğlu v.d., 1994, 1999, 2003].
Sanders'in önerdiği ikinci yaklaşım, akarsu kollarının yerine, akarsuya yapılan kirlilik deşarjlarına
birer sıra numarası verilerek, akarsu bölümlerinin derecelerinin bulunması şeklindedir. Bir başka
deyişle, her türlü evsel, endüstriyel vb. atık deşarjı, bir başlangıç akarsu koluymuş gibi düşünülerek
numaralandırılır ve bu kollara "1" derecesi verilir. Bu numaralandırma esas alınarak akarsu
bölümlerinin dereceleri, tıpkı kolların derecelendirilmesi ve daha sonra tüm akarsu bölümlerinin
derecelerinin bulunmasındaki prensipler çerçevesinde belirlenir. Başka bir deyişle, membadan
mansaba doğru deşarjlara verilen numaralar, akarsu bölümlerinde ardışık olarak toplanır ve nihayet
havza çıkışındaki toplam deşarj derecesi saptanır. Şekil 2'de, Şekil 1'de verilen örnek havza üzerinde
deşarj sayılarına göre numaralandırma gösterilmektedir. Akarsu bölümlerinin, atık deşarjları göz
önüne alınarak yapılan derecelendirilmesini takiben, kurulacak istasyonların yerleri yine hiyerarşik
seviye esasına göre aynı bağıntılar ve yaklaşımlarla belirlenir. Burada seçilen istasyonlar, havzanın
drenaj yoğunluğuna göre değil, kirlilik deşarjlarına göre ağırlık merkezlerini temsil etmektedir. Şekil
3'te, Şekil 2'teki örnek havza deşarjlarına göre belirlenen üç hiyerarşik seviyedeki istasyonların
konumları gösterilmektedir.

Şekil 2. Bir akarsu sisteminin atıksu deşarjlarına
göre numaralandırılması [Sanders v.d., 1983].

Şekil 3. Atıksu deşarjlarına göre derecelenmiş akarsu üzerinde
üç hiyerarşik seviyede istasyon konumu belirlenmesi
[Sanders v.d., 1983].

Akarsu kullanım noktalarına dayalı hesap yaklaşımı şeklinde de isimlendirilebilecek
yukarıdaki yaklaşımın en büyük sakıncası, deşarjın gerek debi gerekse kirlilik yükünü göz önüne
almaması, çok büyük bir endüstriyel kompleksin noktasal deşarjı ile, küçük bir imalathanenin
noktasal deşarjına aynı dereceyi verebilmesidir. Bu da öncelikli (birinci, ikinci gibi üst hiyerarşik
seviyedeki) istasyon yerlerinin konumlarında bazı hatalara yol açabilir. Bu sakıncayı ortadan
kaldırmak amacıyla, yöntemin son modifikasyonunda, hiyerarşi hesabına esas olan sıra
numaraları yerine, bu kez akarsuya gelen kirlilik yükleri kullanılarak, yine aynı bağıntılar
yardımıyla istasyon yerleri ve öncelikleri belirlenmektedir. Kirlilik yükünün tanımında tercihan
biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI) kullanılmaktadır [Harmancıoğlu v.d., 1994].
Akarsu yan kollarını, deşarjları veya kirlilik yüklerini esas alan bu üç yaklaşımla yapılan
hesaplamalarda farklı istasyon yerleri çıkma olasılığı bulunmakla birlikte, bunlar genel
yöntemler olması nedeniyle, çoğu kez hiç verisi olmayan veya çok az ölçülmüş verisi bulunan
akarsuların başlangıç istasyon yerlerinin belirlenmesinde tercih edilmektedir. Bu yöntemler ile
istasyonların kabaca yerleri belirlendikten sonra, diğer bazı faktörler de göz önüne alınarak
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istasyonların kesin konumlarının saptanması mümkün olmaktadır.
Yukarıda özetlenen üç yaklaşımdan son ikisi, havza drenaj özelliklerine dayanan birinci
yaklaşımdan daha tercih edilebilir nitelikte görülmektedir. Zira burada akarsu bölümlerinin
numaralandırılması işlemi, harita ölçeğine bağlı kalmamaktadır.
Sanders [Sanders v.d., 1983] tarafından geliştirilen makrolokasyon yaklaşımı, bazı sübjektif
unsurlar içermesine rağmen, ilk tasarım aşamasında havzayı temsil edebilecek istasyon
konumlarının seçimi için sistematik bir yöntem niteliği taşımaktadır. Bu arada yöntem, istasyon
konumlarının kesinleştirilmesinde de belli bir esnekliğe sahiptir. Örneğin, makrolokasyonun
temel yapısı değiştirilmeden istasyon yerlerinin, yerel bazı özellikler dikkate alınarak
(ulaşılabilirlik, akım gözlem istasyonlarının mevcudiyeti gibi), seçilenlerin biraz membaına veya
mansabına kaydırılması mümkün olmaktadır. Yöntem ayrıca sistem ekonomisi açısından da
verilecek kararlara esneklik getirmektedir. Zira istasyonlar, önceliklerine göre seçilmekte ve
mevcut bütçe elverdiğince hiyerarşi seviyesi arttırılabilmektedir.
3. UYGULAMA
3.1. Gediz Havzası ve Havzadaki Su Kalitesi Gözlem Çalışmaları
Gediz Havzası, Batı Anadolu’da Ege Denizi ile Küçük Menderes ve Bakırçay havzaları ile
sınırlanmış olup, yaklaşık 276 km uzunluğa sahiptir. Gediz, Büyük Menderes’ten sonra Batı
Anadolu’nun en büyük akarsu havzasıdır ve 16775 km2’lik drenaj alanı ile Türkiye
yüzölçümünün %2.3’ünü oluşturmaktadır. Gediz Nehrini besleyen önemli yan kollar Deliiniş,
Selendi, Demirci, Gördes, Medar, Nif, Derbent, Kum ve Alaşehir çaylarıdır. Havzanın su
potansiyeli yaklaşık olarak 2.03 milyar m3, yıllık ortalama yağış yüksekliği 640 mm ve
akış/yağış oranı da %26 civarındadır. Gediz Havzası’nda 521.000 ha mertebesinde tarımsal arazi
bulunmakta, bunun 386.000 ha’ı sulanabilir nitelikte bölgelerden oluşmaktadır [DSİ, 1994].
Gediz Havzasında özellikle su kirliliği açısından önem taşıyan yerleşim yerleri, sulama
alanları ve endüstriyel bölgeler bulunmaktadır. Akhisar, Saruhanlı, Salihli, Alaşehir, Turgutlu,
Ahmetli, Manisa ve Menemen gibi yerleşim merkezleri Gediz Havzasında yer almakta ve bu
merkezlerden çoğunun evsel nitelikli atıksuları akarsuya deşarj edilmektedir. Diğer taraftan
havza sınırları içerisinde yaklaşık 107 000 ha alanda sulama yapılmakta ve bu sulama
alanlarından gelen noktasal olmayan kirlilikler de akarsuya karışmaktadır. Bunun yanında,
havzada başta Kemalpaşa ve Manisa Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere çok sayıda
endüstriyel tesis yer almaktadır. Bu tesisler, özellikle Nif çayı ve Gediz’in mansap kesiminde
kirliliğin önemli ölçüde artmasına yol açmaktadır [Coşak, 1999; DSİ, 1994].
Gediz havzasında su kalitesinin sürekli olarak gözlenmesine 1980 yılında başlanmıştır. Bölgede,
1991 yılına kadar 14 istasyonla DSİ tarafından kalite gözlemi yapılagelmiştir (Şekil 4). 1992 yılında
DSİ ile Çevre Bakanlığı’nın yaptığı anlaşma gereği kalite gözlem noktalarının sayısı 33’e çıkarılmış
(Şekil 5); ancak yakın zamanlarda bunların bir bölümü kapatılmıştır. 1980’den bu yana gözlem
yapan 14 DSİ istasyonundan sadece altısının sürekli ve nispeten az eksikli veri dizileri mevcuttur.
Mevcut gözlem istasyonlarında DSİ, çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler ölçmektedir.
Genelde, gözlem aralığı ayda bir olmakla beraber, hemen hiçbir istasyonda sürekli olarak aylık
gözlem yapılmamakta, elde edilen veri dizileri eksikli ve kesintili gözlemlerden oluşmaktadır
[Harmancıoğlu v.d., 1999, 2003].
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Şekil 4. Gediz Havzası’nda halen işletilmekte olan 14 istasyonun konumları.

Şekil 5. Gediz Havzası’nda daha önce işletilen 33 istasyonun konumları.
3.2. Havzanın Drenaj Özelliklerine göre İstasyon Konumlarının Belirlenmesi
Sanders yaklaşımıyla ölçüm ağı ilk tasarımını, havza drenaj özelliklerine göre Gediz havzası
üzerinde gösterilmiştir. Burada yapılan işlem, havza üzerinde önceden hiçbir gözlem noktasının
bulunmaması durumunda, başka bir deyişle, havzada ilk kez ölçüm ağı oluşturulmak
istendiğinde, istasyon kurulması gereken akarsu bölümlerinin belirlenmesidir (makrolokasyon).
Makrolokasyonun, havzanın morfolojik yapısına bağlı drenaj özelliklerine göre (akarsu
kollarına göre) yapılması için, öncelikle akarsu kollarının numaralandırılması
(derecelendirilmesi) gerekmektedir. Bu işlem, Gediz Havzası için 1/250 000 ölçekli harita
üzerinde yapılmış ve işe önce başlangıç kollarına birinci dereceden numara verilerek
başlanmıştır. Daha sonra akarsu mansabına doğru her akarsu bölümünün (reach) derecesi, ona
birleşen kolların dereceleri toplanarak bulunmuş ve bu dereceler harita üzerinde işlenmiştir.
Burada, iki başlangıç kolunun birleşimi ile oluşan akarsu bölümlerine 2. derece verilmiş; bu
bölümlere birer kol daha katılmasıyla dereceler giderek arttırılmıştır. Bu çalışma sonucunda,
Gediz'in Ege Denizi'ne döküldüğü kesimdeki son bölümünün derecesi 119 olarak elde edilmiştir
[Harmancıoğlu v.d., 1999, 2003].
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Çalışmada istasyon konumlarının belirlenmesinde 4. hiyerarşi seviyesine kadar devam edilmiş
ve bu seviyede 16 adet istasyon konumu belirlenmiştir. Şekil 6’dan izlenebileceği gibi, Sanders
yönteminin uygulanmasıyla saptanan ölçüm konumları, membadan mansaba doğru 1’den 16’ya
kadar numaralandırılmıştır. Öte yandan, DSİ’nin halen havzada işlettiği istasyon adedi 14
olduğundan, 4. hiyerarşik seviyede saptanan istasyon adedi, yöntemin verdiği sonuçlarla mevcut
durumun kıyaslanması için yeterli görülmüş; bu nedenle daha üst hiyerarşik seviyede konum
belirlenmesi yoluna gidilmemiştir. Tayin edilen istasyon konumları gerekli açıklamalar ile
birlikte Tablo 1’de verilmektedir.
3.3. Havzanın Deşarj Özelliklerine göre İstasyon Konumlarının Belirlenmesi
İstasyon yerlerinin belirlenmesinde kullanılan ikinci yaklaşımda, akarsuya deşarj edilen her
atık kaynağı, akarsuyun bir kolu gibi düşünülerek derecelendirilmektedir. Akarsuyun körfeze
dökülme noktasına gelene kadar bünyesine aldığı, önemli kabul edilebilecek atık deşarjı sayısı
1999 yılı itibariyle 99’dur; dolayısıyla akarsuyun son noktasındaki bölümün derecesi 218
olmaktadır [Coşak, 1999]. Daha sonra önceki bölümde akarsu kollarına göre yapılan işlemin
aynı uygulanarak, çeşitli hiyerarşik seviyelerdeki istasyon yerleri bulunmaktadır (Şekil 7).

Şekil 6. Gediz Havzası’nda drenaj özelliklerine göre öncelikleri (hiyerarşi) belirlenmiş
istasyonlar.

Atık deşarjlarına göre makrolokasyonu gerçekleştirebilmek için, öncelikle Gediz akarsuyuna
yapılan deşarjların konumları araştırılmıştır. Bu bölümde sunulan yaklaşımın özelliğinden ötürü,
istasyon yeri seçiminde atığın niteliği ve niceliği önemli olmamakta, sadece atığın varlığı, ona
bir derece verilmesi nedeniyle önem kazanmaktadır [Harmancıoğlu v.d., 1999]. Tayin edilen
istasyon yerleri, dereceleri ve gerekli açıklamalar Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 1. Drenaj özelliklerine göre belirlenen 16 istasyonun dereceleri konumları ve gerekli
açıklamalar.
Hiyerarşi
seviyesi
1

2

3

4

İstasyon
No.

Derece

M11 (16)

119

M12 (7)

60

Bu derecede kol bulunmamaktadır. En yakın derece 67 derecesiyle
tanımlanan bölümdür. Bu istasyon, Gediz Nehri ile Alaşehir Çayının
birleşiminden hemen sonra yer almaktadır.

M21 (4)

34

Alaşehir kolu üstündedir.

M22 (12)

27

27 ye en yakın olan 30 derecesine yani Kumçay ile Gediz ana kolunun
birleşiminin mansabına istasyon yerleştirilmiştir.

M31 (2)

17

Alaşehir kolu üstündedir.

M32 (6)

17

Demirköprü Barajı mansabındaki bölümde daha yüksek bir derece olduğu
için (22) M32 istasyonunun buraya yerleştirilmesi uygun görülmüştür.

M33 (10)

15

Medar ve Kum Çayı birleşiminin hemen mansabındadır.

M34 (14)

12

Nif Çayı üzerindedir.

M41 (1)

9

M42 (3)

14

Alaşehir çayı üstündedir.

M43 (5)

11

Selendi çayı ile Gediz Nehrinin birleşiminin mansabındadır.

M44 (8)

8

8 e en yakın 13 derecesinde, yani Gediz Nehri üzerindedir.

M45 (11)

2

Kumçay ile Gediz Nehri birleşiminin membasındadır.

M46 (9)

8

8 e en yakın 6 derecesine, Medar ile Kumçayın birleşiminin membasına
yerleştirilmiştir..

M47 (13)

7

7 ye en yakın 8 derecesinde, Nif Çayı üzerindedir.

M48 (15)

5

Gediz Nehri üzerinde Manisa’dan hemen sonradır.

Açıklama
Gediz Nehrinin denize döküldüğü noktadadır.

En yakın değer olan 7, Kocaçay üzerinde Buldan Barajı mansabındadır.

* İstasyon numarasını gösteren kolondaki parantez içindeki sayılar, istasyonun Şekil 6 daki numarasını
göstermektedir.

Şekil 7. Gediz Havzası’nda akarsuya yapılan atık deşarjlarına göre öncelikleri belirlenmiş
istasyonlar.
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Tablo 2. Deşarj özelliklerine göre belirlenen 16 istasyonun dereceleri konumları ve gerekli
açıklamalar.
Hiyerarşi
seviyesi
1

İstasyon
No:
M11 (16)

Derece
218

M12 (8)

109

M21 (4)

59

M22 (9)

51

M31 (2)
M32 (6)

24
36

M33 (11)

9

M34 (14)

43

M41 (1)
M42 (3)
M43 (5)
M44 (7)
M45 (12)
M46 (10)
M47 (13)
M48 (15)

11
14
19
18
5
4
37
6

2

3

4

Açıklama
Gediz Nehrinin denize döküldüğü noktadadır.
En yakın değer olan 117 derecesine sahip Kumçayın Gediz Nehri ile
birleşim noktasından hemen sonraki bölüm olmak üzere seçilmiştir.
En yakın sayısal değer olan 48. derecede Alaşehir kolu üstünde,
Gediz Nehri ile birleşim noktasından öncedir.
İstasyon, ya 88 (Manisa çıkışı) ya da 17 (Nif kolu birleşimi sonrası)
ye konulmalıdır. Nif kolunun su kalitesine katkısını görebilmek için
17 derecesine istasyonun yerleştirilmesi uygun görülmüştür.
Alaşehir membaındaki 21 derecesine istasyon yerleştirilmişti
Gediz Nehri üzerinde ve Gediz-Alaşehir birleşiminin mansabındadır.
Bu değer, Gediz anakol üzerinde olmadığından, Nif Çayı üzerine
istasyon yerleştirilmiştir.
Manisa yöresinde önemli miktarda deşarj olmasından ötürü 43
derecesine sahip bir yer bulunmamaktadır. Bu nedenle, istasyonun 74
derecesine yerleştirilmesi uygun görülmüştür.
Alaşehir çayı üstündedir.
Alaşehir çayı üstündedir.
Selendi çayı ile Gediz Nehrinin birleşiminin mansabındadır.
Medar ile Kumçayın birleşiminin mansabına yerleştirilmiştir.
Nif Çayı üzerindedir.
Nif Çayı üzerindedir.
Gediz Nehri üzerinde Manisa’dan sonradır.
Gediz Nehri üzerindedir.

* İstasyon numarasını gösteren kolondaki parantez içindeki sayılar, istasyonun Şekil 7 deki numarasını göstermektedir.

Burada drenaj yaklaşımına göre 2. istasyonun (8 no’lu istasyon) yerinin mansaba kayması
dikkat çekicidir. 1. seviyeden hiyerarşik istasyon yerinin akarsu güzergahı boyunca daha
mansaba kaymasının nedeni, mansaba doğru antropolojik faaliyetlerin ve dolayısıyla deşarjların
artması şeklinde açıklanabilir. Şekil 7 deki basitleştirilmiş gösterimde deşarj yaklaşımına göre
tayin edilen istasyon konumları ve numaraları görülmektedir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
4.1. Yöntemin Değerlendirilmesi
Gediz Havzası’nda yapılan uygulama sonuçlarına göre Sanders yöntemini aşağıdaki gibi
değerlendirmek mümkündür:
a) ölçüm konumlarının gerek drenaj yoğunluğuna, gerekse atık su deşarjlarına göre belirlenmesi
durumunda havza, akarsu kollarına ve deşarjlara göre eşit parçalara ayrılmaktadır;
b) Sanders yöntemine göre saptanan istasyon konumları ile Gediz’de halen işletilmekte olan 14
istasyonun konumları tam çakışmamaktadır; zira, mevcut istasyon yerleri belli bir problemin
çözümüne yönelik olarak veya bir projenin gereksinimlerini karşılamak üzere seçilmiş
konumlardır;
c) atık su deşarjlarına göre yapılan yer seçiminin, havza deşarj özelliklerini yeterli ölçüde
yansıttığı görülmektedir;
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d) drenaj yoğunluğuna göre yapılan yer seçiminde en önemli nokta dikkate alınacak kolların
seçimidir. Zira, bir büyük kol ile küçük kolun aynı dereceye sahip olması ve çok sayıda küçük
kolun bulunduğu bir akarsu bölümünün havzanın drenaj yönünden ağırlık noktasını kendisine
çekmesi mümkündür. Ancak bu sakıncalı durum, derecelenecek kol seçiminde bazı kriterler
öngörülmesi halinde minimize edilebilir. Bu kriterler, kolda bulunması istenen minimum akım
değeri, alt bölgeler için kabul edilecek minimum beslenme alanı gibi kantitatif kriterler olabilir;
e) yine drenaj yoğunluğuna göre yapılan yer seçiminde, derecelendirilecek kolların seçimi
kullanılan haritanın da ölçeğine bağlıdır. Bu durum 1. hiyerarşik seviyedeki istasyonları
etkilememekle birlikte, üst seviyelerde farklı konumlar elde edilmesi mümkündür;
f) (d) ve (e) şıklarındaki sorunlar dikkate alındığında, yer seçiminin atık su deşarjlarına göre
yapılmasının daha uygun olacağı sonucuna varılmaktadır;
g) Sanders yöntemi tamamen objektif bir yaklaşım olmamakla birlikte, seçilen kriterlere göre
temsili nitelikteki istasyon konumlarının seçimine anlamlı ve mantıklı bir yaklaşım
getirmektedir. Yöntem aynı zamanda esnek olup, makrolokasyonla belirlenen ölçüm
konumlarının, ulaşım kolaylığı, akım gözlem istasyonlarının varlığı gibi çeşitli yerel
faktörlere göre mikrolokasyonuna da olanak sağlamaktadır;
h) yöntem, ölçüm ağının maliyeti açısından da bir esneklik getirmektedir. Zira, üst seviyelerdeki
istasyonlar, önceliği daha düşük istasyonlar olup ancak bütçe olanakları elverdiği taktirde
kurulmaları düşünülebilir; başka bir deyişle, ölçüm ağının hangi hiyerarşik seviyeye kadar
geliştirileceği, bütçe olanaklarına göre belirlenebilir;
i) her yer seçimi yaklaşımında olduğu gibi, Sanders yöntemi ile belirlenen istasyon konumları,
ölçülecek değişkenlerin türü ve ölçüm sıklıkları da dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmelidir.
4.2. Gediz Havzası için İrdeleme
Çalışmada elde edilen bulgularla mevcut durumun irdelenmesi sonucunda aşağıdaki
değerlendirmeleri yapmak mümkündür:
Drenaj Yoğunluğu Yaklaşımına Göre:
a) Şekil 6’da belirtilen 3-4 ve 10-11 no.lu istasyonlar birbirine yakın özelliklere sahip konumlarda
yer almaktadır. Bunun nedeni, 2. veya 3. hiyerarşide istasyonun yan kola kayması, 4. hiyerarşideki
istasyonun ise bunların arasına yerleştirilmesi zorunluluğudur. Bu istasyonlar arasında fazla yan
kol bulunmadığı da gözönüne alınırsa, eğer başka bir nedenle gerekli görülmüyorsa, 4. hiyerarşik
konumlarda bulunan 3 ve 11 no.lu istasyonların kaldırılması düşünülebilir.
b) Alaşehir Çayı ve Kum Çayı civarında çok fazla sayıda yan kol bulunması nedeniyle bu
bölümlerde fazla sayıda istasyon konumu bulunmuştur.
Deşarj Yoğunluğu Yaklaşımına Göre:
a) Nif Çayı ve Manisa civarındaki yoğun endüstriyel deşarjlar ve nüfus nedeniyle, bu yörede
bulunan istasyon adedi fazladır;
b) Salihli-Alaşehir civarında tarımsal faaliyetlerin çok olması, bu kesimde 4 adet istasyon birden
seçilmesine neden olmuştur.
Deşarj-Drenaj Yoğunluğu Yaklaşımlarının Mukayesesi:
Şekil 6 ve Şekil 7 karşılaştırıldığında, istasyon konumlarının uygulanan kritere göre (drenaj
yoğunluğu veya deşarj yoğunluğu) büyük farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle,
öncelikle havzada ölçüm amaçlarının spesifik olarak ortaya konması yerinde olacaktır. Gediz’in
son derece kirli bir akarsu olduğu düşünülecek olursa, yöntemin atık su deşarjı esasına göre
uygulanmasının daha uygun olacağı görülmektedir. Elde yeterli veri olmaması nedeniyle,
Sanders’ın önerdiği üçüncü yaklaşım olan BOİ yükleri ile çalışılamamıştır. Ancak elde edilen

225

sonuçlar ve yöntemin temel prensipleri dikkate alındığında, deşarj yoğunluğu yaklaşımının çok
daha gerçekçi ve amacına uygun bir tasarım sağlayacağı görüşüne varılmıştır.
İstasyonların konumlarının deşarja göre belirlenmesi halinde, bunların ana kolda ve özellikle
akarsuyun mansap kesiminde yoğunlaştığı ve Manisa civarında sıklaştığı gözlenmektedir. İki
yaklaşımla elde edilen istasyon konumlarına genel olarak bakıldığında, mansaptaki ve yan kol
birleşimlerinden sonraki istasyonların aynen korunduğu gözlenmektedir. Buna karşılık, drenaj
yoğunluğu yaklaşımında yan kollarda bulunan istasyon sayısı deşarj yaklaşımındakinden daha
fazladır. Esas olarak her iki yaklaşımda 1. ve 2. hiyerarşik seviyelerdeki istasyonlar nispeten
birbirlerine yakın konumlarda bulunmakla beraber, daha üst seviyelerdeki istasyonların
konumları değişmektedir.
Çalışmada kullanılan yöntemin, elde edilen sonuçların ve mevcut durumun irdelenmesi sonucu
elde edilen bulgular ile öneriler aşağıda sunulmuştur.
Yapılan çalışmada;
1. Mevcut durumda (Şekil 4), mansaptaki 4 adet istasyonun aynen korunması ve mümkünse
Şekil 4’de görülen mevcut 6 ve 22 nolu istasyonların biraz daha mansaba kaydırılması
gerektiği,
2. Nif kolundaki mevcut istasyonların, drenaj ve deşarj yaklaşımlarına göre bulunan sonuçlarla
kıyaslandığında, gerek sayı gerekse konum olarak yeterli olduğu,
3. Her iki yaklaşımda da önerilmeyen Şekil 4’de görülen mevcut 24 nolu istasyonun
gerekliliğinin yetkili kuruluş tarafından irdelenmesinin uygun olacağı,
4. Her iki yöntemde de önerilen, fakat mevcutta çalışmayan geçici olarak açılmış Kum Çay ile
Gediz Nehri birleşiminden sonra, Nif Çayı birleşiminden önce olan 25 nolu istasyonun
(Şekil 5) tekrar devreye sokulması,
5. Kum Çayı üzerinde yine geçici olarak açılmış Şekil 5’de görülen 3 nolu istasyonun tekrar
faaliyete geçirilmesi,
6. Her iki yaklaşımda da önerilmiş olan Demirköprü Barajı birleşimi sonrasındaki, şu anda
çalışmayan 42 nolu istasyonun (Şekil 5) yeniden açılması,
7. Demirköprü Barajı kolu üzerinde Şekil 4’de görülen, mevcut 43 ve 44 nolu istasyonlar her iki
yaklaşımda da önerilmediğinden, durumlarının incelenerek başka bir gerekçesi yoksa
kapatılması,
8. Aynı koldaki Şekil 4’teki mevcut 47 nolu istasyonun her iki yaklaşımda önerilen nokta olan
Selendi birleşimi sonrasına kaydırılması,
önerilmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, parametrik olmayan yöntemleri (Mann-Kendall testi ve Sen’nin T testi)
kullanarak, Göller Bölgesi’ne ait uzun dönem yıllık ortalama, mevsimsel ortalama ve aylık
toplam yağış verilerinde olası trendleri belirlemektir. Bunun yanında Mann-Kendall test
sonucunun önem seviyesini belirlemek için verilerde var olan serisel korelasyon yapısı da
dikkate alınmıştır. Ayrıca bulunan trendin zamanla değişiminin (eğimi) belirlenmesi için de
parametrik olmayan bir yöntem olan Sen’nin estimatörü kullanılmıştır. Bu çalışmada, Göller
Bölgesi’nde bulunan 4 yağış gözlem istasyonuna ait 1929 yılından başlayan 65 yıl
uzunluğundaki yağış verileri kullanılmıştır. Yapılan trend analizleri sonucunda, yıllık ortalama
yağışta ve bazı aylarda istatistiksel olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde önemli azalma trendleri
bulundu. Ayrıca analizler göstermiştir ki, genel olarak Göller Bölgesi yağışları azalma
eğilimindedir.
Anahtar Kelimeler: Trend analizi, Göller Bölgesi, yağış, Mann-Kendall testi
TREND ANALYSIS OF LAKE LEVELS IN THE LAKES REGION
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine possible trends in the long-term annual mean and
monthly total precipitation series by using non-parametric methods (the Mann-Kendall and Sen’s
T tests). Moreover, autocorrelation structure in the data was accounted for when determining the
significance level of results obtained from the Mann-Kendall test. The change per unit time in a
time series having a linear trend was estimated by using a simple non-parametric procedure
named as Sen’s estimator of slope. The data set spans for a period of 65 years starting at 1929 to
1993 and includes precipitation records from 4 meteorological stations in the Lakes region of
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Turkey. It is concluded that significant trends in the annual mean precipitation and some monthly
total precipitations were founded. This analysis indicated that the regional average of the annual
mean precipitations has a decreasing tendency.
Key Words: Trend Analysis, Lakes Region, Precipitation, Mann-Kendall Test
1. GİRİŞ
Son yıllarda iklim değişimi ve değişkenliğinin potansiyel etkileri üzerine hidrolojik ve
klimatolojik zaman serileri üzerine yapılan çalışmalar artmıştır. Bu çalışmalar genel olarak,
iklim değişikliği var mı sorusuna cevap bulmak ve yeni modeller geliştirmek amacıyla
yapılmıştır. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında yapılan bu çalışmalarda daha çok sıcaklık, yağış ve
akış verileri kullanılmıştır. Yağışın ölçüldüğü bölgenin jeomorfolojisi artan antropojenik
etkilerden etkilenmektedir. Bu yüzden bozulmamış yada antropojenik etkilerden uzak ölçümler,
hidrolojik rejim içerisindeki değişiklikleri daha iyi yansıtır ve iklim değişikliğini belirlemede
gösterge olarak kullanılabilir. Şehirleşme ve sanayileşmenin etkisi araştırmalarda dikkat edilmesi
gereken bir husustur. Genelde yağış verilerinde bu etkinin daha az olabileceği söylenebilir.
Van Belle ve Hughes (1984) trend testlerini bloklu (intrablock) ve dizili (aligned) metotlar
olarak ikiye ana gruba ayırmışlar ve yine sıra değerlerine dayalı Sen’in T testini kullanmışlardır.
Hidroklimatolojik zaman serilerinde dikkate alınması gereken önemli bir problemde içsel
bağımlılık (serisel korelasyon) etkisidir. Zhang (2000) Kanada’da akım trendlerini belirlemek
için, Mann-Kendall testini uyguladı. Serisel bağımlılığın ortadan kaldırılması için ise Von Storch
and Navarra (1995) tarafından önerilen zaman serisine “pre-whitening” prosedürünü 30, 40 ve
50 yıl uzunlukta verilere yıllık minimum, maksimum değerler ve aylık ortalama değerler için
uygulamış ve yıllık ortalama akımlarda bir azalma olduğunu bulmuşlardır. Burn ve Elnur (2002)
iklim değişimine oranla hidroloji ve meteoroloji arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladı. Bunun
için hidrolojik değişkenlere ait trendlerle meteorolojik değişkenlere ait trendler arasındaki
ilişkiyi incelendi. Kanada’da akış verilerinde trend olup olmadığını belirlemek için MannKendall testini kullanırken trendin eğim büyüklüğünün tahmini için Hirsch (1982) tarafından öne
sürülen bir algoritmayı ve serisel korelasyonu gidermek içinde “pre-whitening” prosedürünü
uyguladılar. Lettenmaier (1994) ABD’deki aylık yağış, sıcaklık ve akım zaman serilerinin trend
analizini yaptı. Böylece onların mevsimsel ve uzaysal karakteristiklerini belirlemeye çalışmıştır.
Lettenmaier serisel korelasyonu göz önüne almayan Mann-Kendall testini uyguladı. MannKendall testinin trendin varlığını gösterdiğini ifade etti.
Dünyanın herhangi bir yerinde iklimsel olaylarda bir değişiklik olursa bunun etkilerinin tüm
dünyada görülmesi kaçınılmazdır. Ülkemizde dünyada meydana gelecek iklimsel değişimlerden
önemli oranda etkilenecek yerlerden biri olacaktır. Bu amaçla son yıllarda iklim değişimi ile
ilgili araştırmalar giderek artmakta ve daha fazla ilgi görmektedir. Ülkemizde genelde trend
analizleri sıcaklık datalarına uygulanmıştır. Türkeş (1995) sıcaklık zaman serilerine istatistiksel
testler uygulamıştır. Bu çalışmada Türkiye’de (Doğu Anadolu bölgesi hariç) son yirmi yıldır bir
soğuma olduğunu buldu. Türkeş (1996) Türkiye’de yıllık yağışların uzaysal karakteristiklerini
incelemiştir. Bu amaçla 91 istasyona ait yağış verilerini yağış bölgelerine göre ayırmış, onların
varyasyonlarını göstermiştir. Trend analizi için Mann-Kendall testinin ardışık versiyonunu ve
Wold-Wolfofitz testini kullanmıştır. Bu çalışmada İç Anadolu Bölgesi haricindeki bölgelerde
azalma eğilimi bulmuştur. Fakat bu eğilim % 95 düzeyinde önemli değildir demiştir. Toros
(1993), çalışmasında Türkiye’de iklim değişiminin belirlenmesi açısından aylık sıcaklık ve yağış
verilerine trend analizi uygulamıştır. Türkiye’de ki 18 yağış istasyonuna ait verilere Mann230

Kendall testini yıllık ortalama için ve mevsimsel ortalama için (kış, ilkbahar,yaz, sonbahar)
uygulamış ve genelde çok az trend bulmuştur. Bununla birlikte mevsimsel olarak yıllık toplam
yağışlarda önemli olmasa da özellikle kış aylarında bir azalma, ilkbaharda ise bir artma eğilimi
bulmuştur. Karaca (1995) Türkiye’nin iki büyük şehri İstanbul ve Ankara’da iklimlere
şehirleşmenin etkilerini araştırmıştır. Bu amaçla sıcaklık zaman serilerine lineer regresyon
modeli ve Mann-Kendall testi uygulayarak trend analizi yapmış ve çalışması sonucunda
İstanbul’un güneyinde sanayileşmenin ve şehirleşmenin neden olduğu ısınma trendi bulmuştur.
Bu çalışmada, Göller Bölgesi yağış verilerinde trend olup olmadığı araştırılacak, bu amaçla
parametrik olmayan testler kullanılacaktır.
2. VERİ VE METOT
Göller Bölgesi’nde aylık toplam yağışlar, mevsimsel ortalama yağışlar ve yıllık ortalama
yağışlarda trend belirlenmeye çalışıldı. Bu amaçla veri uzunluğu 65 yıl olan ve 1929 yılından
itibaren başlayan Isparta, Burdur, Akşehir ve Ilgın gözlem istasyonlarına (Şekil 1) ait yağış
verileri trend belirlemek için kullanıldı.

Şekil 1. Göller Bölgesi’ndeki istasyonlar.
2.1 Serisel Korelasyon Etkisi
Serisel korelasyon, hidrolojik zaman serilerinin analizinde dikkate alınması gereken önemli bir
problemdir. Özellikle pozitif bir serisel korelasyon varsa trend sonucunda belirli bir önem
seviyesinde gerçekte olması gerekenden daha önemli bir trend bulunacaktır (Kulkarni and Van
storch, 1995). Bu yüzden Van-Storch ve Navarra (1995) Mann-Kendall testi uygulanmadan önce
serisel korelasyon etkisini gidermek için zaman serisine pre-whitening yapılmasını
önermişlerdir. Bu amaçla yağış serilerinde istatistiksel açıdan önemli trend olup olmadığını
belirlemeden önce eldeki zaman serisine (y1, y2..., yn ) şu yöntem uygulanır. Serisel korelasyon
değeri (r) hesap edilir ve bulunan değer 0.05 önem seviyesinde önemli değil ise; zaman serisinin
orijinal değerlerine Mann-Kendall testi aynen uygulanır. Aksi halde “pre-whitening” prosedürü
(y2-r*y1, y3-r*y2 ,......, yn-r*y(n-1)) şeklinde yapılır ve elde edilen yeni zaman serisine MannKendall testi uygulanır.
2.2 Mann-Kendall Testi
Kendall’ın T istatistiği olarak bilinen bu test hidrolojik ve klimatolojik zaman serilerinde trend
belirlemek için yaygınca kullanılır (Zhang ve diğ., 2001). Bu testte zamana göre sıralanmış seri
(x1, ..., xn); H0 sıfır hipotezine göre zamandan bağımsız ve benzer dağılmış rasgeledir. (k=j) ve
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k,j < n (data kayıt uzunluğu) olmak üzere H1 alternatif hipotezine göre xk ve xj ardaşık data
değerlerinin dağılımı benzer değildir, yani seride lineer bir trend vardır. Mann-Kendall testinin
test istatistiği S şöyle bulunur:
S=

n −1

n

∑ ∑ sgn( x j − x k )

(1)

k =1 j= k +1

⎧+ 1
⎪
sgn (x j − x k ) = ⎨ 0
⎪
⎩− 1

if
if
if

(x
(x
(x

− x k ) > 0⎫
⎪
j − x k ) = 0⎬
⎪
j − x k ) < 0⎭
j

(2)

Asimptotik olarak normal bir dağılıma sahip ve ortalaması sıfır olan test istatistiği S’in varyansı
Var(S) = [n(n-1)(2n+5)-∑t t(t-1)(2t+5)]/18 şeklinde hesaplanır. Bu ifadede t benzer x’lerin
sayısını ve ∑t bütün bağ durumları üzerinden alınan toplamı göstermektedir. Mann-Kendall
testine göre trendin olup olmadığı, belirli bir α önem seviyesinde belirlenecek standart normal
değişken z’nin kritik z değeri ile karşılaştırılması ile hesaplanır. Mann-Kendall test istatistiği, S
değeri negatif ise azalan, pozitif ise artan bir trendin varlığını gösterir.
2.3 Sen’nin T Testi
Dağılımdan bağımsız olup mevsimsel olaylardan etkilenmeyen test istatistiği aşağıdaki
prosedürle hesaplanır (Van belle ve Hughes,1984). Önce değişken değerleri; i yılları (i=1,....,) ve
j ayları (j,.....,) gösteren indisler olmak üzere Xij ile simgelensin. j. ay ve i. yıl ortalama değerler
X.j ve Xi. bulunur. Xij orijinal aylık değerlerden, karşılık gelen ayın ortalaması çıkartılarak (XijX.j) fark değerler elde edilir. Böylece mevsimsel etkiler ortadan kaldırılır. Bu fark değerler
küçükten büyüğe dizilerek en küçüğüne 1, en büyüğüne 12n sıra değerleri verilir. Elde edilen
sıraların her bir ay ve her bir yıl için ortalamaları bulunur ve daha sonra Sen’in T testi istatistiği
hesaplanır. Bulunacak T değerinin belirli bir α önem seviyesinde belirlenecek kritik z değeri ile
karşılaştırılması sonucunda; eğer |T|>zα, durumunda, trendin yokluğu üzerine kurulan Ho
hipotezi reddedilir ve böylece belirli bir trendin olduğu sonucuna varılır.
2.4 Sen’in Trend Eğim Metodu
Trendlerin lineer eğimlerinin (birim zamandaki değişim) belirlenmesi amacıyla yapılır. Sen
tarafından geliştirilmiş, Hirsch (1982) tarafından önerilmiş olan bu parametrik olmayan metot,
veri hatalarından ve aşırı değerlerden etkilenmemektedir (Burn ve Elnur, 2002). Eksik değerlerin
bulunduğu kayıtlara uygulanabilmektedir. Bu yönteme göre (X1, X2, ....., Xn ) zamana göre
sıralanmış veriler ise Xj ve Xk , (herhangi j ve k zamanlarındaki veriler olmak üzere (j>k) olmak
şartı ile) değerleri aşağıdaki bağıntıda kullanılarak trend eğimi bulunur.
βi = (xj-xk) / (j-k)

for i=1, ..., N,

(3)

Bulunan bütün β değerlerinin sayısı N adettir ve bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanır.
Sıralanan bu verilerin medyan değeri, birim zamandaki değişimi verir.
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2.5 Moduler Katsayısı ile Bölgesel Trend Analizi
Uzaysal olarak belirlenmiş bölgesel bir zaman serisi kullanmak büyük bölgeleri ifade etmek
için daha iyidir ve ayrıca bir tek seri ile uğraşmak daha kolaydır. Verilerin büyük ölçekli kendi
değerleri yerine onları ifade etmek için çok daha kolay ve anlaşılabilir olan modüler
katsayılarının (moduler coefficients) belirlenmesi esasına dayanan bu yöntem farklı istasyonlara
ait tüm verileri aynı ölçekte değerlendirmemizi sağlar. Bu şekilde tek bir bölgesel seri elde
edebiliriz. Bütün zaman serisi N=12n adet uzunluğunda tek bir seri gibi düşünülürse, bu seri için
tek bir ortalama değer (2.2.7.1) bulunur (Shahin, 1993).
n

X ort =

Yeni zaman serisi (

∑X

ij

i, j

(4)

N

X 1 12 X 21
X n12
X 11 X 12
,
, .....
,
, .......,
) şeklinde elde edilir.
X ort X ort
X ort X ort
X ort

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Burada 0.05 anlamlılık seviyesine göre elde edilen sonuçlar tablolar ile sunulmaktadır. Göller
Bölgesi içerisinde bulunan 4 yağış istasyonundan elde edilen yağış verilerinin aylık toplam,
mevsimsel ortalama ve yıllık ortalama değerlerine Mann-Kendall testi uygulanmadan önce
serisel korelasyon katsayıları bulunmuştur. Bulunan sonuçlara göre, Göller Bölgesi’nde ki yağış
verilerinde genelde rasgeledir. Sadece, Akşehir (0,47) ve Ilgın’da (0,33) yıllık ortalama ile
Akşehir’de Ocak ayına ait toplam yağış verilerinde (0,26) önemli serisel korelasyon katsayısı
bulundu. Bu sonuçlar bize serisel korelasyonun öneminin Göller Bölgesi yağış verileri için ihmal
edilebilecek kadar az olduğunu göstermiştir.
Tablo 1. Her aylık toplam ve yıllık ortalama seriler için Mann-Kendall test sonuçları.
İstasyon

Ocak

Şub.

Isparta

-2,77

-1,59

Burdur

-2,00

Akşehir

Mart

Aralık

Yılllık
Ort.

0,57

-1,25

-2,74

0,11

0,23

-1,76

-1,60

-2,17

-0,45

0,75

-1,04

-2,26

0,35

-2,49

0,60

0,60

-0,20

-1,74

0,31

-3,01

-0,18

1,04

-0,97

-2,96

Nis.

May.

Haz.

Tem.

Aug.

Eylül

Ekim

-1,53

-1,01

0,26

-1,00

-0,26

-1,04

-2,63

-1,44

-0,38

-0,02

0,89

-0,83

0,30

0,78

-0,47

-1,28

-1,80

-2,38

-2,96

-1,00

-1,76

-0,45

0,02

1,05

Ilgın

-1,30

-2,07

-0,97

-0,37

-0,55

-0,57

1,00

Bölgesel Ort.

-1,59

-2,23

-0,77

-0,01

-1,63

-0,57

1,00

Kas.

Göller Bölgesi yağış verilerine, serisel korelasyon etkisi de göz önüne alınarak uygulanan MannKendall test sonuçlarını gösteren z değerleri Tablo 1‘de verilmiştir. Bu sonuçlara göre Ocak,
Şubat, Mart ve Eylül ayları ile yıllık ortalama değerler için çok sayıda istasyonda 0.05 anlamlılık
seviyesin de önemli azalma trendleri bulunmuştur. Sonuçlara bakıldığında çalışmada kullanılan
veri setine uygulanan Mann-Kendall testi sonucunda %73’ünde azalma eğilimi bulunmuştur.
Özellikle kış aylarında genel bir azalmadan söz edilebilir. Ancak bunu daha iyi görmek için bir
de mevsimsel ortalama verilerde trend analizine bakmak gerekmektedir. Artış eğilimleri genelde
yağışların az olduğu yaz mevsimlerinde bulunmuştur. Kasım ayında ise bütün istasyonlarda artış
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eğilimi bulunması dikkate değer bir sonuçtur. Sen’nin T testi sonuçları ile Mann-Kendall testi
sonuçları büyük oranda benzer çıkmıştır. Ancak özellikle bazı aylarda Mann-Kendall testi Sen’in
T testine göre trendi daha güçlü bulmuştur. Isparta ve Burdur’da Ocak ayı yağış verilerinde
Mann-Kendall testine göre trend bulunurken, Sen’nin T testine göre bulunamamıştır. Buna
mukabil Akşehir istasyonunda Ocak aylık toplam yağış verileri ve Ilgın’ da yıllık ortalama yağış
verilerinde de sadece Sen’nin T testine göre trend bulunmuştur. 12 aylık yağış toplam verilerini
tek bir blok halinde alarak Sen’nin T testi uyguladığımız zaman ise alınan sonuçlara bakıldığında
Isparta ve Burdur’da 0.01 önem seviyesinde önemli azalma trendleri bulunmuştur. Ayrıca tüm
istasyonlarda azalma eğilimi bulunmuştur. Bu test 12 aya ait yağış verilerini tek bir blok veri seti
olarak değerlendirmesi açısından önemlidir.
Tablo 2 Her aylık toplam ve yıllık ortalama ile 12 aylık blok veri için Sen’nin T testi sonuçları.
İstasyon

Ocak

Şub.

Mart

Nis.

May.

Haz.

Tem.

Aug.

Eylül

Isparta

-1,89

-1,56

-1,05

0,28

-1,34

-1,05

0,48

-0,01

-2,49

-1,35

Burdur

-1,92

-0,49

-0,19

0,90

-0,66

0,42

0,69

-0,55

-1,22

Akşehir

-2,62

-2,30

-2,82

-1,09

-1,68

-0,38

0,11

0,88

Ilgın

-1,14

-2,02

-0,95

-0,34

-0,65

-0,53

1,39

Bölgesel
Ort.

-1,56

-2,21

-0,74

-0,21

-1,75

-0,53

1,05

Blok
olarak

Aralık

Yıllık
Ort.

0,59

-1,41

-2,83

-3,45

0,06

0,48

1,90

-1,67

-1,47

-1,99

-0,51

0,89

-1,01

-4,29

-3,86

1,14

-2,41

0,61

0,75

-0,07

-2,71

-1,92

0,38

-2,82

-0,16

0,98

-1,03

-2,96

-2,95

Ekim

Kas.

Moduler katsayısı yöntemi ile elde edilen bölgesel tek seri için yapılan trend analizi
sonuçlarında da, benzer neticeler elde edildiği görülmektedir. Buna göre Göller Bölgesi için
Şubat ve Eylül ayları ile yıllık ortalama verilerde 0.05 anlamlılık seviyesinde önemli azalma
trendleri bulunmuştur. Sadece 3 ayda (Haziran, Temmuz ve Kasım) artış eğilimi bulunmuştur.
Bölgesel ortalama seri ile çalışarak, trendin gerçektende bölgesel olarak olup olmadığı
belirlenmiştir. Bu sonuçlar bize Göller Bölgesi yağış verileri için genel bir azalma eğiliminden
bahsedilebileceğini göstermektedir.
Bulunan trendlerin lineer eğimlerine bakıldığında (Tablo 3) eğimi en yüksek olan azalma
trendinin Akşehir istasyonunda Mart ayında yılda 1,22 mm olarak bulunduğu görülmektedir.
Genel olarak da kış aylarında bulunan trendlerinin eğimlerinin yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 4 bize mevsimsel ortalama yağış verileri için yapılan Mann-Kendall test sonuçlarını
göstermektedir. Burada Aralık, Ocak, Şubat ayları Kış mevsimini; Mart, Nisan ve Mayıs
İlkbahar mevsimini; Haziran, Temmuz ve Ağustos Yaz mevsimini; Eylül, Ekim ve Kasım ise
Sonbahar mevsimini oluşturmaktadır. Bulunan sonuçlara bakıldığında Kış mevsimin de tüm
istasyonlarda 0.05 anlamlılık seviyesinde önemli azalma trendi bulunmuştur. Ayrıca Akşehir
istasyonunda İlkbahar mevsiminde de azalma trendi bulunmuştur. Tüm istasyonlara bakıldığında
sadece Ilgın’da yazın ve Akşehirde sonbaharda artış eğilimi, onun dışında hepsinde azalış eğilimi
vardır.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Bu çalışmada, Göller Bölgesi’nde bulunan 4 yağış istasyonundan alınan verilerin zamana göre
lineer değişimleri araştırılmıştır. Bu amaçla serisel korelasyon etkisini de göz önüne alarak
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yapılan trend analizleri sonuçlarında Göller Bölgesi’nde 0.05 anlamlılık seviyesinde önemli
azalma trendleri bulunmuştur. Mann-Kendall ve Sen’nin T testlerinin sonucunda da özellikle Kış
aylarında ve Eylül ayında önemli azalma trendleri bulunmuştur. Ancak bu azalmaların gerçekten
mevsimsel özellik taşıyıp taşımadığının belirlenmesi içinde mevsimsel ortalama yağış verilerine
Mann-Kendall testi uygulanmış ve gerçektende kış mevsiminde azalma trendleri bulunmuştur.
Fakat Eylül ayında bulunan önemli azalma trendlerine rağmen, Ekim ve Kasım aylarında daha
ziyade artış eğilimi olması ve ayrıca Eylül ayındaki yağışın tüm sonbahar mevsimindeki toplam
yağışa oranının az olması dolayısıyla sonbahar mevsimsel ortalama yağış verilerinde trende
rastlanılmamıştır. Trendlerin bölgesel olarak bir anlam ifade edip etmediğinin daha iyi
anlaşılması için moduler katsayıları yöntemi ile elde edilen bölgesel tek seride yapılan trend
analizi sonucunda ise yine Şubat ve Eylül ayları ile yıllık ortalamada önemli azalma trendleri
bulunmuştur. Bütün bu yapılan testler sonucunda Göller Bölgesi yağış verilerinde özellikle Kış
mevsiminde olmak üzere genel bir azalma eğiliminden söz edilebilir. Kış mevsimindeki ve Eylül
ayındaki azalma trendlerinin etkisiylede yıllık ortalama yağış verilerin de de azalma trendleri
bulunmuştur.
Tablo 3. Bulunan trendlerin lineer eğimleri (mm/yıl).
İstasyon

Yıllık Ort.

Ocak

Şubat

Isparta

-0,243

-0,59

Burdur

-0,097

-0,59

Akşehir

-0,484

-0,85

Ilgın

-0,138

-0,33

Mart

Eylül
-0,21

-1,22

-0,21
0,28

Tablo 4. Mevsimsel ortalama veriler için Mann-Kendall testi sonuçları
İstasyon

Kış

İlkbahar

Yaz

Sonbahar

Isparta

-2,58

-0,95

-0,78

-1,51

Burdur
Akşehir
Ilgın

-2,80
-3,34
-2,08

-0,08

-0,05
-0,12
0,14

0,31
-0,39
-0,96

-2,94
-1,53
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ÖZET
20. yüzyılın başından günümüze dünyanın pek çok yerinde göl seviyelerinde ölçümler
yapılmaktadır, ölçülen göl su seviyelerinde alçalmalar ve yükselmeler gözlenmiştir. Göl su
seviyeleri hidrolojik, meteorolojik ve antropojenik durumlardan etkilenirler. Türkiye’nin
Akdeniz Geçiş Yağış Rejimi ile Karasal İç Anadolu Yağış Rejimi içinde bulunan, irili ufaklı çok
sayıda göle sahip yöresinde göl su seviyelerinin eğilimlerini araştırılması bu çalışmanın
konusudur. Göl seviyelerinde değişim eğilimlerinin incelenmesi şimdiki ve ilerideki gölle ilgili
çalışmalarda yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, bölgedeki 6 göl (Akşehir, Beyşehir,
Burdur, Eber, Eğirdir ve Kovada gölleri) seviye verilerinin zamana göre eğilimleri parametric
olmayan Mann-Kendall testi ile araştırılmıştır. Bu araştırmanın sonuçları, şimdiki ve ilerideki
bölgesel gelişme çalışmalarında yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler : Eğilim analizi, Göller Bölgesi, göl su seviyesi, Mann-Kendall testi
TREND ANALYSIS OF PRECIPITATION DATA IN THE LAKES REGION
ABSTRACT
The water levels of the lakes in several different parts of the world have been measured since
beginning of the 20th century and downward or upward trends have been observed in the lake
levels. The water levels of lakes are affected by hydrological, meteorological and
anthropological conditions. Several small or large lakes are located in the Lakes Region which is
under the influences of Mediterranean Precipitation Regime and Terrestrial Interior-Anatolia
Precipitation Regime. The major objective of this study is to investigate trends in the lake levels
in this region. Lake level data for 6 stations (namely; Akşehir, Beyşehir, Burdur, Eber, Eğirdir
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and Kovada lakes) in the region were analyzed to detect trends (or lack of trends) by using nonparametric Mann-Kendall method. The results of this study were evaluated with considering the
impacts of precipitation regime regions. It will be of great use to know the tendency of possible
changes in the lake levels for both current and future regional development studies.
Key Words: Lakes Region, lake levels, Mann-Kendall test, trend analysis.
1.GİRİŞ
Günümüzde pek çok çalışma iklim değişimlerinin topluma ve doğaya etkileri üzerine
yapılmaktadır. Hidrolojik çevrim son derece karışık bir non-lineer sistemdir. İklim
elemanlarındaki değişimler göl su seviyelerinde değişme olarak yansıma yaparlar. Genelde
göllerdeki su seviye salınımları yağış, akış ve buharlaşma gibi klimatolojik faktörlerin karmaşık
etkileşmesine gölün bir tepki göstermesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar [Cohen, 1986]. Göl su
seviyelerine etkiyen başlıca sebepler, iklim değişikleri, meteorolojik ve hidrolojik özellikler,
atmosferdeki sera etkisi, tektonik değişimler olarak düşünülür. İklim değişikliği sonucu beklenen
en önemli olgu; sıcaklık, yağış, evapotranspirasyon, akış, göl su seviyesi gibi temel iklimsel ve
hidrolojik değişkenlerdeki muhtemel değişimlerdir.
Herhangi bir bölgede iklim değişiminin göl seviyelerini nasıl etkilediğini ve gelecekte ilgili
çalışmalarda, su kullanımında, yerleşim ve su yapılarının projelendirilmesinde göl su
seviyelerinin zamanla nasıl değiştiği bilgisi önemlidir. Yapılan bu çalışmada Göller Bölgesi’nin
eğilimini görmek, şu an ve gelecekteki su kaynakları ile ilgili çalışmalara ışık tutabileceği
düşünülmektedir.
Genel olarak istatistiksel anlamlı trend tespiti için parametrik ve parametrik olmayan (non
parametrik) metodlar kullanılanmaktadır. Parametrik olmayan metotlar parametrik metotlardan
daha esnektir. Zaman serilerinin karakteristikleri kolayca bu metotla ele alınıp incelenebilinir
[Van Belle and Huges, 1984]. Son yıllarda yaygın olarak eğilim tespit çalışmalarında parametrik
olmayan istatistiksel testler kullanılmaktadır. Verilerin kısıtlı olmasından ve eksik değerlere
sahip olmasından etkilenmeyen Mann-Kendall test istatistiği, verilerin içsel bağımlılığı göz
önüne alınarak bu çalışmada kullanılmıştır. Parametrik olmayan yöntemler özellikle 1980’li
yılların ilk yarısında sonra trend araştırmalarında önerilmiştir [Hirsch ve diğ., 1982].
Bu çalışmanın amacı, Göller Bölgesi’ndeki göl su seviyelerinin değişkenliğinin bir parçası
olan lineer davranışları incelemek ve bunların konumsal değişikliklerini ortaya koymaktır.
2. VERİ VE METODOLOJİ
Göller Bölgesi’ni temsil eden 6 göle ait DSİ ve EİEİ tarafından işletilen su seviyesi rasat
istasyonları seçilmiştir. Bu araştırma için seçilen Akşehir, Beyşehir, Burdur, Eber, Eğridir ve
Kovada gölleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Göl seviyeleri günlük değerlerinin ortalaması alınarak
su yılı için kayıtları tutulmuştur. Analizlerde aylık ortalama ve yıllık ortalama değerleri
kullanılmıştır. İstasyonlar rasat kayıt uzunluğu büyüklüğü dikkate alınarak tercih edilmiştir, bu
istasyonlarda farklı kayıt uzunluğuna sahip rasatlar seçilirken 25 yıldan daha az kayıt uzunlukları
kullanılmamıştır. Göl seviyeleri için tarihsel araştırma ve su bütçesi hesaplanmasına gidilmemiş
sadece var olan rasat değerleri kullanılmıştır.
Mann-Kendall trend analizi eksik verilerin varlığına müsamaha edebilen ve verilerin belirli bir
dağılıma uyma zorunluluğunu aramayan bir teknik içerdiğinden kullanışlı bir yöntemdir [Yu ve
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diğerleri, 1993]. Mann-Kendall test istatistiği (S) verilerin dağılımından bağımsız (parametrik
olmayan) olup hesaplanması aşağıdaki prosedür ile yapılır.

KARADENİZ

T Ü R K İ Y E
Eğirdir G.
Burdur G.
Kovada G.

Eber G.
Akşehir G.
Beyşehir G

AKDENİZ

Şekil 1: Göl su seviyeleri ölçüm istasyonları yerleşim planı.
Xi zamana göre dizilmiş gözlem değerleri olmak üzere,
n −1

S =∑
k =1

n

∑

Sgn(Xj – Xk )

(1)

j = k +1

burada, Xj ve Xk art arda gelen verilerdir; n veri setinin uzunluğudur. ve
Sgn(Xj – Xk) = +1
Sgn(Xj – Xk) = 0
Sgn(Xj – Xk) = -1

; eğer
; eğer
; eğer

(Xj – Xk ) > 0
(Xj – Xk ) = 0
(Xj – Xk ) < 0

(2)

test istatistiğinin varyansı;
Var(S) = n(n-1)(2n+5)/18

(3)

Denklem 1’deki test istatistiği S, n ≤ 10 olmak üzere teorik olasılık dağılımı normal dağılım
için oldukça uygundur [Hirsch ve diğerleri, 1982]. Böylelikle Z standart normal değişken değeri
aşağıdaki eşitlikle hesaplanarak kritik z değeri ile karşılaştırılır:
Z=
Z=
Z=

S −1
Var ( S )
S −1
Var ( S )
S −1
Var ( S )

; eğer

S>0

; eğer

S=0

; eğer

S<0

(4)

Z için seçilen bir α anlamlılık düzeyinde iki yanlı test uygulanır. H0 hipotezine göre zamandan
bağımsız ve benzer dağılmış rasgele değişkenlerdir. H1 hipotezine göre ise (k ≠ j) olmak üzere
tüm (k, j ≤ n) için seride Xk ve Xj değerlerinin dağılımı benzer değildir, yani seride lineer bir
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trend bulunmaktadır. Eğer z ≥ zα/2 ise H0 hipotezi red olunur ve burada FN(zα/2) = 1-α/2, FN
standart normal dağılım fonksiyonudur. Hesaplanan S değeri pozitif ise artan bir trendin, negatif
ise azalan bir trendin olduğu kararı verilir.
Verilerde serisel bağımlılık (otokorelayon) olması trend tespitini zorlaştırmaktadır. Özellikle
bir pozitif serisel bağımlı bir veri seti ile yapılan Mann-Kendall testi sonucunda yanlış yönde
daha büyük trend sonucu (Z) meydana gelmektedir [Von Storch and Navara, 1995]. Veri
setindeki serisel bağımlılığı kaldırmak için çeşitli yaklaşımlar önerilmiştir. Çalışmalar sonucu
‘pre-whitening’ yöntemi ile serisel bağımlılık yeterli anlamlı düzeyde azaltılmaktadır. Bu
çalışmada veri setinde %5 anlam düzeyinde bulunan serisel bağımlılığı kaldırmak için söz
konusu yöntemle yapılmıştır. Prosedür aşağıdaki gibidir;
YpT =YT+1 –ρYT

(5)

Burada YpT yeni pre-whiten yapılmış, T zaman aralığında serisel korelasyon kaldırılmış yeni
gözlem değeri;YT ise T zamanında aralığında gözlem değeri ve ρ serisel bağımlılık katsayısıdır.
3. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Beş gölde (Akşehir, Beyşehir, Burdur, Eber ve Eğirdir) yüksek içsel bağımlılık bulunmuştur.
Bulunan içsel bağımlılık kaldırılarak Mann-Kendall testi uygulanmıştır. Parametrik olmayan
eğilim testi istatistikleri α=0,05 anlam düzeyindeki z=1,96 değerinden mutlak değer olarak
büyük olması durumunda eğilimin olduğu sonucuna varılmıştır. Aksi takdirde yapılan test
sonucunda herhangi bir eğilim olmadığı kararı verilmiştir. Mann Kendall test istatistiğinin pozitif
değeri ‘artan eğilim’ ve negatif değeri ‘azalan eğilimi’ işaret eder. Tablo 1 ve Tablo 2 de eğilim
analizinin sonuçları özet bir şekilde gösterilmiştir.
Tablo 1: Yıllık ortalama göl seviyelerinin eğilim analizleri sonuçları.
Yağış Rejimi Bölgesi

Göl Adı

Eğilim

BEYŞEHİR

EĞİLİM YOK

BURDUR

AZALAN EĞİLİM

EĞİRDİR

EĞİLİM YOK

KOVADA

EĞİLİM YOK

AKŞEHİR

AZALAN EĞİLİM

EBER

AZALAN EĞİLİM

AKDENİZ GEÇİŞ BÖLGESİ

KARASAL İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Tablo 1 de yıllık ortalama göl su seviyelerinin eğilimleri analizini göstermektedir. Yıllık
ortalama göl seviyelerinde istatistiksel anlamlı azalan eğilimler Göller Bölgesi’nin kuzey doğu
bölümünde Akşehir ve Eber göllerinde bulunurken, güney ve güney batı bölümlerindeki
Beyşehir, Eğirdir ve Kovada göllerinde herhangi eğilim bulunmamıştır. Akdeniz geçiş
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bölgesinde sadece Burdur gölünde azalma eğilimi tespit edilmiştir. Tablo 2’de ise aylık ortalama
göl seviyeleri ile yapılan eğilim analizleri sonuçları özetlenmiştir. Aylık ortalama göl seviyeleri
eğilimleri sonucu yıllık ortalama eğilimlerine göre oldukça yakın bir sonuçlar vermişlerdir.
Yalnız Eber gölünde sonbahar (Ekim ve Kasım aylarında) mevsimi ile kış mevsiminde (Aralık,
Ocak ve Şubat aylarında) azalma eğilimleri bulunurken diğer mevsimlerde herhangi eğilime
rastlanmamıştır.
Tablo 2. Aylık ortalama göl su seviyelerinin eğilim analizi sonuçları.
AYLAR

EKİ

AKDENİZ GEÇİŞ BÖLGESİ
BEYŞEHİR GÖLÜ
YOK
BURDUR GÖLÜ
AZ
EĞİRDİR GÖLÜ
YOK
KOVADA GÖLÜ
AZ

KAS

ARA

OCA

ŞUB

MAR

NİS

MAY

HAZ

TEM

AGU

EYL

YOK
AZ
YOK
AZ

YOK
AZ
YOK
YOK

YOK
AZ
YOK
YOK

YOK
AZ
YOK
YOK

YOK
AZ
YOK
YOK

YOK
AZ
YOK
YOK

YOK
AZ
YOK
YOK

YOK
AZ
YOK
YOK

YOK
AZ
YOK
YOK

YOK
AZ
YOK
YOK

YOK
AZ
YOK
YOK

AZ
AZ

AZ
AZ

AZ
YOK

AZ
YOK

AZ
YOK

AZ
YOK

AZ
YOK

AZ
YOK

AZ
YOK

KARASAL İÇ ANADOLU BÖLGESİ
AKŞEHİR GÖLÜ
AZ
AZ
AZ
EBER GÖLÜ
AZ
AZ
AZ
AZ: AZALAN EĞİLİM

ART: ARTAN EĞİLİM

YOK: EĞİLİM YOK

Göller Bölgesi’nde bulunan göllerin su seviye eğilimlerinin analizi, anlamlı eğilimlerin
tespitiyle sonuçlandırıldı. Göl su seviyelerinin zaman serilerinde görülen anlamlı serisel
bağımlılık (otokorelasyon), pre-whitening yöntemi uygulanarak bu bağımlılık etkisi kaldırıldı.
Bulunan göl su seviyeleri eğilimlerinin Türkiye’nin yağış rejimi bölgeleriyle ilişkilendirmenin
uygun olacağı düşünülerek sonuçlar bölgeselleştirildi. Yersel ve iklimsel farklılıklar nedeniyle
farklı sonuçlara rastlandı. Yukarıdaki tablolardan görülebileceği gibi yağışlar rejimleri ile göl su
seviyelerinin birbiriyle ilişkili olduğu söylenebilinir. Eğilimlerdeki farklılıklar, meteorolojik
girdilerin üniform olmayan yansımalar vermelerinden kaynaklanabileceği düşünülebilinir.
Göller Bölgesi’nin kuzey batı tarafı Karasal İç Anadolu Yağış Rejim Bölgesi içerisinde yer
alır. Orta yağışlı soğuk bir ilkbahar/kış ve az yağışlı sıcak bir yaz mevsimi ile birlikte, yarı kurak
ve kurak-yarı nemli bozkır temel özelliğe sahiptir [Türkeş, 1998]. Yıllık ortalama göl
seviyelerine bu bölgede bulunan Akşehir ve Eber gölleri azalan yönde eğilime sahiptirler. Aylık
ortalama göl su seviyelerine göre de hakim eğilim azalan yöndedir.
Göller Bölgesi güney ve güney doğu tarafı Akdeniz Geçiş Bölgesi Yağış Rejimi etkisi
altındadır. Orta yağışlı bir kış ve ilkbahar temel özelliğidir [Türkeş, 1998]. Bu Bölgede bulunan
Beyşehir, Eğirdir ve Kovada göllerinde yıllık ortalama göl su seviyelerinde herhangi bir eğilim
bulunmamıştır. Yalnız Burdur Gölünün su seviyesinde azalma eğilimi tespit edilmiştir. Aylık
ortalama göl seviyelerinde de aynı durum söz konusudur.
İstatistiksel bakımdan anlamlı azalan eğilimlerin olması yağış miktarı ve akım debisinin
değişiminin bir sonucu olduğu düşünülebilir [Kalaycı ve diğ., 2002]. Göllerden ne kadar su
çekilmekte olduğu bilinmediğinden bu etkinin azalan eğilime etkisinin ne derece olduğu belli
değildir. Ayrıca çok önemli bir konu olan göllerin; su dengesini analizinin, sorumlu kamu
kurumlarınca titizlikle yapılarak araştırmacılara verilmesi gerekliliği aşikardır
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Bu çalışma gelecekte çalışmalara bir eşik olacağı için önemli olduğu düşünülmektedir. Göl su
seviyelerinin iklim değişmelerinden ne kadar etkilendiğinin incelenmesi önemlidir. Yine göl su
seviyelerinin gelecekteki seviyelerini doğru tespit etmek; su kullanımıyla, yerleşim yerleriyle ve
zamanla göl seviyesinin değişiminin projelerde tasarım açısından önem arz edeceği malumdur.
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ÖZET
Bu çalışmada, (1) örnek istatistiklerini koruyan kararlı frekans dağılımı modelinden ve (2)
parametreleri sağanak süresinin düzgün fonksiyonları biçiminde değişen kararlı frekans dağılım
modelinden elde edilen yağış derinliği-süre-tekerrür eğrileri, DSİ [1990] nin en uygun frekans
dağılımı yaklaşımı ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda, en uygun frekans dağılımı
değerlerinden oransal sapmalar ve gözlemsel tekerrür aralıklarının üretilebilirliği ölçütleri
kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, kararlı frekans dağılımı modeli yaklaşımlarının oldukça
güvenilir yağış tahminleri verebildiğini; ayrıca, hem daha basit hem de yıllık maksimum
yağışların fiziksel niteliği ile daha uyumlu olması nedeniyle ikinci yaklaşımın tercih
edilebileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: frekans dağılımı, yağış derinliği-süre-tekerrür eğrileri

ABSTRACT
In the content of this paper the storm depth-duration-frequency curves derived from (1) the
permanent frequency distribution approach which preserves the sample statistics and (2) the
permanent frequency distribution approach with parameters as continuous functions of storm
duration are compared with the best fit frequency distribution approach which has been applied
by DSİ [1990]. The results of the study revealed that the permanent frequency distribution
approaches can produce comparably reliable storm magnitudes. And further the second approach
is preferable since it is more practicle and consistent with the physical features of annual
maximum storms.
Key Words: frequency distribution, storm deph-duration-frequency curves.
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1. GİRİŞ
1.1. Amaç
Standart süreli maksimum yağış (SSMY) gözlemleri, su kaynaklarıyla ilgili pek çok çalışmada
frekans analizi yapılarak değerlendirilmektedir. Belli süreli ve belli tekerrürlü maksimum yağış
tahminleri özellikle taşkın kontrolü ve drenaj yapılarının tasarımında proje girdisi olarak
kullanılmaktadır.
DSİ nin 10 yıldan daha uzun süreli plüvyograf kaydı bulunan istasyonlarda 1987 yılı sonuna
kadarki SSMY gözlemleriyle yaptığı çok değerli bir çalışmada, her istasyonda her bir standart
yağış süresi için en uygun frekans dağılım modeli esas alınarak T=2,5,10,25,50,100 yıl tekerrürlü
yağış tahminleri verilmiştir [ DSİ,1990].
Benzeden [2001] ve Çaylak [2001] SSMY gözlemlerinin ortalama ve standart sapma gibi
temel istatistiklerinin yağış süresiyle oldukça düzgün biçimde değiştiğine dikkat çekerek, bu
istatistiklere dayanan basit frekans dağılım modellerinin (örneğin, gumbel ve 2-parametreli
lognormal dağılım gibi) kararlı bir model olarak kullanılması halinde oldukça düzgün yağış-süretekerrür eğrileri elde edilebildiğini göstermişlerdir.
Bu çalışmada, ortalama ve standart sapma gibi temel istatistiklerin aynen korunduğu veya
bunların süreye göre yumuşatılmış değerlerinin kullanıldığı lognormal ve gumbel gibi tek tür bir
dağılım modelinden elde edilen yağış tahminlerinin kendi aralarında ve DSİ nin tahminleriyle ne
ölçüde uyumlu yada uyumsuz oldukları konusu araştırılmıştır. Böylece, zahmetli istatistiksel
çalışmalar gerektiren DSİ nin yaklaşımı yerine, hem daha basit hem de yağış olayının doğasına
daha uygun olan yeni bir yaklaşımın uygulanabilirliği konusuna açıklık getirilmesi
amaçlanmıştır.
1.2. Kapsam
Sürenin kısıtlı olması
nedeniyle çalışma sadece İzmir SSMY verileri üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada DSİ nin [1990] belli tekerrürlü SSMY tahminleriyle,
(1) Örnek istatistiklerini koruyan kararlı iki parametreli lognormal dağılım (LN2) tahminleri,
(2) Yağış süresine göre yumuşatılmış örnek istatistiklerine dayanan tek düze iki parametreli
lognormal dağılım (LN2) tahminleri,
hem nicelik hem de ampirik tekerrür aralıklarının korunabilirliği açısından karşılaştırılmıştır.
DSİ nin yukarıda sözü edilen çalışması [DSİ,1990] dışında, konuyla yakın ilgisi olan diğer
çalışmaların çoğu DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde yapılmıştır.
[Biberoğlu,1991; Okutan,1995; Aşıkoğlu,1997; Güner,1999; Benzeden 2001; Çaylak,2001;
Emre,2002]. Bu çalışmaların önemli bir bölümünde, standart süreli maksimum yağışların
(SSMY) frekans dağılımı için yağış süresi ile değişen olasılık dağılımı modelleri yerine, tüm
süreler için kararlı bir model kullanılmasına; hiç değilse, kısa, orta ve uzun süreli yağışlar için
birer tip dağılım modeli seçilebileceğine işaret edilmiştir [Okutan,1995; Aşıkoğlu,1997;
Güner,1999].
Benzeden [2001] ve Çaylak [2001] SSMY gözlemlerinin ortalama (Mt) ve standart sapma (St)
gibi temel istatistiklerinin yağış süresi (t) ile oldukça düzgün değiştiğine dikkat çekmişler; genel
olarak SSMY ortalamalarının süreyle değişiminin aşağıdaki sürekli regresyon fonksiyonlarıyla,
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M̂ t = a[ln(t / t o )]b

(1)

3
⎡
⎤
Mˆ t = exp ⎢a 0 + ∑ a j (ln t ) j ⎥
j =1
⎣
⎦

(2)

standart sapmaların ise;
3
⎡
⎤
Sˆ t = exp ⎢b0 + ∑ b j (ln t ) j ⎥
j =1
⎣
⎦

(3)

tipinde bir regresyon modeliyle oldukça iyi tanımlanabildiğini göstermişlerdir.
Benzeden [2001], yağış derinlik-süre-tekerrür eğrilerindeki dalgalanmaların (hatta
azalmaların) kısa süreli verilerden elde edilen örnek istatistiklerinden (özellikle varyans ve
çarpıklık katsayısı) ve bu istatistiklere sıkı sıkıya bağlı kalan en uygun dağılım fonksiyonu
(UDF) yaklaşımından kaynaklandığını göstermiştir.
2. YÖNTEM
2.1. İki Parametreli Lognormal Dağılım Modeli
İzmir SSMY gözlemleri için DSİ [1990] tarafından yapılan en uygun frekans dağılımı modeli
çalışmaları (bkz. Tablo 1) incelendiğinde, toplam 14 farklı yağış süresi için en uygun dağılım
fonksiyonlarından 6 sının iki parametreli lognormal (LN2), 4 ünün üç parametreli lognormal
(LN3), 3 ünün Log-Pearson tip III (LP3), 1 inin de iki parametreli gama dağılımı (G2P) olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlar çarpıklık katsayıları 0.53<Cs<2.77 aralığında değişen SSMY
verilerinin simetrik bir dağılıma indirgenebilmesi için logaritmik dönüşüm gerektiğini
göstermektedir.
Öte yandan SSMY olayları alt sınırı 0 olan; dolayısı ile sıfırdan farklı alt sınır parametrelerini
içeren frekans dağılım modelleriyle tanımlanmaları fiziksel açıdan pek de doğru olmayan
olaylardır. Diğer bir deyişle, LN3 ve LP3 modelleri, fiziksel açıdan anlam taşımayan üçüncü bir
parametre (alt sınır parametresi) nedeniyle uygunluk testlerinde daha üstün görünebilmektedir.
Hidrolojik gözlemlerin frekans analizinde bu durum ile sıkça karşılaşılabilmekte; mevcut
verilere aynı anlamlılık düzeyinde birden çok model uygun çıkabilmektedir.
Yukarıdaki nedenlerle, İzmir SSMY gözlemleri için en uygun kararlı modelin LN2 olacağı
düşünülmüş ve aşağıda sadece bu dağılım modelinin temel özellikleri verilmiştir.
Pozitif değerli hidrolojik olayların frekans dağılımını tanımlamada sıkça kullanılan LN2
dağılımının yoğunluk fonksiyonu, y=lnX olmak üzere
⎧ 1⎛ y−µ
⎪
y
f ( x) =
exp⎨− ⎜
⎜
x 2π σ y
⎪⎩ 2 ⎝ σ y
1

⎞
⎟
⎟
⎠

2

⎫
⎪
⎬ , 0<x<∞
⎪⎭

biçimindedir [Yevjevich,1972; Kite,1977; Bayazıt,1981].
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(4)

Dağılım parametreleri µy ve σy nin y t ve Syt momentler yöntemi tahminleri
yt =

1 ⎧ M t2 ⎫
ln ⎨
⎬
2 ⎩1 + C vt2 ⎭

(5)

[ (

(6)

S yt = ln 1 + C vt2

)]

1
2

eşitliklerinden elde edilebilir [Kite,1977; Bayazıt,1981]. Bu eşitliklerde Mt t süreli SSMY
dizisinin aritmetik ortalaması ve St standart sapması olmak üzere Cvt = St / Mt değişkenlik
katsayısıdır. LN2 dağılımının maksimum olabilirlik yöntemi parametreleri ise yi = lnXi dizisinin
ortalaması (logaritmik ortalama) ve aynı dizinin yanlı standart sapmasıdır [Kite,1977].
LN2 dağılımı gösteren X rasgele değişkeni ile sıfır ortalamalı ve birim standart sapmalı
standart normal değişken (Z) arasında aşağıdaki ilişki mevcuttur.

Z = (ln X − y t ) / S yt = ( y − y t ) / S yt

(7)

Moment parametrelerine dayalı LN2 modelinden t süreli T yıl tekerrürlü yağış tahmini; ya
PT = 1-1/T olasılığına karşı gelen ZT standart değişken değeri (8) eşitliğinde kullanılarak,

[

Xˆ (t , T ) = exp y t + S yt Z T

]

(8)

ya da aşağıdaki frekans faktörü eşitliğinden hesaplanabilir;
Xˆ (t , T ) = M t + S t K T

(9)

LN2 dağılımda KT frekans faktörü Cvt değişkenlik katsayısına ve ZT standart normal değişkenine
bağlıdır [Kite,1977].
1
⎧ ⎡
⎤ ⎫
K T = (1 / C vt )⎨exp ⎢ln (1 + C vt2 )2 * Z T − 0.5 ln (1 + C vt2 )⎥ − 1⎬
⎦ ⎭
⎩ ⎣

(10)

Yukarıda LN2 modeli için verilen tüm bağıntılarda gözlem dizilerinin Mt ve St (dolayısıyla da
Cvt = St/Mt ) istatistikleri korunmaktadır. Kararlı LN2 modellerinde Mt ve St örnek istatistikleri
yerine, bunların yağış süresiyle düzgün değişimini ifade eden (1) (veya 2) ve (3) regresyon
eşitliklerinden kestirilen M̂ t ve Ŝ t değerlerinin kullanılması halinde belli tekerrürlü SSMY
tahminleri aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
Xˆ s (t , T ) = Mˆ t + Sˆ t K t

(11)

bu tahminlerin, gerek DSİ [1990] tarafından verilen en uygun dağılım modeli yaklaşımından,
gerekse de örnek istatistiklerini koruyan ve (8) veya (9) eşitliklerinden hesaplanan kararlı model
yaklaşımından belli ölçüde farklı olacağı açıktır.
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2.2. Kararlı Model Yaklaşımı Sonuçlarının Karşılaştırılması

Çalışmada, tüm standart yağış süreleri için kararlı bir frekans dağılım modeli kullanılması ve
kararlı dağılım modelinde örnek istatistikleri yerine, bunların yağış süresiyle düzgün değişen
regresif ilişkilerden kestirilen değerlerinin kullanılması seçenekleri iki ayrı ölçüt esas alınarak
karşılaştırılmıştır.
İlk ölçüt, DSİ [1990] nin en uygun frekans dağılımı tahminlerinden ( X(t,T)) olan oransal
sapmalardır.

[

]

r (t , T ) = 100 * X (t , T ) − Xˆ (t , T ) / X (t , T )
Aynı eşitlikte, Xˆ (t , T ) yerine
yaklaşımının etkinliği irdelenmiştir.

(12)

Xˆ s (t , T ) tahminleri kullanılarak ikinci kararlı model

Örnek istatistiklerini koruyan kararlı model yaklaşımı ile diğer kararlı model yaklaşımı
arasında anlamlı bir fark bulunup bulunmadığını irdelemek için de aynı ölçüt kullanılmıştır.

[

]

r ı (t , T ) = 100 * Xˆ (t , T ) − Xˆ s (t , T ) / Xˆ (t , T )

(13)

Çalışmada kullanılan ikinci kıyaslama ölçütü SSMY gözlemlerinin ampirik tekerrür
aralıklarının korunabilirliği ilkesine dayanmaktadır. Örneğin, küçükten büyüğe sıralanmış
verilerin ampirik tekerrür aralıkları Weibull noktalama formülü esas alındığında [Kite,1977],
Tm = 1 / (1 − Pm ) = ( N + 1) / ( N + 1 − m )

(14)

olmaktadır. Bu eşitlikte m veri sıra numarası, Pm = P ( X<Xm ) Xm nin ampirik aşılmama
olasılığı, N ise veri sayısıdır. Veri dizisine uyarlanan frekans dağılım modelinin aynı sıradaki Xm
gözlemi için verdiği tekerrür aralığı ( Tˆm ) ise aşağıdaki işlem yapılarak hesaplanabilir.
Tˆm = [1 − Fm ( X m )]

−1

⎡ Xm
⎤
= ⎢1 − ∫ f (X ; y , S y )dx ⎥
0
⎣⎢
⎦⎥

−1

(15)

son eşitlikte, Fm(Xm) veri dizisine uyarlanan dağılım modelinden hesaplanan aşılmama
olasılığıdır.
Çalışmada, öngörülen frekans dağılım modeli yaklaşımlarının ampirik tekerrür aralıklarını ne
2
ölçüde koruyabildiğini ölçmek amacıyla e 2 = T − Tˆ
karesel farklarının (16) ile verilen
m

(

m

m

)

standart sapması ikinci ölçüt olarak kullanılmıştır.
S e ,T =

{∑ (

Tm − Tˆm

) /(N − k − 1)}
2

1
2

(16)

Bu eşitlikte k=2 olup, öngörülen dağılım modelindeki parametre adedidir. Bu ölçüt üzerinde,
frekans dağılım modeli türünün yanı sıra modeldeki parametrelerin etkin tahminler olup
olmamasının da önemli rolü bulunmaktadır. Ayrıca, veri dizilerindeki aşırı sapan gözlemler
(outliers) bu ölçütün aşırı büyük değerler almasına neden olabilmektedir.

247

3. İZMİR ÖRNEĞİNDE UYGULAMA
3.1. Veriler

İzmir meteoroloji istasyonunda kaydedilen standart süreli yıllık maksimum yağış (SSMY)
gözlemleri DSİ genel müdürlüğü tarafından yayınlanan “Türkiye’de maksimum yağışların
frekans atlası, C.I: noktasal yağışların frekans analizi” isimli yayından alınmıştır. Aynı yayında,
1987 yılına kadar olan SSMY verilerinin temel istatistikleri, en uygun frekans dağılım
fonksiyonları (UDF) ve bu dağılım modellerinden elde edilen T=2,5,10,25,50 ve 100 yıl
tekerrürlü maksimum yağış tahminleri ( X(t,T) ) de verilmektedir [DSİ,1990]. Tablo 1 de bu
kaynaktan alınan değerler sunulmuştur.
Çalışmada ikinci bir veri türü olarak Çaylak [2001] tarafından İzmir SSMY ortalamalarına
(Mt) ve standart sapmalarına (St) uyarlanan (17) ve (18) regresif bağıntıları kullanılmıştır.
M̂ t = 0.000351[ln(t / 0.00031)]

4.4047

(17)

{

Ŝ t = exp − 1.03551 + 1.71771 ln t − 0.30313 ln 2 t + 0.01938 ln 3 t

}

(18)

Bu bağıntılarda t dakika olarak yağış süresi; M̂ t ve Ŝ t ise mm olarak ortalama ve standart
sapmadır. Gözlenmiş değerlerin Mt,St ve Cvt istatistikleri ile birlikte (17) ve (18) bağıntılarından
standart süreler için kestirilen M̂ t , Ŝ t değerleri ve Cˆ vt = Sˆ t / Mˆ t işlemiyle dolaylı olarak
hesaplanmış olan değişkenlik katsayıları Tablo 2 de verilmiştir. Şekil 1 de ise gözlemlerin Mt ve
St istatistikleriyle bu değerlere uyarlanan (17) ve (18) eğrileri görülmektedir.
Tablo 1: İzmir’de gözlenen SSMY değerlerine en uygun dağılım fonksiyonları ve belli tekerrürlü
tahminler [DSİ,1990].
t(dak)

5
10
15
30
60
120
180
240
300
360
480
720
1080
1440

Cs
1,47
2,35
2,41
2,77
2,32
2,09
1,88
1,54
1,20
1,12
0,68
0,77
0,53
0,87

CsLog
0,34
0,52
0,41
0,59
0,9
0,42
0,48
0,19
0,07
0,12
-0,09
0,06
-0,18
0

UDF
LN3
LN3
LP3
LP3
LP3
LN2
LN2
LN2
LN2
G2P
LN3
LN2
LN3
LN2

2
7,05
9,29
11,44
14,92
18,75
24,39
28,69
32,19
34,95
36,83
40,97
45,91
51,88
56,88

5
9,69
12,96
15,89
20,82
26,70
35,30
39,37
42,54
45,33
47,27
51,46
58,71
67,24
72,96
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10
11,49
15,76
19,15
25,31
33,26
42,83
46,44
49,2
51,93
54,03
57,74
66,76
76,17
83,10

25
13,83
19,69
23,62
31,71
43,20
52,65
55,41
57,48
60,04
62,34
65,12
76,58
86,46
95,47

50
15,60
22,88
27,23
37,01
51,98
60,14
62,08
63,53
65,92
68,33
70,30
83,66
93,53
104,42

100
17,40
26,30
31,08
42,82
62,04
67,79
68,78
69,53
71,72
74,17
75,25
90,60
100,21
113,18

Tablo 2: İzmir SSMY gözlemlerinin örnek istatistikleri ve yağış süresine
bağlı olarak kestirilen istatistikler [Çaylak,2001].
t (dak.)
5
10
15
30
60
120
180
240
300
360
480
720
1080
1440

Mt
7,62
10,40
12,61
16,65
21,53
26,86
30,79
34,01
36,66
38,87
42,20
47,91
53,31
59,42

M̂ t
7,75
10,50
12,43
16,36
21,18
27,03
30,99
34,06
36,59
38,78
42,42
48,00
54,13
58,83

St
2,99
4,41
5,48
7,55
10,27
12,40
11,99
11,57
11,60
11,37
11,77
14,30
17,36
17,97

Ŝ t
2,79
4,71
5,92
7,87
9,45
10,66
11,29
11,75
12,14
12,49
13,14
14,35
16,08
17,79

Cv
0,39
0,42
0,43
0,45
0,48
0,46
0,39
0,34
0,32
0,29
0,28
0,30
0,33
0,30

Ĉ v
0,36
0,45
0,48
0,48
0,45
0,39
0,36
0,34
0,33
0,32
0,31
0,30
0,30
0,30

100

Mt
Mt (mm.) , St (mm.)

M̂ t __

St
Ŝ t ---

10

1
1

10

100

1000

t (dak.)

10000

Şekil 1: İzmir SSMY ortalama ve standart sapmalarının yağış süresiyle değişimi [Çaylak,2001]
3.2. Kararlı LN2 Dağılım Modeli Yaklaşımlarının Oransal Farklar Ölçütüne Göre
İrdelenmesi

Standart süreler için Tablo 1 de verilen DSİ nin belli tekerrürlü maksimum yağış tahminleri
ile yağış gözlemlerinin Mt, St ,Cvt istatistiklerini koruyan kararlı LN2 modelinden elde edilen
tahminler arasındaki r(t,T) oransal farklar Tablo 3 de; DSİ nin tahminleri ile M̂ t , Ŝ t ve Ĉ vt
istatistiklerine dayanan tahminler arasındaki r(t,T) oransal farklar Tablo 4 de sunulmuştur.
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Örnek istatistiklerini koruyan kararlı LN2 modeli tahminleri ile M̂ t , Ŝ t kestirilmiş
istatistiklerine dayanan kararlı LN2 modeli tahminleri arasındaki oransal farklar Tablo 5 de
verilmiştir.
Tablo 3: UDF dan ve örnek istatistiklerini koruyan kararlı LN2 modelinden
hesaplanan belli tekerrürlü yağışlar arasındaki oransal farkları (%).
t(dak)
5
10
15
30
60
120
180
240
300
360
480
720
1080
1440

2
-0,70
-7,19
-1,26
-1,76
-3,52
-0,05
0,01
-0,03
0,10
-1,36
0,81
0,05
2,42
-0,06

5
-0,56
-6,07
-3,10
-4,67
-6,64
0,06
0,00
0,02
-0,17
-0,31
0,50
-0,07
1,32
0,14

T(yıl)
10
25
-0,08
0,80
-1,99
1,37
-2,56
-0,89
-4,02
-1,56
-4,61
0,27
0,10
0,18
-0,05
-0,05
0,00
0,03
-0,33
-0,47
0,55
1,51
-0,09
-0,96
-0,14
-0,20
-0,36
-2,81
0,22
0,32

50
1,42
4,09
0,85
0,88
4,85
0,21
-0,09
0,01
-0,59
2,06
-1,64
-0,25
-4,77
0,38

100
2,08
6,87
2,81
3,69
9,74
0,24
-0,10
0,02
-0,67
2,50
-2,34
-0,28
-6,74
0,44

Tablo 4 : UDF dan ve kestirilmiş örnek istatistiklerine dayanan kararlı LN2
modelinden hesaplanan belli tekerrürlü yağışlar arasındaki oransal farklar (%).
T(yıl)
t(dak)
5
10
15
30
60
120
180
240
300
360
480
720
1080
1440

2
-3,43
-3,07
2,05
1,15
-3,01
-3,25
-1,63
-0,8
0,58
-0,29
1,10
-0,14
0,06
0,93

5
-0,95
-8,30
-3,45
-3,92
-3,82
2,09
0,65
-0,13
-0,47
-1,61
-1,60
-0,25
1,29
1,13

10
0,72
-5,35
-4,89
-4,46
-0,69
4,76
1,78
-0,15
-1,03
-2,00
-3,46
-0,33
0,84
1,21

25
2,84
-3,15
-5,31
-3,24
5,16
7,56
3,03
-0,12
-1,62
-2,36
-5,75
-0,38
-0,27
1,31
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50
4,25
-1,11
-4,86
-1,55
10,23
9,30
3,79
-0,13
-2,03
-2,66
-7,38
-0,44
-1,31
1,37

100
5,59
1,12
-4,02
0,63
15,44
10,84
4,49
-0,12
-2,37
-2,97
-8,95
-0,47
-2,44
1,43

Tablo 5: Örnek istatistiklerini koruyan ve M̂ t , Ŝ t kestirilmiş istatistiklerine
dayanan kararlı model tahminleri arasındaki oransal farklar (%).
T(yıl)
t(dak)
5
10
15
30
60
120
180
240
300
360
480
720
1080
1440

2

5

10

25

50

100

-2,72
0,15
3,26
2,86
0,50
-3,20
-1,65
-0,15
0,48
1,06
0,29
-0,19
-2,41
0,99

-0,39
-2,10
-0,34
0,72
2,64
2,03
0,65
-0,15
-0,30
-1,30
-2,10
-0,19
-0,04
0,99

0,80
-3,29
-2,27
-0,42
3,75
4,67
1,83
-0,15
-0,71
-2,56
-3,37
-0,19
1,19
0,99

2,06
-4,58
-4,38
-1,65
4,91
7,39
3,08
-0,15
-1,15
-3,92
-4,75
-0,19
2,48
0,99

2,87
-5,42
-5,76
-2,45
5,65
9,11
3,87
-0,15
-1,43
-4,81
-5,65
-0,19
3,30
0,99

3,59
-6,17
-7,03
-3,18
6,32
10,63
4,58
-0,15
-1,69
-5,61
-6,46
-0,19
4,03
0,99

3.3. Ampirik Tekerrür Aralıklarının Korunabilirliği

İzmir’deki N=44 yıllık SSMY gözlemlerinin Tm ampirik tekerrür aralıkları ile Mt ve St
istatistiklerini koruyan kararlı LN2 modelinin, logaritmik ortalama ve standart sapmalara
dayanan LN2 modelinin ve M̂ t , Ŝ t kestirilmiş istatistiklerine dayanan LN2 modelinin verdiği
Tˆ tekerrür aralıkları arasındaki (Tm - Tˆ ) farkların standart hataları Tablo 6 da sunulmuştur. Se,T
m

m

değerlerinin büyük çıkmasında, dizilerdeki en büyük birkaç gözlemin önemli rol oynadığı
görülmüştür. Örneğin t=5 dakika süreli X=18.4 mm yağış gözleminin ampirik tekerrür aralığı
Tm=45 yıl iken, kararlı LN2 modellerinden elde edilen Tˆm tekerrür aralıkları moment
parametreleriyle tahmin yapıldığında 175.5 yıl, maksimum olabilirlik parametreleriyle 255 yıl,
M̂ t ve Ŝ t istatistikleriyle 249 yıl çıkmaktadır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER

İzmir örneğinde görüldüğü gibi, SSMY gözlemlerinden elde edilen örnek istatistikleri
(özellikle de değişkenlik ve çarpıklık katsayıları) kısa örneklere dayanmaları ve dizilerdeki
sapkın değerler (outliers) nedeniyle güvenilir olmayabilmektedir. Bu nedenle, bu istatistikleri
koruyan en uygun frekans dağılımı fonksiyonu (UDF) yağış süresiyle değişebilmekte ve bazen
dalgalanan, hatta azalabilen yağış derinliği-süre-tekerrür eğrileri doğmaktadır.
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Tablo 6: Kararlı LN2 modellerinden elde edilen Tˆm tekerrür aralıklarının
ampirik Tm tekerrür aralıklarından karesel ortalama sapmaları

t

moment
parametreleriyle
Se,T

max. Olabilirlik
parametreleriyle
Se,T

Kestirilmiş
parametrelerle
Se,T

(dak)
5
10
15
30
60
120
180
240
300
360
480
720
1080
1440

( yıl )
19.6
51.3
58.3
67.2
23.8
27.3
28.0
28.3
20.9
18.8
8.1
4.1
3.0
7.9

( yıl )
33.0
185.2
187.1
340.5
99.9
67.0
66.9
45.4
26.6
24.7
7.6
4.5
2.7
8.6

( yıl )
32.5
31.0
33.2
49.6
43.0
85.0
43.9
24.9
14.5
8.4
1.9
3.9
4.4
9.3

Daha önce yapılan çalışmalarda göz önünde tutularak, bu çalışmada İzmir SSMY yağışları
için yağış süreleriyle değişmeyen (kararlı) bir frekans dağılım modeli olarak LN2 dağılımının
kullanılabileceği görülmüştür. Örnek istatistiklerini (Mt, Mt ,Cvt ) koruyan kararlı LN2 dağılım
modeli yaklaşımıyla, en uygun frekans dağılımı yaklaşımından elde edilen sonuçlar oransal
farklar açısından karşılaştırıldığında, farkların –0.07 < r(t,T) < +0.10 aralığında kaldığı; bu
özellikteki kararlı bir modelin sapkın gözlemler (outliers) dışında ampirik tekerrür aralıklarını da
büyük ölçüde koruyabildiği görülmüştür.
Kestirilmiş örnek istatistiklerine ( M̂ t , Ŝ t , Ĉ vt ) dayalı kararlı LN2 modeli yaklaşımında
oransal sapmalar (r(t,T)) örnek istatistikleri aynen korunmadığı için daha büyüktür. Buna
karşılık, Tablo 6 dan da görülebileceği gibi M̂ t , Ŝ t kestirilmiş istatistiklerine dayanan kararlı
LN2 modeli yaklaşımının Se,T hataları genelde daha küçüktür. Ancak, bu yaklaşım örnek
istatistiklerindeki örnekleme hatalarının törpülenmesi (süreyle düzgün bir değişim sağlanması);
yağış olayının fiziksel niteliğine uygun olması ve standart süreler dışındaki yağış süreleri için de
belli tekerrürlü maksimum yağış tahminleri yapılmasına olanak sağlaması nedenleriyle
uygulamada tercih edilebilecek niteliktedir. Şekil 2 de DSİ nin UDF yaklaşımı ve bu çalışmada
önerilen kararlı LN2 modeli yaklaşımı ile elde edilmiş T=2,10,100 yıl tekerrürlü maksimum
yağışların derinlik-süre eğrileri gösterilmiştir.
DSİ nin [1990] en uygun dağılım fonksiyonu yaklaşımındaki dağılım parametrelerinin hangi
tahmin yöntemleriyle (momentler, en küçük kareler, maksimum olabilirlik vb.) hesaplandığı
bilinmediği için, bu çalışmada en uygun frekans dağılımı yaklaşımının ampirik tekerrür
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aralıklarını ne ölçüde koruyabildiği irdelenememiştir. İleride bu konuda yapılacak çalışmalarda
hem bu konunun, hem de dağılım fonksiyonu parametrelerini tahmin amacıyla kullanılan
yöntemlerin oransal farklar ve tekerrür aralıklarına etkisi araştırılmalıdır.
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Şekil 2: T=2,10 ve 100 yıl için iki farklı yaklaşıma göre derinlik-süre tekerrür eğrileri

5. KAYNAKLAR

•
•
•
•

AŞIKOĞLU, Ö.L.:Ege Bölgesindeki Sağanak Yağışların Bölgesel Frekans Analizi, Ege
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi
(Yön.:E.Benzeden), İzmir, 1997.
BAYAZIT, M.: Hidrolojide İstatistik Yöntemler, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi
Matbaası, İTÜ Kütüphanesi Sayı :1197, 1981.
BENZEDEN, E.: ”Standart Süreli Maksimum Yağışların Frekans Analizinde
Karşılaşılan Sorunlar”,İzmir, “3. Ulusal Hidroloji Kongresi”, Dokuz Eylül Üniversitesi,
2001.
BİBEROĞLU, E.:Ege Bölgesindeki Şiddetli Sağanakların Şiddet-Süre-Tekerrür
Analizleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü, Hidroloji ve Su Yapıları Diploma Projesi, No:79 (Yön.:E.
Benzeden), İzmir, 1991.
253

•

•

•
•
•
•
•

ÇAYLAK, M.: Yıllık Maksimum Yağış İstatistiklerinin Yağış Süresiyle
Değişimi”,Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü, Hidroloji ve Su Yapıları Diploma Projesi, No:226 (Yön.:E. Benzeden), İzmir,
2001.
EMRE, H.: İzmir Örneğinde Standart Süreli Maksimum Yağış Tahmin Modellerinin
İrdelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü, Hidroloji ve Su Yapıları Diploma Projesi, No:238 (Yön.:E. Benzeden), İzmir,
2002
DSİ : Türkiye’ de Maksimum Yağışların Frekans Atlası, C.I., Noktasal Yağışların
Frekans Analizi. Ankara, DSİ Genel Müdürlüğü, 1990.
GÜNER, M : Ege Bölgesindeki Şiddetli Sağanakların Şiddet-Süre-Tekerrür Analizleri,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Hidroloji ve Su Yapıları Diploma Projesi, No:184, (Yön.:E. Benzeden), İzmir, 1999.
KİTE, G. W. : Frequency and Risk Analysis in Hydrology, Water Resources
Publications, Fort Collins, 1977.
OKUTAN, E.: Standart Süreli Sağanakların Frekans Analizinde Değişik Yaklaşımlar,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Hidroloji ve Su Yapıları Diploma Projesi, No:128, (Yön.:E. Benzeden), İzmir, 1995.
YEVJEVİCH, V. : Probability and Statistics in Hydrology, Water Resources
Publications, Fort Collins, 1972 .

254

I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu
22-26 Eylül 2003 Gümüldür/İZMİR

YAKIN İKİ HAVZADAKİ AKARSULAR ARASINDAKİ AKIŞ
BENZERLİKLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA:
SELİMLER – BELENCE ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Veysel GÜLDAL
Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh. ve Mim. Fak. İnşaat Müh. Bölümü, ISPARTA
vguldal@mmf.sdu.edu.tr
İnş. Müh. Canan TÜRKER
Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh. ve Mim. Fak. İnşaat Müh. Bölümü, ISPARTA
cturker@mynet.com.tr
Ziraat Yük. Müh. Göksel TÜRK
Özler Sitesi AB Blok D:1, ISPARTA
g.turk@sdu.edu.tr gokturk19@yahoo.com
ÖZET
Pek çok mühendislik uygulaması için bir akarsuyun akış (=debi) değerleri önemli bir veridir.
Ancak, bu verilerin toplanması hem zahmetli hem de masraflı bir iştir. Dahası, çoğu kez, kimi
akarsular için elde yeterli ya da istenen döneme ilişkin akış verileri bulunmayabilir. Bu durumda,
aynı yağış olaylarından etkilenen ve benzer akış düzeni gösteren yakındaki akarsuların akış veri
bilgilerinden yararlanarak bir çözüm üretilmeye çalışılır. Bu konudaki yaklaşımlardan biri, akış
verisi bulunan akarsuyun akış değerleri ile bulunmayan akarsuyun akış verisi arasında bir bağıntı
geliştirmektir. Böylelikle, ölçüm yapılmış akarsuyun akış değeri yardımıyla ölçüm bulunmayan
akarsuyun yaklaşık akış değeri bulunmaya çalışılır. Bu çalışmada, bu tür bir bağıntının istatistik
yöntemlerle nasıl geliştirilebileceği konusu ele alınarak, benzer çalışma yapacaklara yol
gösterebilecek bir uygulama örneği sunulmuştur. Örnek olarak seçilen Selimler ve Belence
akarsuları Isparta ilinin Güneydoğusundaki birbirine komşu iki havzada yer almaktadır.
Isparta’nın bu bölgesi, yılın önemli bir bölümünde, Akdeniz kaynaklı yağış olaylarından
etkilendiği için, bu iki akarsuyun akışları arasında sıkı bir ilişki umulur. Nitekim, yapılan
istatistiksel incelemelerimiz bu beklentiyi doğrulamıştır.
Anahtar Kelimeler: Komşu havzalar, akış değerleri, eksik veriler, veri tamamlama, Isparta
bölgesi
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STATISTICAL GENERATION OF THE MISSING OR UNOBSERVED STREAM
FLOW DATA BY USING THE DATA OF NEARBY STREAM WITH SIMILAR FLOW
REGIME: SELIMLER –BELENCE CASE STUDY
ABSTRACT
Stream flow data provides valuable information for many different engineering applications
for water resource developments. Due to labor and cost involved, however, such data are usually
scare and even unavailable in many cases. There may be missing data for various reason, as well.
One way to generate such missing or unavailable data is to use the available data from a nearby
stream with similar flow regime. In this paper, a regression approach to stream flow data
generation using the available data of a nearby watershed has been exemplified, via a case study.
It is shown that a good regression estimate can be made with a very short records, when there is
a good hydro-meteorological reason for the similarity of flow regimes
Key Words: Nearby watersheds, river flow, missing data, data generation
1. GİRİŞ
Su kaynaklarının planlaması, geliştirilmesi ve en iyi şekilde yönetilebilmesi için bazı bilimsel
ve teknik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu tür çalışmaların temelini de hidrolojik,
meteorolojik ve diğer ilgili veriler oluşturur. Ancak bu veriler her zaman elde bulunmayabilir ya
da eldeki verilerde eksiklikler bulunabilir. Bu durum iki önemli sorunu ortaya çıkarmaktadır: (1)
bir gözlem noktasının eksik verilerinin bilinen veriler yardımıyla tamamlanması, (2)bir gözlem
noktasının bilinmeyen verilerinin, diğer gözlem noktalarının bilinen verileri yardımı ile tahmin
edilmesi. Bu sorunları çözmede kullanılan temel yollardan biri istatistik yöntemlere
başvurmaktır.
Bu çalışma, bir akarsuyun bilinen akım verilerine dayanarak aynı döneme ilişkin bir başka
akarsuyun bilinmeyen akış verilerinin tahminini amaçlamaktadır. Çalışmada, Isparta ilinin
Güneydoğusuna düşen, yılın önemli bir bölümünde Akdeniz kaynaklı yağışların etkisi altında
kalan Selimler ve Belence akarsularının 1987-2001 akım verileri kullanılmıştır.
2. YÖNTEM
Açıktır ki, böyle bir tahminin başarısı, iki akarsuyun rejimlerinin benzer olmasını sağlayan
hidro-meteorolojik şartların bulunmasına bağlıdır. Dolayısıyla, önce, akış rejimi benzerliğini
düşündüren kanıtlar irdelenmelidir. Daha sonra, iki akarsuyun akımları arasında, uygun bir yolla,
bir bağıntı geliştirilmelidir. Son aşamada, geliştirilen bağıntı yardımıyla bilinmeyen akış
değerlerinin tahmini yapılır.
2.1. Akış Rejimlerinin Benzerliğini Saptama
İki akarsu arasında akış rejimi benzerliği görülmesi için, bunların aynı yağış rejimi altında
olmaları yanında havza yapılarının da, hidrolojik açıdan, birbirine benzer olması gerektiği
açıktır. Aynı akış rejimi altında olmak için coğrafi yakınlık gerekir. Havza yapılarının hidrolojik
benzerliği ise, büyük ölçüde, yağışı akışa dönüştürmede önemli etkileri olan topografya, bitki
örtüsü, toprak özelliği gibi havza karakteristiklerine bağlıdır. Dolayısıyla, öncelikle, havzaların
hidrolojik bakımdan benzerliğini sağlayıcı bu tür yakınlıkların bulunup bulunmadığına bakılır.
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Havzaların, aynı yağış rejimi altında bulunduğu ve yağışı akışa dönüştürmek açısından benzer
olabilecekleri konusunda olumlu bir kanıya varılırsa, akış verilerinin incelenmesine geçilir. Veri
incelemesine dayanarak, “akış rejimleri benzerdir” diyebilmek için, akım serilerinin stokastik
özelliklerinin aynı, en azından birbirine çok yakın olması gerekir. Stokastik benzerliğin
bulunması durumunda, bu akımlar arasında güvenilir istatistiksel bağıntı kurma şansı yüksek
olacaktır. Çünkü stokastik benzerlik, zaman serilerinin birbirlerinden istatistik bakımdan
bağımsız olmadığının göstergesidir. Açıktır ki, akımlar arasındaki benzerlik ne ölçüde fazlaysa,
bir akarsuyun akım bilgilerinden yararlanarak diğerinin akımı konusunda kolayca güvenilir
tahminler yapılabilmesi o derecede kolaydır.
Akışlar arasındaki istatistik bağıntının varlığı değişik nedenlerle ortaya çıkabilir. Örneğin, bir
akarsuda daha aşağıdaki noktada ölçülen akım, daha yukarıda ölçülen akımdan doğrudan
etkilenecektir. Çünkü yukarıdaki akım ötelenerek aşağıya taşınmıştır. Ötelenen akım dışındaki
katkılar ne denli az ise, iki noktadaki ölçümler arasında da o denli büyük yakınlık olacaktır.
Başka deyişle, aşağıda ölçülen akım, büyük ölçüde, daha önce yukarıda ölçülmüş akımdır. Oysa,
komşu iki havzadaki akarsular arasındaki ilişki, bu akarsuların aynı bölgesel yağışın etkisi
altında bulunmalarından kaynaklanmaktadır. İki havzanın yağışı akışa çevirme özelliği ne denli
benzer ise, akış değerleri de o denli birbirine benzeyecektir. Kısacası, istatistiksel bağıntının
kaynağı meteorolojik, hidrolojik ya da başka bir doğal sürecin sonucu olabilir, ama istatistiksel
bağıntı bu konuda bize bir bilgi sağlamaz. Yalnız, sağlam bir istatistiksel ilişkinin varlığı, buna
yol açan doğal bir sürecin varlığını işaret ederek bu süreci araştırmaya yöneltir.
2.2.Akımlar Arası Bağıntı Geliştirme
Benzer akış rejimi altında olduğu için akımlar arasında iyi bir bağıntı kurulması beklenen
akarsu çiftlerinin akım değerleri arasında bağıntı geliştirmenin bir yolu, uygun olacağı düşünülen
matematik bağıntıyı yazarak, katsayıları istatistiksel yöntemle saptamak, başka bir deyişle
regresyon analizi uygulanmaktadır (Yevjevich, 1972).
Öngörülen bağıntı şöyle bir doğrusal denklem olarak yazılabilir:
y t = a + ∑ b i x it

(1)

burada, yt, eksik verisi olan akarsuyun bilinen t anı akış değeri, xit ise eksik y değerlerini bulmak
için yardımcı olacak diğer akarsulardan i nolu akarsuyun aynı t anındaki gözlem değeri, a ve bi
ler ise regrasyon analizi ile hesaplanacak katsayılardır. Örneğin, diğer akarsu sayısı iki (i=2)
olduğunda, bu genel denklem,
y t = a + b1 x 1t + b 2 x 2t

(2)

biçimini alır.
Kuşkusuz, denklemle hesaplanan değer ile gözlenen değer birebir çakışmayacaktır. Başka
deyişle, gözlem noktalarının hepsinin üzerinden geçen bir yalın çizgi bulunamaz. Bu yüzden,
gözlemlerin genel doğrultusunu belirten çizgi ile gözlem noktaları arasındaki uzaklığın en az
olması istenir. Bu amaçla, gözlem değerleri ile çizgi denklemiyle hesaplanan değerler arasındaki
farklar toplamını bir ölçü olarak almak akla gelebilir. Ne var ki, eksikler ile artıklar birbirini
dengelediği için, bu toplam hep sıfır olacaktır. Bu yüzden farkların karelerinin toplamının en aza
indirilmesi yöntemi düşünülmüştür. Bu amaçla ,
min ∑[ y t − ( a + b i x it )

]2

(3)
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bağıntısını sağlayan a ve bi değerleri regresyon katsayıları olarak alınır. Bu yönteme, en küçük
kareler yöntemi denir.
Eskiden zahmetli olan bu hesap işlemi, şimdi, bilgisayarlar yardımıyla kolayca
yapılabilmektedir. Önemli olan hesap sonucu değil, doğru yorumlama yapmaktır. Bir
regresyonu yorumlarken ilk yanıtı aranacak soru, “bulunan ilişkinin aslı var mı?, bu ilişkinin
gerçek bir nedene dayanma olasılığı ne?” sorusudur.
Açıktır ki, bu farklar toplamını en aza indirme işlemi, aralarında bir bağıntı olsun olmasın,
her hangi bir veri çiftleri kümesine uygulanarak regresyon katsayıları hesaplanabilir. Rasgele
eşlenmiş iki sayı dizisi için dahi bu işlemi uygulamaya bir engel yoktur. Dolayısıyla da, bulunan
ilişkinin istatistiksel bakımdan “önemli” olması aranır. İlişkinin gerçekten var olup olmadığının
ölçüsü, regresyon katsayısıdır. Eğer regresyon katsayısı istatistiksel bakımdan “önemli” ise,
bağıntı şans eseri değil bir nedenin sonucudur diyebiliriz. Regresyon katsayısı “% 1 düzeyinde
önemli” demek, bu büyüklükte bir regresyon katsayısını şans eseri elde etmek % 1’den az bir
olasılıktır demektir.
İkincisi , “bağıntıya, konu bağlamında somut bir anlam verilebilir mi?” sorunudur. Bu her
durumda özel çabayı gerektirir. Ancak, denklemin matematik mantığından çıkan genel anlamlar
da vardır. Örneğin, xit değerlerinin hepsi “sıfır” olunca, yt değeri a değerini alacaktır. Öyleyse, a
katsayısı, yt değişkeninin xt değişkenlerinin etkilerinden bağımsız olarak gerçekleşecek
ortalama değerini gösterir. Oysa bi katsayıları, ilgili yit değerinin yaptığı katkıyla orantılıdır.
Başka deyişle, katkı arttıkça katsayı da büyür.
2.3 Eksik Verileri Tamamlama
Eğer güvenilir bir bağıntı geliştirilebilirse, bu bağıntı içine bilinen akım değerleri
yerleştirilerek bilinmeyen akım değerleri kolayca hesaplanabilir. Başka deyişle, karşılığı olan yt
değerleri bulunmadığı için, bağıntı geliştirme sırasında kullanılamayan xt değerleri regresyon
denklemine konarak bu bilinmeyen yt değerleri bulunur. Bu değerler eldeki bilgilerle bilinmeyen
yt değerleri için yapılabilecek en uygun tahminler olacaktır.
3. VERİLER
Araştırma için Isparta ilinin Sütçüler ilçesi sınırları içinde kalan ve sularını Akdeniz’e boşaltan
iki komşu havzanın 1987-2001 yıllarına ilişkin, DSİ tarafından yapılan ölçümlerle saptanan aylık
akım verileri kullanılmıştır. Bu havzalardan birinden Aksu ırmağı, diğerinden Değirmendere
sularını Akdeniz’e boşaltmaktadır. Havza büyüklükleri birbirine çok yakındır (Aksu 349 ve
diğeri 314 km2). Ölçüm istasyonlarının her ikisi de havzaların kaynak kesiminde yaklaşık 500 m
yücelti kuşağında yer almaktadır. Bunlar, Aksu üzerindeki 9.086 nolu Belence ve Değirmendere
üzerindeki 9.089 nolu Selimler DSİ akım istasyonlarıdır. Selimler’ in 1990-1991 ve Belence’ nin
1995 yılı ölçümü eksiktir. ( Türker, 2002; DSİ,2002). Akım değerlerinin eksikli zaman serisi
Şekil 1 olarak verilmiştir.

258

140
B e le n c e
S e lim le r

120

3

Akım(hm )

100

80

60

40

20

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

0

S u Y ılı

Şekil 1. Selimler ve Belence aylık akım değerlerinin eksikli zaman serileri
4. UYGULAMA
Yukarıda açıklanan istatistiksel yöntem, Selimler’ in iki yıllık eksik verilerinin Belence’ nin
bilinen değerleri yardımıyla ve Belence’nin bir yıllık eksik verisinin Selimler’in bilinen değerleri
yardımıyla tamamlanması amacıyla kullanılacaktır.
4.1. Akış Rejimlerinin Benzerliğini Saptanması
Havzaların komşu olması, havza yapılarının benzerliği ve özellikle kış aylarında Akdeniz’ den
kaynaklanan yağış rejiminin etkisi altında bulunmaları bu iki akarsuyun akış rejimlerinin benzer
olacağını düşündürmektedir (Güldal ve Türk, 2003; Barut 2002). Nitekim, Şekil 1’ de özellikle
doruk akış değerleri arasındaki uyum iki akış rejiminin büyük ölçüde benzer olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla eldeki verilerle gerekli istatistik analizlerin yapılmasının uygun
olacağı kanısına varılmıştır.
4.2. Akımlar Arası Bağıntı Geliştirmesi
İki akım istasyonu arasında 12 yıllık ortak ölçüm bulunmaktadır. Dolayısıyla 144 veri
büyüklüklü bir örnek kümesi elimizde bulunmaktadır. Bu örnek kümesi kullanılarak, SPSS
programı ile yapılan regresyon analizi sonucunda aşağıdaki istatistik bağıntı bulunmuştur:
yt = 0,5691xt+11,425

(4)

Bu bağıntının korelasyon katsayısı r = 0,75 olup, regresyon bağıntısının istatistiksel olarak %1
ölçüsünde önemli olduğunu göstermektedir, ki ilişkinin gerçek bir temeli var demektir. Bulunan
r2 değerine göre, Belence akımındaki değişiklikler Selimler akımındaki değişikliklerin
yarısından fazlasını açıklayacak niteliktedir ( Tam olarak, r2 = 0,5653 olduğundan açıklama gücü
%56,53 tür). Ancak Şekil 2 olarak verilen nokta dağılımında Şubat 1999 değerinin özel bir
durum gösterdiği gözlenmektedir. Bu nokta, regresyon doğrusunun eğimini aşağıya çekici bir
etki yaratacaktır.
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Şekil 2. Belence – Selimler aylık akım değerleri nokta dağılımı ve regrasyon doğrusu
Dolayısıyla bu noktayı dışarıda bırakarak geri kalan 143 verilik örnek kümesi ile, yeniden, bir
regrasyon hesabı yapılarak regrasyon katsayıları belirlendi. Buna göre elde edilen bağıntı:
yt = 0,6367xt + 10,685

(5)

olup, nokta dağılımı da Şekil 3 olarak verilmiştir. Bu ikinci regresyonun açıklama gücü ve
istatistiksel önemi aynıdır.
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Şekil 3. Belence – Selimler aylık akım değerleri nokta dağılımı ve regresyon doğrusu
İki bağıntının sabit değerleri birbirine çok yakındır, ancak Şubat 1999 verisi dışta bırakılınca ,
b katsayısı %10 dolayında büyümüştür. Bu örnek, tek bir değerin istatistik sonucu büyük
ölçüde etkileyebileceğine bir örnek, ve bilgisayara verileri sokup çıkararak bulunan .istatistik
sonuçlara göz kapalı inanmanın tehlikeleri açısından bir uyarıdır.
Akdeniz kaynaklı yağış rejiminin etkisinin yaz aylarında kalmadığını daha önceki bir
çalışmadan (Güldal ve Türk,2003,Barut,2002) bildiğimiz için, bütün ayları kullanan genel bir
bağıntı yerine, her ay için ayrı bir bağıntı kurmanın daha aydınlatıcı olacağı düşünülmüştür.
Dolayısıyla da, iki akarsuyun akımları arasında 12 ayrı regrasyon bağıntısı hesaplanmıştır.
Sonuçlar Tablo 1 de görülmektedir.
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Tablo 1. Belence ve Selimler ‘in aylık akım değeri arasında her ay için ayrı ayrı hesaplanan
regresyon katsayıları ile ilgili korelasyon katsayıları sonuçları
r
Aylar
A
b
Değerlendirme
Bağıntı güçlü
0,766812
8,4107
0,9459
Kasım
9,1997
0,7937 0,751931 Bağıntı güçlü
Aralık
12,253
0,6428 0,459674 Bağıntı zayıf
Ocak
13,593
0,3841 0,854342 Bağıntı çok güçlü
Şubat
12,582
0,7224 0,756836 Bağıntı güçlü
Mart
12,708
0,4743 0,809691 Bağıntı güçlü
Nisan
21,761 -0,0227 0,042426 Bağıntı yok
Mayıs
Haziran 13,714 -0,0531 0,064031 Bağıntı yok
11,8
0,0866 0,031623 Bağıntı yok
Temmuz
11,042 -0,0021 0,000548 Bağıntı yok
Ağustos
9,789
0,1401 0,033166 Bağıntı yok
Eylül
0,06245 Bağıntı yok
9,8283 -0,1413
Ekim
Tablo 1’ deki sonuçlar (özellikle b değerlerinin çok küçük olması ve korelasyonların
istatistiksel önem taşımaması) Mayıs-Ekim ayları arasına düşen yaz döneminde, iki akarsuyun
akışları arasında bir bağıntı bulunmadığını göstermektedir. Kasım-Nisan arasına düşen kış
döneminde ise bağıntının güçlü olduğu görülmektedir. Nitekim, bu dönemin korelasyon
katsayıları istatistiksel olarak önemlidir. Bu durum, yaz ve kış dönemleri için nokta dağılımları
ile regrasyon doğrularını gösteren Şekil 4.a ve 4.b’ de kolayca görülmektedir.
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Şekil 4a. ve 4b. Belence-Selimler yaz ve kış dönemlerinin akım değerleri nokta
dağılımı ve regresyon doğruları
Ayrıca, kış yağış rejiminin etkili olduğu dönemin b katsayıları da oldukça büyüktür.
Hesaplanan b katsayılarına bakarak, iki havzanın yağışı akışa dönüştürmedeki benzerliğinde
ortaya çıkan değişmeleri tanımlayabiliriz. Kış aylarındaki en güçlü benzerlik, b katsayısının en
büyük olduğu, Şubat ayında gerçekleşmektedir. En düşük benzerlik ise Ocak ayındadır. Bu ilginç
durumun nedeninin ayrıca incelenmesi gerekmektedir.
4.3. Eksik Verilerin Tamamlanması
Daha önce belirtildiği gibi, Selimler’ in 1990-1991 yılları akış değerleri bilinmemektedir.
Elimizde çeşitli güvenilir regresyon bağıntıları bulunduğundan, bunlar yardımıyla ve Belence’
nin 1990-1991 yıllarına ilişkin akım değerleri kullanılarak bu eksik veriler hesaplandı. Başka
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deyişle, karşılığı olan Selimler değerleri bulunmadığı için, bağıntı geliştirme sırasında
kullanılamayan 1990-1991 Belence değerleri regresyon denklemine konarak, eksik Selimler
değerleri bulundu. Bulunan bu değerler, eldeki bilgilerle Selimler’ in 1990-1991 akımları için
yapılabilecek en uygun tahminler olarak kabul edilebilir. Değişik regresyon formüllerine göre
bulunan tahmini değerler Tablo 2 de sunulmuştur.
Tablo 2. Selimler’ in 1990-1991 yılları eksik verileri için aylık tahmin değerleri
1990
1991
Aylar 144 veri 143 veri aylık denk. 144 veri 143 veri
Aylık denk.
12,71
12,12
9,51
11,61
10,89
9,78
E
41,87
44,75
59,02
11,64
10,93
8,77
K
23,26
23,93
25,71
18,77
18,90
19,44
A
17,40
17,37
19,00
12,26
11,61
13,19
O
19,28
19,47
18,89
17,40
17,37
17,63
Ş
18,25
18,32
21,25
15,07
14,76
17,20
M
16,15
15,98
16,65
22,12
22,65
21,62
N
14,53
14,16
21,64
14,83
14,49
21,62
M
12,12
11,46
13,65
12,00
11,33
13,66
H
11,52
10,79
11,81
11,43
10,69
11,80
T
11,44
10,70
11,04
11,42
10,68
11,04
A
11,62
10,91
9,84
11,45
10,71
9,79
E
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Şekil 5. Değişik yöntemlerle bulunan Selimler 1990-1991 tahmini akım değerleri
Kuşkusuz, değişik tahmin bağıntıları kullanılarak bulunan değerler aynı olmayacaktır. Üç ayrı
yolla bulunan tahmini değerlerin birbiriyle olan uyumunu değerlendirmek üzere bu tahmini
değerlerin zaman serileri aynı şekil üzerinde gösterilmiştir. Yukarıdaki Şekil 5, üç tahmin
yolunun birbiriyle uyumlu sonuç verdiğini göstermektedir.
Bununla birlikte aylık denklemler yardımıyla bulunan tahmini değerler diğerlerinden
genellikle daha büyüktür. Şubat 1999 verisini dışta bırakan denklem de, genellikle, bu veriyi
içeren denkleme göre daha yüksek tahmini değerler vermektedir.
Belence’ nin 1995 yılı eksik verilerinin de, benzer yolla, tamamlamak üzere 143 verilik küme
kullanılarak aşağıdaki bağıntı geliştirilmiştir:
yt = 0,8636xt – 3,4605

(6)
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Bu istatistik yöntemlerle eksikliği tamamlanmış zaman serileri Şekil 6 olarak sunulmuştur.
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Şekil 6. Eksiklikleri tamamlanmış Selimler ve Belence akım zaman serileri
5. SONUÇ
Bu bildiride, bu akarsuyun bilinmeyen akım verilerinin, benzer akış rejimi gösteren komşu
havzanın bilinen verilerini kullanarak nasıl tahmin edileceği uygulamalı bir örnekle
gösterilmiştir.
Çalışmada kullanılan Selimler ve Belence akarsuları yılın önemli bölümünde Akdeniz’ den
kaynaklanan cephe yağışının etkisi altında bulundukları ve havza özellikleri benzer olduğu için,
akım değerleri arasında yakın bir ilişki beklenmekteydi. İstatistik inceleme bu beklentiyi doğru
çıkarmış ve kurulan regrasyon bağlantıları yardımı ile Selimlerin 2 yıllık eksik aylık akım
değerleri tahmin edilerek gözlem zaman serisi tamamlanmıştır.
6. DEĞERBİLİRLİK AÇIKLAMASI
Bu çalışmada kullanılan verileri toplayan DSI’nin ilgili çalışanları ile bu verileri bize sağlayan
Isparta DSİ XVIII Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz.
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ÖZET
Beyşehir gölü ülkemizin en büyük tatlısu gölüdür. Sulama suyu ve balıkçılık kaynağı olarak
da ülke ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden bu çalışmada Beyşehir
gölünde yapılmış ve şu an yapılmakta olan çalışmalar ve göle bakış açısı değerlendirilmiştir.
Gölün genel durumu anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beyşehir Gölü, Göl Yönetimi
LAKE BEYSEHİR: YESTERDAY & TODAY
ABSTRACT
The Lake Beysehir is the greatest fresh water lake in Turkey. Its importance in our country
economics is coming from irrigation and fishery. Therefore in this study summarized the all of
study about the Lake Beysehir and discussed the situation of the lake.
Key Words: Lake Beyşehir, Lake Management
1. GİRİŞ
Beyşehir gölü, bilindiği gibi gerek Konya-Çumra ovasının sulama suyu ihtiyacının
karşılanması gerekse de balıkçılık açışından oldukça büyük öneme sahiptir. Beyşehir gölü
ülkemizin en büyük tatlı su gölüdür ve ekonomik açıdan Türkiye için çok büyük önem
taşımaktadır. Fakat gölün su kalitesi ve su miktarın düşmesi ile kuruma tehdidi altındadır.
Konya Valiliği, Mahalli İdareler ve Çevre Birliği Başkanlığı tarafından Beyşehir gölü
sulakalan yüzey su toplama havzası yönetim planı, Çevre Bakanlığı tarafından Beyşehir gölü ve
durum raporu, UNDP (United Nations Development Programme) tarafından gölün yeraltısuyu
kaynakları ve ODTÜ tarafından da Beyşehir gölü ÇED raporu hazırlanmış olsada Beyşehir gölü
ve yönetimi konusunda bilimsel açıdan yapılması gereken çok şey vardır.
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Bu çalışmada Beyşehir gölünde yapılmış, yapılmakta olan ve yapılması gereken çalışmalara
değinilmiş, gölün ölçülen verileri ile bölgeye giderek elde ettiğimiz veriler kullanılarak yorumlar
yapılmıştır.
2. HİDROLOJİK ÖZELLİKLERİ
Kapalı bir havzadır, denizle bağlantısı yoktur. Etrafında tarıma elverişli olan alan yaklaşık
755000 hektar Beyşehir-Seydişehir ovasında, 585000 hektar ise Konya-Çumra ovasındadır.
Beyşehir gölü drenaj alanı 4147 km2 yüzeyi yaklaşık olarak 700 km2 ve hacmi 2 ila 5 milyar
m dür.
3

Deniz seviyesinden ortalama 1121.93 m yükseklikte, ortalama su derinliği 6 m olan, boyu 45
km, maksimum genişliği 25 km olan göl etrafındaki dağların sularını küçük akıntılarla toplar. Su
gelirini yağış havzasından gelen sular dışında göle düşen yağmur ve kar suları, göl tabanından ve
kıyısında çıkan su kaynakları, başta İliırmak ve Soğuksu dereleri olmak üzere irili ufaklı
kaynaklar oluşturmaktadır. Su giderini ise; buharlaşma, Çarşamba kanalı ile Apa barajına verilen
su, motopompalarla alınan sulama suyu ve Beyşehir ilçesine alınan içme suyu oluşturmaktadır.
Yaz aylarında yağışların ve rutubetin az olması ve yüksek hızlı rüzgarlar dolayısıyla
buharlaşma azami haddindedir. Kışları ve ilkbahar aylarında yağışlar en yüksek seviyesinde
olup, havzaya kar yağışıda yüksektir. Beyşehir-Seydişehir ovası yıllık yağış ortalaması
440mmdir.
Gölün yüzey suları, genellikle her yıl bir kaç günden bir kaç aya kadar donmaktadır. Yaz
aylarında ise göl suyu sıcaklığı 27-28 C kadar yükselmektedir.
Dağlık karstik kalkerli sahadaki akarsu sistemleri iyi gelişmemiştir, ancak burası dağların bol
miktarda yağış alması yüzünden, bol miktarda su verimi olan bir bölgedir. Kalkerler arasından
nüfus eden suyun miktarı çok olup, kar erimesi ve alçak kotlarda pınarlar halinde ortaya çıkan
satıh altı akışı sebebiyle akımla yağış arasında bir gecikme bulunmaktadır.
Beyşehir gölünün hacmi 2 ila 5 milyar m3 tür. Evvelce yapılan incelemelerden, gölden karstik
formasyonlar ve gölle temas halinde olan çatlaklar yolu ile önemli miktarda su kaybedilmektedir.
IECO-AKNİL e göre de yıllık su kayıplarının asgarisi 82.5 106 m3 tür.
Değirmenci 1989, Beyşehir gölünden düdenler vasıtasıyla kaçan su miktarını 2-26 m3/s
arasında değiştiğini ifade etmiştir.
KONYA-ÇUMRA HAVZASI 1966 yılı Su Kaynaklarını Geliştirilmesi Master Planı DSİ için
IECO (International Engineering Company ) ve Aknil Müh. Müşavirlik Bürosu tarafından
yapılmıştır. Bu çalışmadan; gölden 1975 yılı mart ayında 29.7 m3/s lik bir kaçak oluşmuştur.
Gölden meydana gelen kaçak ile seviye arasındaki ilişkinin araştırılması sonucunda kaçakların
seviyeye bağlı olduğunu göstermiştir. Göl seviyesi yükseldikçe kaçak miktarı artmaktadır.
Ancak göl seviyesinin 1123m kotundan düşük olduğu durumlarda kaçak gözlenmemekte, aslında
yıl boyunca beslenme açığa çıkmaktadır. Göl seviyesinin 1123m kotundan düşük olmasıyla
kaçakların kesilmesi, kaçak zonunun 1123 m kotunda ve daha yüksek kotlarda bulunduğunu
göstermektedir. Gölün batı, güney ve kuzeybatısında bu kat civarında görülen düdenler olasılıkla
bu kaçağın oluşumunun tek kaynağıdır.
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Ortalama kaçak miktarının sanıldığı kadar önemli olmadığını Doç. Dr. M. Ekmekçi tarafından
yapılan Beyşehir Gölünün Komşu Havza Akımlarına Olan Etkisi adlı çalışmada göstermiştir.
Ortalama 5 m3/s lik kaçak miktarı aslında 23 yıllık kurak ve yağışlı dönemi kapsadığını iddia
etmektedir.
Beyşehir gölünün su seviyesi ile Manavgat çayındaki akım gözlem istasyonları arasında
muhtemel bir ilişkinin varlığı ve biçiminin araştırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Çalışmalarda anlamlı bir ilişki kanıtlanamamıştır. Beyşehir göl seviyesinin Homa ve Beşkonak
akımlarına etki etmediğini göstermektedir.
Satıh sularının ve yeraltı suyu kaynaklarının geliştirilmesini etkileyen başlıca jeolojik faktör,
burada karstik kalkerlerin hakim olmasıdır. Karstik kalkerler, Suğla gölünden büyük miktarlarda
su kaybına sebep olmaktadır. Suğla gölünün doğusunda bulunan, ve Beyşehir gölünden salınan
suların Konya-Çumra ovasına akmasını temin eden mavi boğaz, tamamen karstik bir kalker
formasyonu üzerindedir. Ovanın etekleri boyunca genç karstik kalker teşekkülatının yer alması
da May barajında büyük miktarlarda su toplanamamasına sebep olmakta ve, bundan başka, aynı
jeolojik muhit içerisinde diğer muhtemel rezervuarların gelişmesini engellemektedir. Bununla
beraber bu kayaların karstik özellikler taşıması, satıh sulardan meydana gelen sızıntılar, KonyaÇumra ovasındaki derin akifer yeraltısuyu rezervuarını beslemektedir.
Göl seviyesinin 1123m kotunun düşük olduğu dönemler yıl içinde kurak geçen dönemlerdir ve
Haziran-Eylül ayları arasındaki dönemdir.
İzotop çalışmaları göl suyunun genç olmadığını göstermiştir. Öte yandan Dumanlı
kaynağından alınan örneklerin izotop içeriklerine bakılarak boşalan suyun uzun bir yolculuk
yaptığı ileri sürülmüştür.
Ayrıca Dumanlı kaynağından kurak periyotta alınan izotop örneklerinin 18O içeriğinden
anlaşıldığına göre beslenim kotunun 600-1200 m arasında olduğu sonucuna varılmıştır. Bu
durumda Beyşehir gölü ile manavgat çayını oluşturan karstik kaynaklar arasında yine bir ilişki
olmadığını göstermektedir.
Eğer Beyşehir gölünden yüksek miktarda kaçak olsaydı, göl suyunun yaşlı olmaması
gerekirdi. Öte yandan eğer ilişki varsa, Dumanlı kaynağının suyunun Beyşehir gölü suyundan da
yaşlı olması gerekirdi. Buna uygun olarak Dumanlı kaynağının Manavgat havzasının batısındaki
kapalı havzalardan ve Suğla gölünden beslendiği sonucuna varılmıştır. (Yurtsever, 1979)
Akım Rasat İstasyonları ve süreleri
İstasyon No / Station Mevki / Location
Akarsu / River
Number
16-9
Kanal Köp. (DSİ)
Sarısu
16-13
Çeltik(DSİ)
Çarıksaray
16-14
Yeşildağ(DSİ)
Soğuksu
16-15
Üstünler Köp. (DSİ) Üstünler
16-33
Çarıksaray(DSİ)
Çarıksaray
16-34
Yunuslar(DSİ)
Ilıca
16-35
Dimbilin(DSİ)
Bucak
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Yılı / Year
1961
1961
1959
1960
1960
1960
1962

Göl Seviyesi Rasat İstasyonu
İstasyon No / Station Mevki / Location
Göl veya rez. / Lake Yılı / Year
Number
or Res.
1604
Beyşehir (EİE)
Beyşehir
1942
16-11/1
Muslu (DSİ)
Beyşehir
1960
16-12
Hoyran(DSİ)
Beyşehir
1960
16-11/2
Kanlıboğaz (DSİ)
Beyşehir
1966
3. JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Beyşehir gölünün doğusunda genel kiltaşı, miltaşı, kumtaşı ve konglomeradan oluşan
ardalanmalı ve hidrojeolojik açıdan verimsiz Neojen birimler yer alır. Bu kesimlerde yüzeysel
drenaj sistemi gelişmiştir.
Beyşehir gölünün batı ve güneybatısında ise karstik yapıda ve çok geçirgen Kretase yaşlı
karbonatlı kayaçlar bulunmakta ve bu kireçtaşlarının altında ise yine geçirimsiz özellikte şeylkumtaşı ve konglomera ardalanmasından oluşan Triyas-Jura yaşlı tortul birimler yer almaktadır.
Triyas-Jura yaşlı ve geçirimsiz seri, Kırkkavak fayının uzanımı boyunca 1300-1500 m kotlarında
mostra vermesi nedeniyle karstik kireçtaşlarını batı yönünde sınırlamaktadır. Aynı zamanda
Kırkkavak fayı Beyşehir gölünün Köprüçay nehri ile olan ilişkisini de yapısal ve jeolojik açıdan
engelleyerek geçirimsiz bir bariyer oluşturmaktadır.
Triyas-Jura yaşlı geçirimsiz birim yine Yenişarbademli ilçesi civarında Beyşehir gölü kotu
seviyesinde yüzeylenmektedir. Dolayısıyla Beyşehir gölü batı kesimlerinde geniş bir alanda
yüzeylenen karstik sistem hem batı, hem de güneyden geçirimsiz bir bariyerle sınırlanmaktadır.
Gölün güneybatı kesiminde Kırkkavak fayı ile Gembos Polyesi arasındaki karstik karbonatlı
seri ise bünyesindeki yeraltısuyunu, paleo-topoğrafyadaki geçirimsiz serinin tavan kotunun
Beyşehir göl su kotundan daha yüksek olması nedeniyle Beyşehir gölüne vermektedir.
Gölün batısı boyunca görülen faylanma, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde olup bu
kısımlardaki en eski tektonik hareketlerin kretase çağı sonlarında vuku bulduğu anlaşılmaktadır.
Gölün batısı boyunca görülen faylanma kuzeybatı-güneydoğu istikametinde olup bu
kısımlarda 8 şiddetinde depremler olmuştur.
4. KARST HİDROJEOLOJİSİ
Beyşehir gölü batı ve güneybatısında yüzeylenen karbonatlı kayaçlar karstik özellikte olup,
çok geçirimlidir. Yüzeylerinde çok değişik boyutta ve çapta karstik şekiller mevcuttur. Genel
olarak dik ve sarp bir topografyaya sahip olan bu kayaçlar üzerinde çok sayıda düden
bulunmaktadır.
Bu düdenlerin başlıcaları;
1.
2.
3.
4.

Homat Düdenleri (Gölün küzeybatı ucunda)
Mada adası Düdeni (Münferit olarak en büyük düdendir.)
Küre Düdeni (Alıcı, verici özelliktedir)
Hacı Akif Adası Düdeni
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Yağışlı periyotlarda kireçtaşlarındaki karstik kanal ve sistemler sayesinde hızla süzülen yağış
suları karstik akiferi beslemektedir. Geniş ve yaygın bir alan kaplayan bu karstik akiferde,
beslenime bağlı olarak yükselen yeraltısuyu seviyesi sonucunda sularını Beyşehir gölüne
vermektedir. Bu durum yağışlı periyot boyunca devam etmektedir.
Kurak periyotta ise karstik akiferdeki yeraltısuyu Beyşehir göl kotunun altına indiğinden
Beyşehir gölü karstik sistemini beslemektedir. (ortalama 5 m3/s) Jeolojik olarak geçirimsiz
birimlerle sınırlandırılmış olan karstik akifer ise uzun vadede kendini Beyşehir göl su kotu ile
dengelemeye çalışmaktadır. (Şekil 1)

Şekil 1 Beyşehir Gölünün su seviyesini dengelemesi
Yağışlı periyotta karstik akiferden Beyşehir gölünü besleyen su miktarının, kurak periyotta
Beyşehir gölünden karstik akifere giren su miktarından çok daha fazla olduğu tahmin
edilmektedir. Yağışlı periyotlarda (örneğin 1965-1973) Beyşehir gölünde meydana gelen taşkın
ve su baskınları da yüzeysel beslenim kadar bu sebepten de kaynaklanmaktadır.
Beyşehir gölü ile Manavgat havzası, köprüçay ve Aksu nehrinin ilişkisinin araştırılması
amacıyla ayrıca izotrop analizleri için örnekler toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Beyşehir göl
suyunun genç olmadığını göstermiştir. Eğer Beyşehir gölünden yüksek miktarda kaçak olsaydı,
göl suyunun yaşlı olmaması gerekirdi. Öte yandan Dumanlı kaynağının yaşı ile yapılan izotopik
değerlendirmeler de Beyşehir gölü ile ilişkisinin olmadığını ortaya koymuştur.
Beyşehir gölünün en önemli bilinmeyeni su dengesinin tam kurulamamış olmasıdır. Genel
durumuna baktığımızda yaklaşık on yıllık bir su döngüsünün olduğunu fakat bu son yıllarda bu
döngünün değişmiş olduğu görülmektedir. Su dengesinin kurulmasını etkileyen etraftaki
havzalarla olan karstik hidrolojinin hakim olduğu kesimlerdeki hem su girişi hemde su
çıkışlarıdır.
Gölün su seviyesi değişimi yapay sinir ağları kullanılarak bir model hazırlanmıştır ve kurulan
modelle de su seviyesi değişimi modellenmiştir. Kurulan modelin egitimi sırasında oldukça iyi
sonuçlar elde edilmiştir.
5. BALIKÇILIK
Beyşehir gölünde balıkçılık için en önemli sorun bilinçsizce balık türleri aşılanmasıdır. Bu ise
göle has balıkların soyunun tükenmesini sağlamıştır. Ayrıca gölün balıkçılık yapılan yerine
gidildiğinde suyun yüzeyinin ölü balıklarla dolu olduğu ve balıkçıların para etmeyen balıkları
öldürüp suya geri attıklarını neredeyse yüzde beşe varan balık israfının olduğu görülmektedir.
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Yapılan çalışmalar aşağıda ana başlıklar altında anlatılmış ve elde edilen sonuçlar kısaca
özetlenmiştir.
1986 Isparta Su Ürünleri Bölge Müdürlüğünün yaptığı çalışmaya göre göl sıcaklığı 5-22 C,
oksijen içeriği 7.4-10.3 ppm, pH da 7.1-8.3 arasında değişmektedir. Araştırmada 52 cins
fitoplankton, 15 cins zooplankton ve 9 cins zoobentik organizmaları tespit edilmiştir. Yıllık
ortalama plankton yoğunluğunun da 4.6 cc/m3 olduğu belirtilmektedir. Zoobentik organizma
içeriği açısından yoğunluk bakımından Oligochaetaların birici sırada, Crinomus ve
Chrinomidlerin ikinci sırada, Bivalvialarında üçüncü sırada yer aldığı sayısal bakımdan göl
zemininin zoobentik organizma içeriğinin 478 adet/m2 olduğu ifade edilmektedir.
Cirik ve ark. 1991 Beyşehir gölü florasını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, kalitatif
ve kantitatif yönden yeşil (Chlorophyceae), sarı-kahverengi (Diatomaphyceae) ve mavi
(Cyanophyceae) grubu alglerin baskın olduğunu ve floranın esasını oluşturduğunu ifade
etmektedir. Beyşehir gölü verimlilik yönünden ötrofiye (verimli) eğilimi olan mezotrof (orta
verimli) bir göldür.
Ağustos 1994-Temmuz1996 tarihleri arasında yapılan T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Eğridir Su Ürünleri araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Beyşehir Gölü Su Ürünleri Geliştirme
Projesi kapsamında, Balık populasyonlarının araştırılması ve sudak populasyonunun göl
balıkçılığı üzerine etkileri adlı çalışmada göl suyunun bazı fiziksel ve kimyasal parametreler
bakımından balıkçılığa elverişli olduğu saptanmıştır. Ayrıca zooplanktonik ve zoobentik
organizmalar açısından da iyi durumda olduğu anlaşılmıştır.
Beyşehir gölünde toplam 1519 balıkçının 916 tekne ile avcılık yaptığı saptanmıştır. Ağustos
1995-Temmuz1996 tarihleri arasında toplam 4 430 186 kg Sudak, 208 435 kg Sazan balığı
avlanmıştır. Bu miktara göre Beyşehir gölünden 64.2 kg/ha/yıl sudak ve 3.02 kg/ha/yıl sazan
balığının avlandığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
1978 ve 1980 yıllarında, sudak balığının göle aşılanmasıyla gölde mevcut 9 balık türünün
nesli tükenmiş ve bir çoğu da azalmıştır. Gölde hızla artan Sudak balığı 1980 yılların sonunda
dominant balık türü haline gelmiştir. Birde 1980 li yılların ortalarında veba hastalığı sonucu
kerevit populasyonu yok denecek kadar azalmasıyla göl balıkçılığı oldukça zayıflamıştır.
Ayrıca 1 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü balıkçılık yasaklanmalıdır.
1983-1984 yıllarında Isparta Su Ürünleri Bölge Müdürlüğünün yaptığı çalışmaya göre gölde 9
tür balık yaşamaktadır. Bu balık türleri sazan (Cyprinus carpio), tatlısu kefali (Leuciscus
lepidus), siraz (Capoeta pestai), kızılkanat (Chondrostoma regium), gövce (Alburnus akili),
yağca (Acanthorutilus anatolicus), kaya balığı (Gobio gobio), taş balığı (Gobitis bilseli) ve sudak
(Lucioperca lucioperca)dır. Ayrıca göle hangi yolla girdiği bilinmeyen kadife balığı (tinca tinca)
çiflik ve gölkaşı köylerinin kıyılarında görülmektedir.
T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Eğridir Su Ürünleri araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Beyşehir Gölü Su Ürünleri Geliştirme Projesi kapsamında, Balık populasyonlarının araştırılması
ve sudak populasyonunun göl balıkçılığı üzerine etkileri adlı çalışma esnasında araştırmacıların
avcılık denemeleri yaparak gölden elde edilen balıkların sayısal ve ağırlıksal değeri aşağıdaki
Tabloda verilmiştir.
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Balık Türü
Sudak
Sazan
Tatlısu Kefali
Karaburun
TOPLAM

Ağustos 1994 – Temmuz 1995
Balıkların
Balıkların
Sayısı
Ağırlığı
537
75645.6
61
39560.7
48
29745.5
19
5064.7
665
150016.5

Ağustos 1995 – Temmuz 1996
Balıkların
Balıkların
Sayısı
Ağırlığı
365
58147.3
84
60359.0
38
23064.5
2
544.7
489
142115.5

Balıkçı teknesi ve balıkçı sayısının yerleşim yerlerine göre dağılımı
Bölge
Yerleşim Yeri
Tekne Sayısı
Balıkçı Sayısı
Tolca
70
140
Kıreli
40
80
Budak
24
43
Kuşluca
30
45
Akburun
36
68
Gölkaşı
50
54
Çiftlik
21
42
KONYA Beyşehir Merkez
100
200
Karadiken
8
16
Üstünler
9
9
Üzümlü
2
2
Yeşildağ
42
64
Cemeller
14
27
Kurucaova
36
62
Gölyaka
160
290
TOPLAM
642
1142
Gölkonak
42
68
Gedikli+Mada Adası 91
104
Sarıkabalı
28
34
ISPARTA Belceğiz
10
20
Yeniköy
21
30
Karayaka
24
48
Yassıbel (Fele)
24
25
Kıyakdede
34
48
TOPLAM
274
377
GENEL TOPLAM
916
1519
6. SONUÇLAR
¾ Beyşehir gölü ile Manavgat çayı arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı jeolojik,
hidrojeolojik ve hidrolojik çalışmalarda ortaya konulmuştur.
¾ Beyşehir gölünün besleniminde karstik akiferin büyük oranda katkısı olmaktadır. İçe akış
yoluyla olan bu beslenim miktarının pratik olarak ölçülmesi imkanı bulunmamaktadır.
Ancak hidrolojik bilançolarda Beyşehir gölünün kurak periyotta karstik akiferi beslediği
su miktarının yaklaşık 5 m3/s dir. Karstik akifere giren bu su, akiferin geçirimsiz
birimlerle sınırlanmış olmasından dolayı başka bir havzaya gitmemektedir. Uzun
periyotta karstik akiferdeki yeraltı suyu seviyesi ile Beyşehir göl su kotu sürekli olarak
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¾

¾
¾

¾
¾

birbirini dengelemeye çalışmaktadır. Başka bir deyişle, karstik akifer görünmeyen bir
reservuar teşkil etmektedir.
Yapılmakta olan Derebucak barajı ile yılda yaklaşık 130 milyon m3 su Beyşehir gölüne
derive edilecektir. Baraj yapılmadan önce Manavgat Çayına ulaşan bu suyun Beyşehir
gölüne aktarılması sulama için önemli bir ek kaynak yaratacaktır. Bu suyun aktarılması
sonucunda karstik akiferdeki yeraltısuyu açısından olumsuz bir etki beklenmemektedir.
Beyşehir gölü izotrop çalışması ile göl suyunun eski olduğu anlaşılmaktadır.
Tolca-Beyşehir arası (doğudan güneye) killi zemin su kaçağı olmadığı düşünülmektedir
Bu kesimlerde yeraltı suyu gölü beslemektedir. Gölün tabanında kil olduğu bilindiğinden
tabandan su kaçağı olmamaktadır. Kaçakların kuzey-batı ucundan Homat tepesinden
başladığı düşünülüyor. Kuzey tarafı geçirimsiz tabakalarla çevrili olduğu için güneye
doğru iletildiği düşünülüyor. Doğu ve güney tarafından besleniyor.
Su kotu yükseldikçe kaçaklar artacaktır.
Gölde balıkçılar tarafından yakalandıktan sonra geri göle atılan balıklar göl suyunu
kirletmektedir.
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ÖZET
Enerji kırıcı havuzların boyutlandırılmasında ana etken hidrolik sıçramanın özellikleridir.
Hidrolik sıçramanın boyunun ve sıçrama sonrası meydana gelecek akım derinliğinin
küçültülmesi, daha ekonomik tasarımların yapılmasına olanak sağlar. Bu çalışmada,
pürüzlülüğün hidrolik sıçrama özellikleri üzerine olan etkisi incelenmiştir. Bu amaçla,
dikdörtgen kesitli bir açık kanal tabanına prizmatik pürüzlülük elemanları yerleştirilerek,
pürüzsüz kanal durumunda meydana gelen hidrolik sıçrama özellikleri ile pürüzlü durumdaki
sıçrama özellikleri kıyaslanmıştır. Deneyler sonucunda, pürüzlü durumda, sıçrama boyu ile
sıçrama sonrası oluşan akım derinliğinin azaldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hidrolik Sıçrama, Pürüzlülük, Prizmatik.
EFFECT OF ROUGHNESS ON HYDRAULIC JUMP PROPERTIES
ABSTRACT
The main factor in the design of stilling basins is the properties of the hydraulic jump. The
decrease in the length and sequent depth of the hydraulic jump provides more economic designs.
In this article, effect of roughness on hydraulic jump properties has been studied. For this
purpose, prismatic roughness elements have been placed on the base of the rectengular open
channel and properties of the hydraulic jump occured in smooth and rough channels have been
compared. At the end of the experiments, it has been seen that the length and the sequent depth
of the hydraulic jump for rough channel have been decreased when compared with smooth
channel.
Key Words: Hydraulic Jump, Roughness, Prismatic
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1. GİRİŞ
Hidrolik yapılar üzerinde meydana gelen hasarların önemli bir kısmının, bu yapılar üzerinde
veya çevresinde yüksek enerjiye sahip akımın oluşturduğu erozyon veya oyulma sonucu
meydana geldiği bilinmektedir. Bu tür hasarların önlenmesinde en etkili yol, çeşitli yöntemlerle
yüksek enerjiye sahip akımın enerjisinin sönümlenmesidir.
Hidrolik sıçrama, açık kanal hidroliğinde yüksek enerjili akımların enerjisinin
sönümlenmesinde kullanılan ve geniş uygulama alanına sahip bir olgudur. Sel rejimindeki
akımın ani bir değişimle nehir rejimine sahip bir akım haline gelmesi olarak tanımlanan hidrolik
sıçrama sonrasında, akım hızları düşerken akım yüksekliği artar ve böylece akım enerjisinin
önemli bir kısmı sönümlenir.
Hidrolik sıçrama ile akım enerjisinin sönümlenmesine yönelik en geniş uygulamalar
dolusavak mansabında yer alan enerji kırıcı havuzlardır. Enerji kırıcı havuzlar, dolusavak
vasıtası ile baraj rezervuarından savaklanan suyun mansap kanalına aktarılmadan önce
enerjisinin kırıldığı yapılardır. Enerji kırıcı havuzlar içerisinde akım enerjisinin sönümlenmesi,
genellikle havuz içerisinde oluşturulan hidrolik sıçrama sayesinde olmaktadır. Çoğu zaman,
enerji kırıcılar içerisine yerleştirilen enerji kırıcı bloklar enerji
sönümlenmesi için
kullanılmaktadır. Bu enerji kırıcılar, havuz içerisinde taban direnci oluşturmakta, su yüksekliğini
bir hidrolik sıçrama oluşturarak artırmakta ve akımın enerjisi çarpma etkisi sayesinde
sönümlenmektedir.
Tahmin edilebileceği gibi, enerji kırıcı havuzun uzunluğu, hidrolik sıçrama uzunluğu ile
orantılıdır ve ekonomi bakımından hidrolik sıçrama uzunluğu ne kadar kısa olursa, havuz o
kadar ekonomik hale gelmektedir. Genel olarak hidrolik sıçramanın uzunluğu; akım hızı, su
derinliği ve havuz taban ve yan duvarlarındaki pürüzlülük özelliklerine bağlıdır. Teorik olarak bu
parametreler üzerindeki değişiklikler hidrolik sıçrama boyunu etkileyecektir.
Hidrolik sıçrama olgusu çeşitli yönleri ile şimdiye kadar bir çok araştırmacı tarafından
çalışılmıştır; [Peterka, 1958; Rajaratnam, 1967; Leutheusser, 1972; Chow, 1981; Bretz, 1986;
Birol 1989]. Ancak, kanal pürüzlülüğünün hidrolik sıçrama özelliklerine olan etkisi konusunda
yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır [Huges, 1984; Birol, 1989; Mohammed, 1991; Ead and
Rajaratnam, 2002].
Bu çalışmada, kanal tabanına yerleştirilen prizmatik pürüzlülük elemanlarının, hidrolik
sıçrama özelliklerine olan etkisi incelenmiştir.
2. TEORİ
Tabanına pürüzlülük elemanları döşenmiş bir kanalda, kapak mansabında meydana gelen
hidrolik sıçrama ve parametreler Şekil 1 de gösterilmiştir. Bu şekilde, Y1 ve Y2 sırası ile hidrolik
sıçrama öncesi ve sonrası kanal tabanından itibaren akım derinliklerini, Lj sıçrama boyunu, k
pürüzlülük elemanlarının yüksekliğini, X kapak ile hidrolik sıçrama arasındaki mesafeyi, a kapak
arkasındaki akım derinliğini ve b de kapak açıklığını ifade etmektedir.
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(1)
(2)
Şekil 1. Tabanına pürüzlülük elemanı yerleştirilmiş kapaklı kanalda hidrolik sıçrama
Tabanı pürüzsüz kabul edilen dikdörtgen kesitli bir açık kanal için, kesit 1 ve 2 arasında
momentum denklemi yazılarak, hidrolik sıçrama öncesi ve sonrası akım derinlikleri arasındaki
ilişki aşağıdaki şekilde gösterilebilir.
Y2 1 ⎡
⎤
= ⎢ 1 + 8 Fr21 − 1⎥
Y1 2 ⎣
⎦

Burada, Fr1 1 kesitinde akımın Froude sayısı olup Fr1 = u1
ortalama hızıdır.

(1)
gy1 ve u1 1 kesitindeki akımın

Tabanına pürüzlülük elemanları yerleştirilmiş bir kanalda, yukarıdaki şekle göre, kesit 1 ve 2
arasında, boyut analizi yapıldığında, aşağıdaki bağıntılar bulunabilir.

u
Y2
k
k
= f1 ( 1 , ) = f1 ( Fr1 , )
Y1
Y1
gY1 Y1
Lj

u1

(2)

k
k
) = f 2 ( Fr1 , )
Y1
gY1 Y1

(3)

u
k
dH
k
= f 3 ( 1 , ) = f 3 ( Fr1 , )
Y1
Y2
gY1 Y1

(4)

Y2

= f2 (

,

Yukarıdaki ifadelerde; Y2= hidrolik sıçrama sonrası akım derinliği, Lj= hidrolik sıçrama boyu,
ve dH=H1-H2=kesit 1 ve 2 de akımın sahip olduğu enerji yükseklikleri arasındaki fark, u1=
hidrolik sıçrama öncesi ortalama akım hızı, Y1= hidrolik sıçrama öncesi akım derinliği, g=
yerçekimi ivmesi ve k=pürüzlülük elemanları yüksekliğidir.
Bu çalışmada, sıçrama öncesi ve sonrası akım derinliklerini ifade eden Y1 ve Y2 değerleri,
pürüzlülük elemanlarının üst noktasından itibaren rölatif akım derinliği olarak alınmıştır. Yani,
Y1* ve Y2* değerleri, kanal tabanından itibaren akım derinliğini ifade eden Y1 ve Y2 değerlerinden
pürüzlülük elemanlarının yüksekliği k değerinin çıkartılması ile bulunmuştur.
Y1* = Y1 − k

(5)

Y2* = Y2 − k

(6)
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Denklem 2, 3 ve 4 te yer alan k Y1 oranı, pürüzlülük elemanlarının hidrolik sıçrama
üzerindeki etkisini ifade eden boyutsuz bir büyüklüktür. Ancak, bu boyutsuz ifadenin tek başına
pürüzlülük elemanlarının sıçrama üzerindeki etkisini tam olarak ifade edemeyeceği açıktır.
Pürüzlülük elemanlarının boyunun yanı sıra, bu elemanların şekillerinin ve kanal içerisindeki
dağılımlarının da hidrolik sıçrama özelliklerinde ve de sıçrama sonrası oluşacak akım
parametreleri üzerinde etkisinin olacağı muhakkaktır. Bu nedenle, boyut analizi sırasında şekil
ve kanal içerisinde dağılımı ifade edecek, boyutsuz bir değişken de düşünülmelidir. Bu durumda,
λ pürüzlülük elemanlarının kanal içerisindeki dağılımını ve şekillerini ifade eden boyutsuz bir
parametre olarak kabul edilip ve bağımsız bir değişken olarak alarak boyut analizine katılırsa
aşağıdaki ifadeler bulunur.
Y2*

k
= f1 ( Fr1 , , λ )
Y1
Y1*
Lj

k
= f 2 ( Fr1 , , λ )
Y1
Y2*

dH

k
= f 3 ( Fr1 , , λ )
Y1
Y2*

(7)

(8)

(9)

Ancak bu makalede, deneylerde sadece prizmatik pürüzlülük elemanları kullanıldığından ve
pürüzlülük elemanlarının dağılımı kanal içerisinde sabit olduğundan yukarıda belirtilen bağımlı
boyutsuz değişkenlerin sadece Fr1 ve k Y1 in fonksiyonu olduğu kabul edilecektir.
3. DENEY DÜZENEĞİ VE DENEYLER

Pürüzlülüğün hidrolik sıçrama özellikleri üzerine olan etkisini incelemek için gerçekleştirilen
deneyler, 12 m uzunluğa, 0.45 m genişliğe ve 0.75 m derinliğe sahip dikdörtgen kesitli ve yan
duvarları pleksiglas olan bir kanalda yapılmıştır. Hidrolik sıçrama, kanal başlangıcından 7.5 m
mansaba yerleştirilmiş, 0.65x0.75 m ebadındaki pleksiglas kapağın mansabında oluşturulmuştur.
Kapak açıklığının istenilen seviyeye ayarlanması, kanal yan duvarlar içerisinde kapağın oturduğu
kayar mesnetler vasıtası ile yapılmıştır. Kuyruk suyu derinliği kanal sonuna yerleştirilmiş olan
bir başka kapak yardımı ile ayrlanmıştır. Hidrolik sıçrama bu iki kapak arasındaki 4.5 m lik
kısımda oluşturulmuştur. Deneyler sırasında debi ölçümünü yapabilmek amacı ile kanal başına
bir ince kenarlı dikdörtgensel savak yerleştirilmiştir.
Kanal içerisindeki pürüzlülük 1.5x1.5 cm lik kesite sahip prizmatik elemanlar kullanarak
oluşturulmuştur. Bütün elemanlar 0.5 cm kalınlığındaki kauçuk levhalardan kesilmiştir. Deneyler
sırasında 0.5, 1 ve 1.5 cm yüksekliğe sahip 3 farklı prizmatik eleman kullanılmıştır. 1 ve 1.5 cm
ebadındaki elemanlar 0.5 cm kalınlığındaki levhalardan kesilmiş parçaların üst üste
yapıştırılması ile oluşturulmuştur. Pürüzlülük elemanlarının kanal içerisindeki dağılımları Şekil
2 de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Pürüzlülük elemanlarının kanal içerisindeki dağılımı
Hidrolik sıçrama öncesi ve sonrası oluşan akım derinlikleri ile kapak arkasındaki akım
derinliği iki adet limnimetre yardımı ile ölçülmüştür. Hidrolik sıçramanın başlangıcı ile kapak
arasındaki mesafe ve hidrolik sıçramanın boyu, kanal yan duvarı üzerine yapıştırılmış ölçekli
karoloj yardımı ile okunmuştur.
Kanalda iki farklı durumda deneyler gerçekleştirilmiştir. Pürüzlülüğün hidrolik sıçrama
üzerine olan etkisini gözlemleyebilmek ve karşılaştırma yapabilmek amacı ile öncelikle kanal
içerisinde prizmatik elemanlar yerleştirilmeden, pürüzsüz kanal ortamında deneyler yapılmıştır.
Daha sonra, üretilen pürüzlülük elemanları Şekil 2 de belirtildiği şekilde kanal içerisine monte
edilmiştir. Her iki durumda da sabit debiler altında kapak açıklıkları değiştirilerek, değişik
hidrolik şartlara sahip akımlar oluşturulmuş ve deneyler yürütülmüştür. Kanal sonuna
yerleştirilmiş olan ikinci kapak yardımı ile ilk kapaktan sonra düzgün ve tam oluşmuş bir
hidrolik sıçrama yaratılmıştır. Daha sonra, sıçrama öncesi ve sonrası akım derinlikleri, sıçrama
uzunluğu ve sıçrama başlangıcının ilk kapağa olan mesafesi ölçülmüştür. Bu işlemler değişik
debiler altında tekrarlanarak, farklı şartlarda oluşmuş hidrolik sıçramaların özellikleri
belirlenmiştir.
4. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME

Yukarıda da belirtildiği gibi, ilk etapta pürüzlülük elemanları yerleştirilmeden, pürüzsüz
kanalda deneyler yapılmıştır. Boyutsuz büyüklükler Y2 Y1 , L j Y2 ve dH H 1 in Fr1 ile değişimi
sırası ile Şekil 3, 4 ve 5 de verilmiştir.
Şekil 3 de, hidrolik sıçrama sonrası ve öncesi akım yükseklikleri oranının, Y2 Y1 , Fr1 ile
değişimi yer almaktadır. Aynı grafikte, Denklem 1 de belirtilen eşitlikte gösterilmiştir. Teorik
denklem ile deneysel sonuçlar arasındaki uyum, şekilden de görülebileceği gibi oldukça iyidir.
Deneysel sonuçlar ile teorik denklem arasındaki sapmalar, teorik denklemin çıkartılmasında
yapılmış olan fakat gerçekte olmayan kabullerden kaynaklanmaktadır.
Hidrolik sıçrama uzunluğu, Lj, Y2 ye bölünerek boyutsuz hala getirilmiş ve Fr1 ile değişimi
Şekil 4 te gösterilmiştir. Aynı grafikte USBR ( U.S. Bureau of Reclamation) tarafından tavsiye
edilen L j Y2 in Fr1 ile değişimi de yer almaktadır . Deneysel datalar ile USBR grafiğinin
uyumluluğu şekilden de görülebileceği gibi oldukça iyidir. Bu şekilden de anlaşıldığı gibi, Fr1 in
küçük değerleri için L j Y2 , Fr1 bağımlı olarak değişmektedir. Fr1 büyüdükçe, L j Y2 değeri Fr1
den bağımsız hale gelmekte, sabit bir değere yaklaşmaktadır.
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Şekil 5 te, dH H 1 in Fr1 ile değişimi gösterilmiştir. Görülüğü gibi, Fr1 değeri büyüdükçe,
dH H 1 değeri yatay hale gelme eğilimindedir.
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Şekil 3. Pürüzsüz kanalda Y2 Y1 - Fr1 değişimi
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Şekil 4. Pürüzsüz kanalda L j Y2 - Fr1 değişimi
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Şekil 5. Pürüzsüz kanalda dH H 1 - Fr1 değişimi
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Pürüzsüz kanal deneylerinden sonra, kanala değişik boylara sahip pürüzlülük elemanları
yerleştirilip deneyler farklı debilerde ve kapak açıklıklarında tekrarlanmıştır. Öncelikle 0.5 cm
yüksekliğe sahip elemanlarla deneyler yapılmış daha sonra ayrı ayrı 1.0 ve 1.5 cm lik elemanlar
için deneyler tekrarlanmıştır. Bu şartlarda boyutsuz büyüklükler Y2* Y1* , L j Y2* ve dH H 1 in
Fr1 ile değişimi sırası ile Şekil 6, 7 ve 8 de verilmiştir.
parametrelerin pürüzsüz kanal için değişimi de gösterilmiştir.

Aynı şekiller üzerinde, ilgili

Şekil 6 da pürüzlü ve pürüzsüz kanal durumları için Y 2* Y1* in Fr1 in değişimi gösterilmiştir.
Yukarıda, teori kısmında da bahis edildiği üzere, burada ifade edilen Y1* ve Y2* değerleri, Y1 ve Y2
değerlerinden, pürüzlülük elemanlarının yüksekliği, k nın çıkartılması ile bulunmuştur. Şekildeki
Y 2* Y1* in Fr1 değişimleri pürüzlülük elemanları için ayrı ayrı incelenirse hepsinin doğrusal bir
değişim gösterme eğiliminde oldukları gözlenebilir. Y2* Y1* deki değişiminin, pürüzlülük
elemanları boyları ile değişimi belirgin olmamakla birlikte, her bir pürüzlülük elemanı için
Y 2* Y1* nin değişimi genel olarak doğrusaldır ve Fr1 sayısının 4 ten büyük olması durumunda
Y 2* Y1*

oranı pürüzlü kanallarda ortalama olarak 4.0 gibi bir değerde sabitken, pürüzsüz

kanallarda bu oran artan Fr1 sayısı ile artma eğilimi göstermektedir. Diğer dikkate değer bir
noktada, bulunan bütün değerlerin, pürüzsüz kanal durumunda elde edilen değerlerin altında
olduğudur.
Farklı pürüzlülük elemanları ve pürüzsüz kanal için L j Y2* in Fr1 ile değişimleri Şekil 7 de
gösterilmiştir. Şekil incelendiğinde, pürüzlülük elemanları için L j Y2* in Fr1

ile

değişimlerinin

belli bir trend takip etmedikleri söylenebilir. Ancak bütün değerler, pürüzsüz kanal için bulunan
değerlerden daha küçüktür. Bu durumda kanal içerisine yerleştirilen farklı pürüzlülük
elemanlarının, genel olarak sıçrama boyunu azatlığını söylemek mümkündür. Pürüzlülük
elemanlarının boyu ile sıçrama boyu arasında genel bir ilişki verilememekle birlikte, kabaca
pürüzlülük elemanlarının boyu artıkça sıçrama boyundaki düşüşün daha belirgin hale geldiği
söylenebilir.
Şekil 8 de, dH H1 in Fr1 ile değişimi verilmiştir. Bu şekilde de pürüzlü kanal ile pürüzsüz
kanal deneylerinden elde edilen sonuçlar birlikte gösterilmiştir. Akım enerjisindeki
sönümlemenin pürüzlü kanal ile pürüzsüz kanal durumlarında hemen hemen aynı trende sahip
olduğu söylenebilir. Sönümlenme oranları her iki durum içinde yaklaşık değerlere sahip olmakla
birlikte, pürüzlülük elemanları yerleştirilmiş durumdaki enerji sönümlenme oranı pürüzsüz
kanala göre biraz daha fazladır. Pürüzlülük elemanlarının boyutu değiştiğinde enerji
sönümlenme oranlarındaki değişimin fazla bir farklılık göstermediği görülmektedir.
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Şekil 8. Pürüzlü ve pürüzsüz kanalda dH H 1 - Fr1 değişimi
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5. SONUÇ

Dikdörtgen kesitli kanal tabanına pürüzlülük elemanları yerleştirilerek, pürüzlülüğün hidrolik
sıçrama özellikleri üzerine olan etkisi incelenmiştir. Deneyler sonrasında, pürüzsüz kanal
durumu ile pürüzlü kanal durumu karşılaştırıldığında, hidrolik sıçramanın boyunda, L j Y2* , ve
derinlik oranlarında, Y2* Y1* , azalmalar olurken, sönümlenen enerji miktarında, dH H1 , pürüzsüz
kanal durumuna göre bir artma olduğu görülmüştür. Pürüzlülük elemanları boyut şekil ve
yerleşim özelliklerinin değiştirilerek benzer deneylerin yapılmasıyla, bunların hidrolik sıçrama
özellikleri üzerine etkileri daha detaylı olarak anlaşılabilir.
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ÖZET
Keskin kenarlı doğrusal dolu savakların hidrolik özelliklerini araştırmak için laboratuvar
ortamında bir seri deney yapılmıştır. Bu nedenle fiberglastan yapılan 8 çeşit keskin kenarlı
doğrusal savak modeli, dikdörtgen kesitli kanalda test edilmiştir. Yapılan her deneyde, savak
üzerindeki su yükseklikleri ve bu değerlere karşılık gelen akım debileri ölçülmüştür.
Deneylerden elde edilen verilerle, debi katsayısı ve debi katsayısının diğer boyutsuz
parametrelerle değişimi araştırılmış ve grafiklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmaların
sonunda, sabit su yüksekliğinde savağın boyu uzadıkça geçirebileceği debi miktarının arttığı
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Keskin kenarlı doğrusal savaklar, debi katsayısı
HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF SHARP-CRESTED WEIRS
ABSTRACT
A series of laboratory experiments were performed in order to investigate hydraulic
characteristics of linear sharp-crested weirs. For this reason, eight different linear sharp-crested
weir models manufactured from plexiglass were tested in a horizontal laboratory flume. The
water head over the weir, h, was measured in each experiment. The dependence of discharge
coefficient and other dimensionless terms on model parameters were investigated and presented
graphically. It was observed that discharge capacity increases as the length of the weir is
extended for a given water head over the weir crest.
Key Words: Sharp-crested linear weirs, discharge coefficient
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1. GİRİŞ
Klasik dikdörtgen kesitli keskin kenarlı savaklar kanalların belli yerlerine akıma dik olarak
yerleştirilerek akımın debisinin ölçülmesinde kullanılırlar. Bu çalışma kapsamında kullanılan
keskin kenarlı doğrusal savaklar dikdörtgen kesitli kanala akıma dik değil açılı olarak
yerleştirilmişlerdir. Dolayısıyla test edilen savakların boyları kanal genişliğinden daima
büyüktür. Savak boyları klasik keskin kenarlı savakların boylarından uzun olduğu için, aynı su
yükünde daha fazla debi geçirebilmekte olan bu tip savakların simetrik olarak yan yana
getirilmeleriyle oluşturulan labirent dolu savaklar sayesinde dolu savakların boşaltım kapasiteleri
artırılabilmektedir. ( Hay ve Taylor, 1970, Tullis ve arkadaşları, 1995, ve Kumcu, 1997)
Keskin kenarlı dolu savakların projelendirilmesinde gerekli olan parametreler savak uzunluğu,
L, savak yüksekliği, P, savağın yerleşim açısı α ve savak genişliği t’ dir (Şekil 1).
Bu çalışmada, keskin kenarlı savakların hidrolik özelliklerini araştırmak amacıyla, sabit
dikdörtgen kesitli bir kanalda savak boyları ve yükseklikleri değiştirilerek, deneysel bir seri
çalışma yapılmış ve elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir.
2. SU YÜKÜ-DEBİ BAĞINTISI
Savak üzerinden geçen akıma ait akım çizgilerinin doğrusal olduğu kabul edilerek Şekil 2 de
belirtilen 1 ve 2 noktaları arasında Bernoulli eşitliğini yazılabilir.
h = (h − y ) +

u2
2g

(1)

Bu eşitlikte h, savak üzerindeki su yüksekliği, y, seçilen noktadan su seviyesine olan mesafe,
u, 2 nolu noktadan geçen akımın hızı, ve g’ de yerçekimi ivmesidir. 1 Nolu noktada akımın hızı
“sıfır” kabul edilerek ihmal edilmiştir. Savak üzerinden geçen teorik birim debi, qt için aşağıdaki
ifade yazılarak,

qt = ∫ udA

(2)

ve 1 nolu eşitlik 2 nolu denklemde yerine konularak,

qt =

3
2
(2 g ) 12 h 2
3

(3)

eşitliği elde edilir.
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Şekil 1. Keskin kenarlı bir savağın plan ve kesit görünüşü

285

2

Uo /2g

H

h

1
y

Ölçüm Kesiti

u

2

dy

Kontrol Kesiti

Şekil 2 Teorik Analizde Kullanılan Parametreler

3 Nolu eşitlik elde edilirken yük kayıpları ve akımın daralması ihmal edildiği için, gerçek debi
hesaplanırken, teorik hesapla bulunan akım debisi belirli bir yüzde azaltılmalıdır. Bu nedenle
pratikte, akımın debisini bulabilmek için teorik olarak bulunan debi denkleminin, debi katsayısı
veya savak katsayısı adı verilen Cd, ile çarpılması gerekir.
qt =

2 32
h Cd 2g
3

(4)

Daha önce yapılan çalışmaların pek çoğunda Cd katsayısının h/P ile olan değişimi analiz
edilmiştir (Tullis ve arkadaşları, 1995). Bu çalışmada, Cd debi katsayısının savak yüksekliği ve
savak boyu ile olan değişimleri araştırılmıştır.
3. DENEY DÜZENEĞİ VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Deneyler, boyu 11 m, genişliği 0.67 m ve derinliği 0.70 m olan dikdörtgen kesitli açık
kanalda yapılmıştır. Yan duvarları cam ve tabanı beton olan kanalın orta kısmına, deneylerde
kullanılan ve fiberglastan imal edilmiş olan savaklar yerleştirilmiştir (Şekil 3).
Şekil 4’ de ise kullanılan model çeşitleri ve savak yükseklikleri gösterilmiştir. Kullanılan
savak boyutları; kanal genişliği, savak boyu, savağın yatayla yaptığı açı Tablo 1’ de detaylı
olarak görülmektedir.
Test edilen ao ve co modelleri akıma dik (savak boyu kanal genişliğine eşit) olup, yatayla
yaptıkları açılar α=90o dir. Test edilen diğer modellerde ise α açılarının aldığı değerler sırasıyla
38o.68, 45o.59 ve 56o.44 dir. Savak yükseklikleri ise a- serisi için P=15cm ve c- serisi için
P=10cm dir.
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Yapılan her deneyde membadaki su yüksekliği h ve bu yüksekliğe karşılık gelen debi Q
ölçülmüştür. Önemli parametrelerden Q/Qo, ∆Q/Qo, h/P, Cd, L/Lo ve ∆L/Lo boyutsuz değerleri
her yapılan deney için hesaplanmıştır (Kumcu, 1997).
Savak debisini etkileyen en önemli parametrelerden bazıları; toplam savak boyu, savak
üzerinden akan suyun memba tarafındaki yüksekliği, savak yüksekliği, savak şekli ve debi
katsayısıdır.

Lo=67cm

A

A

Akım

Su Yüksekliği Ölçüm
Kesiti

Kontrol Kesiti

PLAN

h

P

PROFİL

A-A

Şekil 3 Deney düzeneğinin plan ve profili
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Kuyruksuyu
Kanalı

a0

a1

a2

a3

c0

c1

α

c2

c3

α

a-serisi
P=15cm

c-serisi
P=10cm

Şekil 4 Deneylerde kullanılan a- ve c- serisindeki savakların kanal içinde üstten
görünüşü

Tablo 1 Test edilen savak modellerinin boyutları
Model
Tipi

Kanal
Genişliği
w ( cm )

Savak
Yüksekliği
P ( cm )

Savak Boyu
L ( cm )

Savak Açısı
α (o)

ao

67

15

67

90

a1

67

15

80.4

56.44

a2

67

15

93.8

45.59

a3

67

15

107.2

38.68

co

67

10

67

c1

67

10

80.4

56.44

c2

67

10

93.8

45.59

c3

67

10

107.2

38.68

90

4. SAVAK UZUNLUĞUNUN DEBİ KAPASİTESİNE ETKİSİ

Sabit kanal genişliğinde, savak boyu artırılıp, savağın üzerinden aynı yükseklikte su
geçirilirse, savak kapasitesi artar. Bu amaçla, P=15 cm ve P=10 cm olmak üzere iki farklı savak
yüksekliğinde L savak boyları artırılarak, L savak boyunun, P savak yüksekliğinin, h su yükünün
ve Cd debi katsayısının değişimleri ve birbiri üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Savak uzunluklarının, bir başka deyişle savak yan açılarının, debi üzerindeki etkisini görmek
için yapılan çalışmalardan a- serisine ait bazı parametrelerin değerleri Tablo 2 de görülmektedir.
Burada Qo ve Lo; α=90o, ve Q ve L ise α< 90o olan savakların sırasıyla debi ve uzunluklarını
göstermektedirler.
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Tablo 2 a- serisine ait uzunluklar oranı L/Lo ile debiler oranı Q/Qo değerinin
değişimi ( P=15cm, 0.13<h/P<0.67 )
α

Model Şekli

L/Lo

(Q/Qo)min (Q/Qo)max

∆L/Lo
(%)

∆Q/Qo
(%)

ao

90o.44

1.0

1.00-1.00

0

0

a1

56o.44

1.2

1.10-1.15

20

10-15

a2

45o.59

1.4

1.22-1.28

40

22-28

a3

38o.68

1.6

1.34-1.48

60

34-48

P=15cm olan a-serisi için hazırlanan Tablo 2 de, doğrusal savak uzunluklarındaki artışlar,
∆L=L-Lo, ve bu artışlar sonucu elde edilen debi artışları, ∆Q=Q-Qo, % olarak ifade edilmektedir.
h/P oranları 0.13 ile 0.67 arasında değişen dorusal savakların boylarındaki %40 ve %60 artış,
debi miktarında %22-28 ve %34-48 artışa neden olmaktadır (Şekil5). ∆L/Lo oranı arttıkça, h/P
nin ∆Q/Qo oranı üzerindeki etkinliği de artma göstermektedir.

50

0.67

Q/Qo

40
30

0.13

0.67
0.13

20
h/P=0.67

10

0.13

0
0

10

20

30

40

50

60

∆ L/Lo
Şekil 5 a-serisi savakları için ∆Q/Qo oranlarının ∆L/Lo değerleri ile değişimi
Benzer şekilde c-serisi için de Tablo 3 hazırlanmıştır. a-serisi ile c- serisine ait ∆Q/Qo
değerleri kıyaslandığı zaman, c- serisine ait ∆Q/Qo değerlerinin daha büyük olduğu
görülmektedir. Sonuç olarak, savak yüksekliği az olan savaklarda, savak uzunluğunun artması ile
elde edilen debi artışı, savak yüksekliği fazla olan savaklara göre daha fazladır.
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Tablo 3 c- serisine ait uzunluklar oranı L/Lo ile debiler oranı Q/Qo değerinin
değişimi ( P=10cm, 0.20<h/P<1.05 )
α

Model Tipi

L/Lo

(Q/Qo)min (Q/Qo)max

∆L/Lo
(%)

∆Q/Qo
(%)

co

90o.00

1.0

1.00-1.00

0

0

c1

56o.44

1.2

1.14-1.15

20

14-15

c2

45o.59

1.4

1.30-1.34

40

30-34

c3

o

1.6

1.45-1.48

60

45-48

38 .68

h/P oranları 0.2 ile 1.05 arasında değişen c-serisi savaklarına (P=10cm) ait ∆L/Lo ile ∆Q/Qo
değerleri Şekil 6 da verilmiştir. Bu seride test edilen savaklarda h/P oranının ∆Q/Qo değeri
üzerindeki etkisi, Şekil 5 de verilen savaklar kadar fazla değildir.

1.05

50

∆ Q/Qo

40

0.20

1.05

30
0.20

20

h/P=1.05

10

0.20

0
0

10

20

30

40

50

60

∆L/Lo
Şekil 6 c-serisi savaklarına ait ∆Q/Qo oranlarının ∆Q/Qo değerleri ile değişimi
5. Cd DEBİ KATSAYISININ h/P İLE DEĞİŞİMİ
Cd debi katsayısı; savak üzerindeki su yükünün savak yüksekliğine oranına (h/P veya H/P),
savak genişliğine (t), savak kretinin özelliklerine ve napın havalanmasına bağlıdır.
Şekil 7, Utah Su Araştırmacıları Laboratuvarında üç araştırmacının elde ettiği H/P değerine
karşılık gelen debi katsayısı sonuçlarını göstermektedir. Yapılan çalışmalarda, α=90o, t/P=1/6 ve
kret şekli dairesel olup, yarıçapı P/12 dir ( Tullis ve arkadaşları, 1995). Bu çalışma sonucu elde
edilen, ao ve co (α=90o) serilerine ait Cd katsayılarının H/P ve h/P ile değişimi de aynı grafik
üzerinde işaretlenmiştir.
Bu çalışmada test edilen savaklar keskin kenarlı ve , t/P oranları 1/15 ve 1/10 olmasına
rağmen; Şekil 7 de verilen daha önceki çalışmalara ait (α=90o) verilerle kıyaslandığı zaman H/P
oranı ile Cd değerinin değişiminin çok büyük bir benzerlik taşıdığı görülür. H/P oranı 0.4’ den
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büyük olduğu zaman, Cd katsayısı hemen hemen 0.75 sabit değerine ulaşmaktadır. Bu grafikten
de anlaşılabileceği gibi Cd katsayısının H/P ve h/P oranları ile değişimi çok büyük farklılıklar
göstermemektedir.
Nap altının havalandırılması, debi katsayısını ve dolayısı ile dolu savak kapasitesini
etkilemektedir. Savak havalandığı zaman, nap altı basıncı atmosferik basınca yakın olduğu için
debi katsayısı en düşük değerini alır. Doğrusal savaklar, H/P ‘ nin 0.7’ den düşük olduğu
değerlerde havalanır (Tullis ve arkadaşları, 1995). Doğrusal savakların havalandırılmasındaki
temel neden, nap altındaki basınç değişikliklerinin neden olduğu hareketlerin, titreşimleri
azaltılmasıdır. Nap havalandırılmadığı zaman, savak üzerinden Cd katsayısı ile hesaplanandan
daha fazla debi geçer.
Havalandırılmamış akımlarda, düşük h/P veya H/P değerleri için debi katsayısı 0.75’ in çok az
üzerine çıkmaktadır. P=10 cm lik c- serisine ait verilerde ise bu durum h/P değerinin 0.4’ den
küçük olduğu durumlarda görülmektedir.
Şekil 8 ve 9 da, a- ve c- serisi için Cd debi katsayısının h/P oranı ile değişimi görülmektedir.
Her iki şekilde de ao ve co (savak uzunluğunun kanal genişliğine eşit olduğu durum) veri
noktaları, diğer verilerin üzerinde yer almaktadır. Verilen h/P oranı için, savak boyu arttıkça,
debi katsayısının azaldığı Şekil 8 ve 9 da görülmektedir. h/P’ nin 0.4’ den büyük olduğu
değerlerde ise a2 ve a3 (L=93.8cm ve L=107.2cm) modellerine ait Cd değerlerinin çakıştığı,
eşitlendiği görülmektedir.
Sonuç olarak test edilen h/P oranları içinde,savak boyunun %60 artışı, Cd katsayısında %8-14’
lük bir azalmaya neden olmaktadır.
Şekil 9 da elde edilen veriler, Şekil 8 de elde edilenlerden farklı bir eğilim göstermektedir.
Şekil 9 da düşük h/P değerlerinde yüksek Cd değerleri elde edilmektedir. co modeline ait en
yüksek ve en düşük Cd değerleri 0.86 ve 0.71 dir. Bu değerler c3 modeli için 0.78 ve 0.66’ dır.
Savak uzunluğu %60 artırıldığı zaman, h/P nin en yüksek ve en düşük durumları için Cd’ nin
değişimi %9 ve %7 dir. h/P nin 0.5’ den küçük olduğu durumlarda, Cd nin azalması, h/P nin 0.5’
den büyük olduğu durumlardaki azalmasından daha düşüktür. Bu duruma P=15cm olan aserisinde rastlanmamaktadır. Yani, P savak yüksekliğinin, savağın geçireceği debi üzerinde etkisi
büyüktür.
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0.9

Cd

0.8

0.7

0.6

0.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

H/P , h/P
Baasiri(H/P)
Bu çalışma (P=10cm,h/P)
Bu çalışma (P=10cm,H/P)

Waldron(H/P)
Bu çalışma (P=15cm,h/P)

Şekil 7. Debi katsayısının H/P, h/P oranları ile değişimi (α=90o)
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Amonian(H/P)
Bu çalışma (P=15cm,H/P)

1

Şekil 8 a-serisine ait debi katsayıları ( Cd ) ile h/P oranlarının değişimi (P=15cm)

Şekil 9 c-serisine ait debi katsayıları ( Cd ) ile h/P oranlarının değişimi (P=10cm)
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6. SONUÇ
Yapılan çalışmalar sonucunda, keskin kenarlı doğrusal savakların boyları ve savak
yükseklikleri değiştirilerek, bu değişimlerin debi ve diğer boyutsuz parametreler
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Savak üzerinden geçen su yükü sabit tutulup savak
boyu artırılırsa savak debi kapasitesinin arttığı görülmüştür. Savak yüksekliği P= 15
cm olan doğrusal savaklarda, savak uzunluğunun %60 artırılması debide %34-48 lik
artışlarla sonuçlanmıştır. P=10cm olan savaklarda ise bu artış %45-58’ lere
ulaşmaktadır.
Debi katsayısı h/P oranının fonksiyonu olup, h/P oranının 0.4’ den büyük olduğu
durumlarda en yüksek değeri olan 0.75’e ulaşmaktadır (α=90o). Savağın
havalandırılmadığı akım koşullarında ise Cd debi katsayısı h/P’ nin 0.4’ den küçük
olduğu durumlarda 0.75 değerinin üzerine çıkmaktadır. Doğrusal savaklarda savak
boyu arttıkça verilen h/P oranı için debi katsayısı azalma göstermektedir.
Debi katsayısı ve akımın debisi, savak yüksekliği daha alçak olan savaklarda, savak
yüksekliği yüksek olanlarınkinden daha büyük değerlere ulaşmaktadır.
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ÖZET
Basamaklı dolusavaklar akımın enerjisinin büyük bir bölümünün dolusavak boyunca
sönümlenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Basamaklar dolusavak boyunca oluşan enerji
sönümlenmesini çok büyük oranda artırır ve mansapta ihtiyaç duyulan enerji kırıcı yapıların
boyutlarını ve maliyetlerini önemli derecede azaltırlar. Klasik dolusavaklar ile kıyaslandığında,
basamaklı dolusavaklarda, toplam enerjinin ortalama %70-%80 civarında sönümlenebileceği ve
arta kalan enerjinin sönümlenmesi için mansapta sadece küçük bir yapıya ihtiyaç duyulabileceği
ortaya çıkmaktadır. İnşaat malzemeleri ve yapım tekniğindeki gelişmeler ile son yıllarda daha
çok uygulama alanı bulan basamak tipli dolusavaklarda, toplam enerjinin sönümlenme oranlarını
ve akımın hidrolik karekteristiklerini belirlemek amacıyla deneysel çalışmalar yapılmıştır. Bu
bildiride yapılan çalışmalarda farklı boşaltım kanalı taban eğimlerinde değişik basamak
geometrilerinin boşaltım kanalı sonundaki enerji kırıcı havuzda oluşan hidrolik sıçrama
boylarına olan etkisi verilecektir.
Anahtar Sözcük: Basamaklı dolusavak, enerji sönümlenmesi, hidrolik sıçrama
EFFECT OF STEPPED SPILLWAYS ON HYDRAULIC JUMP PROPERTIES
ABSTRACT
Stepped spillways are used to dissipate the energy of the flow along the spillway. Steps
increase the amount of the dissipated energy and this decreases the dimensions and thus initial
cost of the stilling basin located downstream of the spillway. When compared with classical
spillways, it is seen that 70-80 % of the total energy can be dissipated and for the remaining part
of the energy a small structure will be enough downstream of the spillway. In the last decades,
stepped spillways have found wide application areas with the improvements in structural
materials and construction techniques, and many experiments have been carried out to
determined hydraulic characteristics of the flow over these types of spilways. In this paper,
results of the experiments carried out to determine the effect of spillway slope and geometry of
the steps on the lengths of the hydraulic jump occurring in the stilling basin will be presented.
Key words: Stepped spillways, energy dissipation, hydraulic jump
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1. GİRİŞ
Barajların dolusavaklarından bırakılan akımın enerjisinin sönümlenmesi için genellikle enerji
kırıcı havuzlar veya sıçratma eşikleri kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle küçük barajların
dolusavaklarından mansaba bırakılan akımın enerjisini sönümlemek (kırmak) için basamak tipli
dolusavaklar yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Basamaklı dolusavaklar, akımın enerjisinin büyük bir bölümünü dolusavak boşaltım kanalı
boyunca sönümlediklerinden mansaptaki enerji kırıcı yapının boyutlarının ve maliyetinin
azaltılması amacı ile kullanılmaktadır. Bu tip dolusavaklar daha çok uygulama kolaylığı
açısından silindirle sıkıştırılmış beton barajlarda ve birim debisi 10-15 m3/s/m’ye kadar olan
dolusavaklarda kullanılmaktadır.
Basamaklı dolusavakların uygulanmasında şu iki ana konu gözönünde bulundurulur ;
a) Enerji sönümlenmesinin optimizasyonu
b) Yapının kabul edilebilir bir işletme ömrüne sahip olmasıdır.
Oldukça pürüzlü veya basamaklı bir yüzeyden geçen akımın enerjisi büyük bir oranda
sönümlenir. Basamaklı dolusavak deşarj kanalındaki basamaklar akımın enerjisinin büyük bir
bölümünün deşarj kanalı boyunca sönümlenmesini sağlayarak, mansaba yapılacak enerji kırıcı
yapıların boyutlarını yaklaşık %30-40 oranında azaltmaktadır. Basamak tipindeki dolusavakların
2 500 yıldan daha fazla bir süredir kullanıldığı belirtilmektedir [1].
İnşaat malzemeleri ve yapım tekniğindeki gelişmeler basamaklı boşaltım kanallarına olan
ilgiyi arttırmıştır. Dolusavak boşaltım kanalı boyunca yerleştirilen basamaklar mansapta ihtiyaç
duyulan enerji kırıcı havuzun boyutlarını azaltarak ekonomik fayda sağladıkları gibi bazı
projelerde havuzun yerleştirilmesinde ortaya çıkan yer yetersizliği sorununa da çözüm getirir.
2. BASAMAKLI DOLUSAVAK UYGULAMALARI
Boşaltım kanallarının tabanlarına yerleştirilen basamakların etkisiyle boşaltım kanalı boyunca
önemli ölçüde enerji sönümlendiği bilinmektedir. Boşaltım kanalı boyunca enerjinin
sönümlenmesi boşaltım kanalları sonuna yapılan enerji kırıcı havuzunda oluşan hidrolik sıçrama
boyunun kısalmasına sebep olmaktadır.
Basamaklı dolusavakların sonundaki hidrolik sıçrama boyları ile ilgili bir çok araştırmacı
çalışmalar yapmıştır. Peyras [2] yapmış olduğu çalışmalarda günümüzde diğer klasik
yöntemlerle yapılan hesaplamalara nazaran basamaklı dolusavaklarda %10-30 arasında bir
kazanım olduğu; bunun da aynı tip bir enerji kırıcı yapı maliyetindeki azalmanın proje
maliyetinde % 5-10’u arasında kazanım sağladığını belirlemiştir. Young [3] yaptığı çalışmalarda
Upper Stillwater Basamaklı dolusavağında 61 m baraj yüksekliğinde, klasik boşaltım kanalı (düz
tabanlı boşaltım kanalı) için gerekli olan uzunluğun yarısı kadarının yeterli olduğunu
belirlemiştir. Upper Stillwater Basamaklı dolusavağında enerji kırıcı havuz boyu 7,6 m olarak
alınmış ve bu uzunlukta havuz mansabında tüm debiler için akımın sakinleştiği belirlenmiştir.
Stepheson [4] yaptığı çalışmalarda basamaklı dolusavağı en son basamağını genişleterek yoluyla
enerji sönümlenmesinin arttırıldığını belirlemiştir. Ayrıca bu projelendirmenin maliyete etkisinin
enerji kırıcı havuzun boyutlandırılmasında havuz boyunu en azından %30 kısalttığı ve havuzun
taban betonu kalınlığını azalttığını belirlemiştir. Frizell [5] yaptığı çalışmalarda düz dolusavak
ile basamaklı dolusavakları karşılaştırmıştır. Yaptığı hesaplamalar sonucunda enerji kırıcı havuz
boyunun % 21 oranında kısalttığını görmüştür.
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Son 10 yılda basamaklı dolusavak uygulamaları artmış olup bu uygulamalardan bazıları
Çizelge 1'de verilmiştir. Basamaklı dolusavakların inşaası silindirle sıkıştırılmış beton (RCC)
döküm metodlarına uyumludur. Gabion ( içerisi taşla doldurulmuş tel örgü veya benzeri
malzemeden yapılmış kafes sandıklarla inşa edilmiş) basamaklı dolusavaklar ise gabion
barajlarda oldukça yaygın olarak kullanılan bir dolusavak tipidir.
3. TÜRKİYE’DEKİ BASAMAKLI DOLUSAVAK UYGULAMALARI
Son yıllarda silindirle sıkıştırılmış beton barajların (SSB) inşaatındaki gelişmelerden ve bu tip
barajların dolgu barajlara göre olan avantajları göz önünde bulundurularak Türkiye’de de bu tip
barajların tasarımına ağırlık verilmeye başlanmıştır. Türkiye’de SSB tipi olarak tasarımı yapılan
ilk yüksek düşülü baraj Çine Barajı ve HES ‘dır. Talvegten itibaren yüksekliği 130 m olan Baraj
Aydın ili sınırları içinde ve Menderes Nehrinin ana kolunu oluşturan Çine Irmağı üzerinde olup
halen inşaatı devam etmektedir. Çine Barajı dolusavağı basamaklı dolusavak tipindedir.
Basamaklı dolusavak üzerindeki akım koşullarını belirlemek amacıyla DSİ TAKK Dairesi
Hidrolik Model laboratuarında 1/60 ve 1/30 ölçekli olarak iki adet fiziksel model yapılarak
gerekli olan deneysel çalışmalar yapılmıştır, (Foto 1) ) [6] . bu Konuda tasrımım yapılan bir
diğer çalışma ise İzmir İli Bergama ilçesi sınırları içersinde bulunan Bakırçay üzerinde
planlanmış sulama amaçlı olarak planlanan Çaltıkoru Baraqjı’dır. Baraj hardfill dolgu tipinde
olup talvegden olan yüksekliği 67.5 m’dir. Çaltıkoru Barajı Basamaklı dolusavak yapısındaki
hidrolik koşulları ve akım karekterisiklerini belirlemek amacıyla yine DSİ TAKK Dairesi
Hidrolik Model Laboratuarında 1/40 ölçeli model yapılarak gerekil çalışmalar yapılmıştır, (Foto
2) ) [7].

Foto 1- Çine Barajı dolusavak modeli

Foto 2- Çaltıkoru Barajı dolusavak modeli
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Çizelge 1. Basamaklı dolusavakların tipik örnekleri [8]
Proje ismi
Ülke

Eğim
(der)

Baraj
Yük.
Hdam
(m)

Beton Barajlar
Olywedog 1968
İNGİLTERE

60

72

Maks. Basamak Basamak
Debi
Yük.
Sayısı
q
h
(m2/s)
(m)

Basamak
Tipi

Prefabrik
Beton kirişler

Açıklamalar

59

30

30

1

19

Yatay Basamak

Dolusavağı prefebrik
kirişlerden oluşmuş
baraj,W=182,9 m
RCC Baraj,W=195 m

58,2

45

15,6

1

40

Yatay Basamak

RCC Baraj,W=160 m

Monksville, ABD.1987

52

36,6

9,3

0,61

Yatay Basamak

RCC Baraj,W=61 m

Olivettes Fransa,1987

53,1

36

6,6

0,6

Yatay Basamak

RCC Baraj, W=49 m

Upper Stillwater,ABD.1987

72-59

61

11,6

0,61

Yatay Basamak

RCC Baraj,W=183 m

M’Bali,Orta Afrika Cum.1990

51,3

24,5

16

0,8

Yatay Basamak

RCC Baraj,W=60 m

Petit-Saut,Guyana,1994
Toprak Barajlar
(Gövde Önden Akışlı)

51,3

37

4

0,6

Yatay Basamak

RCC Baraj

Dnieper,1976, Rusya

8,75

60

0,405

Beton blok sistem
Yatay Basamaklar
Basamaklı blok
sistem
Basamaklı blok
sistem

Tam ölçekli testler V=23 m/s,
W=14,2 m
W=12 m

Basamaklı blok
sistem

Rezervuar kapasitesi
1,5x10 m3,W=110 m

Gabion
Basamaklar

Üç savağın kaskatı, W=50 m

De Mist Kraal G.Afrika Cum.
1966
Zaaihoek G.Afrika Cum. 1996

Sosnovski,1978, Rusya
Lukhovvitsky,dams,1978-Rusya
1980-1981
Transbaikal,1966, Rusya

14

28

11

3,3

11
11,5
7,5
9,4

3
3,3
2,9
20

Gabion Barajlar
Rietspruit
outfall,G.Afrika
Cum.
Kargir Barajlar
49

7,8

New Croton,ABD. 1906

53

5,4

36

11,3
30

134

12

2-4

payandalı

Üç Baraj, W=12-12-7,5 m

6,1

8

1,52

3-4

0,46

16

Kargir basamaklar Moming glory tipi dolusavak

0,12

4

22

16,14

17,8

1

9,1
12,2

11

1 m’lik duvar ile
havuzlu
basamaklar
Düzgün profilli
basamak Havuz
derinliği: 8,5 m
Kaplamasız yatak
basamak

Havalandırma Kasakatları
Calumet waterway, ABD. 1991
Su Alma Ağzı Tipli Dolusavak

Kaplamasız Kaya Dolusavak
La Grande 2, Kanada

47

13

Gilboa, ABD. 1926

Ladybower, İngiltere 1939
Tünel Dolusavak
Stoyord, Norveç 1993

0,76

Tehri, Hindistan

15

211,9

11

50
58

4

Paunglaung, Burma

12

120

10

25
35

4
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Eğimli basamaklar W=403,6 m
θ =2,9o - 5,7 o
Kargir basamaklar 1955’de dolusavak hasarı W=305
m
5 Yapay kaskat

Düzgün havuzlu
basamaklar havuz
derinliği: 14-18 m
10 m
yüksekliğinde
duvar ile Havuzlu
basamaklar

Düşey saftın membaında
havalandırma sistemi L=402 m
İlk basamak beton kaplama
W=122 m, ikinci basamaktan son
basamağa kadar kaplamasız

Düzgün profilli kaskat sistem 4
düşü
W=80-95 m
kaplamasız kaya

4. BASAMAKLI DOLUSAVAKLARDA ENERJİNİN SÖNÜMLENMESİ
Ağırlık barajların dolusavaklarından bırakılan akımın enerjisi genellikle mansapta inşaa edilen
standart tiplerdeki enerji kırıcı havuzlarla sönümlenir. Bu enerji kırıcı havuzların etkinlikleri
dişler, basamaklar ve eşikler kullanılarak arttırılabilir. Ancak enerjinin kırılmasında en etkili
faktör “türbülans” dır.Diğer bir enerji kırıcı tip ise dalma havuzlarıdır. Bu tip genellikle kemer
barajlar ve yüksek mansap eğimine sahip barajlarda kullanılır. Akım ana baraj yapısından bir set
olarak ayrılır ve mansaptaki havuza dalar. Birçok uygulamada bu havuzlar kaplamasız olarak
bırakılır ve gerekli denge derinliğine zamanla doğal bir şekilde ulaşır. Dalma havuzları baraj
gövdesinden oldukça uzak bölgelerde projelendirildiğinden baraj gövde yapısının stabilitesini
tehdit etmez.
Bazı uygulamalarda ise dolusavaktan bırakılan akım sıçratma eşikleri veya batık dipsavaklar
yardımı ile su jetleri olarak baraj gövdesinden uzakta güvenli bölgelere bırakılırlar. Bunun
yanısıra mansap kuyruksuyuna batık durumda yapılmış olan sıçratma eşikleri de diğer bir enerji
sönümleme yapısı olarak kullanılmaktadır.
Basamaklı dolusavakta enerji sönümlenmesini etkileyen en önemli paremetreler birim debi,
kritik akım derinliği, baraj yüksekliği, boşaltım kanalı eğimi, basamak geometrisi olarak
sayılabilir.
Chanson [1], akımın üniform akım koşullarına ulaşan boşaltım kanallarındaki enerji kaybını
sürtünme faktörü, dolusavak eğimi, kritik akım derinliği ve baraj yüksekliğine bağlı olarak
aşağıdaki bağıntı ile vermiştir.
Enerji sönümlenme oranı ;
1

∆H = 1 −
Ho

2

⎛
f ⎞⎟ 3 Cosα +
⎜
⎝ 8.Sinα ⎠

−
1 ⎛⎜ f ⎞⎟ 3
2 ⎝ 8.Sinα ⎠

H dam 2
+
d kr
3

(Kapaksız dolusavaklar için)

2
1
−
⎛
f ⎞⎟ 3 Cosα + 1 ⎛⎜ f ⎞⎟ 3
⎜
2 ⎝ 8.Sinα ⎠
∆H = 1 − ⎝ 8.Sinα ⎠
(Kapaklı dolusavaklar için)
Ho
H dam + H
p
d kr
Sürtünme faktörü ise;

8g.Sinα. d o2 D H
.
f =
4
q W2

Burada :
DH = hidrolik yarıçap (m)
Hdam = baraj yüksekliği (m)
Ho = toplam enerji yüksekliği (m)
∆ H = toplam enerji kaybı (m)
Hp = kret üzerindeki su yükü (m)
dkr = kritik akım derinliği (m)
f
= sürtünme katsayısı
do = üniform akım derinliği (m)
qW = dikdörtgen kesitli kanalın birim genişliğinden geçen su debi (m3/s/m)
α = boşaltım kanalı taban eğim açısı (derece).
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(1)

(2)

(3)

5. BASAMAKLAR BOYUNCA AKIM TİPLERİ

Oldukça pürüzlü veya basamaklı bir yüzeyden geçen akımın enerjisi büyük bir oranda
sönümlenir. Basamaklı dolusavak boşaltım kanalındaki basamaklar akımın enerjisinin büyük bir
bölümünün boşaltım kanalı boyunca sönümlenmesini sağlayarak, mansaba yapılacak enerji kırıcı
yapıların boyutlarını yaklaşık %30-40 oranında azaltmaktadır, [4, 10]. Bu güne kadar yapılan
model çalışmaları ve daha önceki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda [8, 9] basamaklı
dolusavaklar üzerindeki akım koşullar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
a) Nap akımı (Nappe flow)
b) Sıçramalı akım (Skimming flow)
c) Geçiş akımı (Transition flow) (Şekil 1).

Şekil 1. Basamaklı bir boşaltım kanalındaki akım rejimleri ;
a) tam gelişmiş hidrolik sıçramalı nap akımı,
b) kısmi gelişmiş hidrolik sıçramalı nap
akımı,
c) girdap-basamak girişiminde sıçramalı akım (düşük eğimli 27o< α <35o),
d) girdap-girdap girişiminde sıçramalı akım (35o < α < 45o),
e) düzgün çevrintiler ile sıçramalı akım (dik eğimler α > 45o),
Nap akımı kanal eğiminin ve debinin düşük olduğu durumlarda; bir basamağın ucundan çıkan
serbest düşülü jetin bunu izleyen bir sonraki basamağa çarparak tam veya kısmi hidrolik
sıçramaların oluşması şeklinde tanımlanır, (Şekil 1.a, 1.b). Enerji sönümlenmesi ise jetin havada
kırılması basamak üzerine çarpma etkisi veya basamak üzerinde bir hidrolik sıçrama
oluşturarak karışması sonucunda oluşur. Bu durumda, küçük debilerde sıçramalı akıma oranla
çok etkili bir şekilde enerji sönümlenmesi oluşur [8]. Debinin ve/veya eğim açısının artması
akımın nap akımından sıçramalı akıma geçme koşulunu oluşturur. Sıçramalı akımın (skimming
flow) oluşması, debiye ve boşaltım kanalı taban eğimine bağlıdır. Chanson’ın [9] yapmış
olduğu analizlerde sıçramalı akım tipinin aşağıda verilen kritik değerden daha büyük değerlerde
oluşacağını ortaya koyulmuştur.
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(d kr )basla
h

Burada;

= 1,1 − 0, 4

h
l

(4)

(dkr) başla = sıçramalı akım tipinde karakteristik kritik akım derinliği
l = basamak uzunluğudur.
h = basamak yüksekliği

Sıçramalı akım dkr > (dkr)başla durumunda oluşur. Sıçramalı akım koşullarında akım basamak
yüzeylerinden bir kararlı nehir gibi akarak basamakların üzerinden sekip basamak boşluğu ve
akım arasındaki bölgede oluşan çevirintiler ile (recirculating fluid) yastıklanır.Basamakların diş
uçlarının birleşim yerlerinden geçen, akımın üzerinden sekip geçeceği izafi bir taban oluşturur,
(Şekil 1.e). İzafi taban altında çevrintiler oluşur ve basamakların ucundan geçen akımdan oluşan
kayma gerilmelerinin sürekliliği sağlanır.
Düşük eğimli kanallarda basamak uçları arasında kalan çevirinti akım alanı dikdörtgen
şeklindedir ve burada büyük düzenli çevirintili vorteksler (large stable recirculation vortices)
oluşamaz. Çevirintili vorteks ve bir basamak ucundan diğerine uzanan akım girişimi basamak
uçları arasındaki tüm boşluğu doldurmaz, (Şekil 3.6.a). Ana akım derinliği bu girişimin düşey
gelişimini ve vorteks girişim bölgesini kısmi olarak kontrol eder. Ana akım direnç (etki)
parametreleri, iki basamak ucu arasındaki mesafe ile akım derinliği olarak kabul edilmektedir,
[9]. Çok düşük eğim açılarında akım; girdabın bir sonraki basamak üzerine çarpması, girdap
içerisinde üç boyutlu kararsız çevirintiler oluşturur. Basamak genişliğinin uzun olması nedeniyle
bir sonraki basamakta girdap çarpma bölgesinin mansabında sürtünme kayıpları (yüzey
sürtünmesi) enerji sönümlenmesinde etkin duruma geçer.
Bu akım şekli girdap-basamak girişim rejimi (wake-step interference regime) olarak
adlandırılır, (Şekil 1.c), (Şekil 2.a). Daha büyük eğimlerde girdabın sonu diğer girdap ile
girişime başlar ve sürtünme şekil elemanı (friction drag component) ortadan kalkar. Bu akım
koşulu ise girdap- girdap girişimi (wake-wake intecference) olarak adlandırılır, (Şekil 1.d). Şekil
2.b'de de görüldüğü gibi büyük eğimlerde iki basamak arasındaki bölgede düzenli çevirintiler
görülür. Bu vorteksler iki ve üç boyutlu büyük çevrintili vortekslerdir. Enerjinin sönümlenmesi
ve akımın direnci bu büyük ölçekli vorteks çevirintilerinin oluşması için gerekli olan enerjinin
bir fonksiyonudur. Bu akım durumu ise çevirinti akımı (recirculating cavity flow) olarak
adlandırılır.
Bazı araştırmacılar [11] kararlı çevirinti akımının (basamak yüksekliği / basamak uzunluğu)
> 0,4 durumunda oluştuğunu tesbit etmiştir. Basamaklı bir dolusavakta;
(basamak yüksekliği / basamak uzunluğu) = Sin α / Cos α ‘ dır.
Bu oran 0,4 olarak alındığında kanal eğimi α =26,6o olmaktadır. Bugüne kadar yapılan
araştırmalar basamaklı şutlarda kararlı çevirintilerin şut eğiminin α >26,6o değerleri için
oluşacağını ortaya koymuştur.
Chanson yapmış olduğu değerlendirmelerde [12] birçok araştırmacının yaptığı çalışmalar
sonusunda 27o den daha büyük kanal eğimlerinde farklı akım direnci davranışları oluştuğunu
söylemektedir. Eğim açısı α =27o civarında olan kanallardaki akım şekli girdap sonunun bir
sonraki girdap ile girişimi (wake tail with the next wake) olarak tanımlanır.
Sıçramalı akım (skimming flow) ise büyük sürtünme kayıpları ve etkili hava girişimi ile
karakterize edilmektedir. Büyük barajlarda bu özellikler nap akımına oranla daha fazla enerjinin
sönümlenmesini sağlamaktadır [8].
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(a) α = 30o

(b) α = 51,3o

Şekil 2. Basamakta düzenli çevrintili etkili vorteks ( genişliği 50 cm olan
dikdörtgen kesitli kanaldan geçen debi Q = 40 lt/s)
Basamaklı bir dolusavak boyunca oluşan akımda, şiddetli türbülans ve büyük oranda hava
karışımı bulunur, (Şekil 3).

a) Nap akımı
Şekil 3. Basamaklı dolusavaklarda akıma hava karışımı

b) Sıçramalı akım

Türbülans ve hava girişi, basamaklı şut boyunca hava-su arasındaki gaz transferinin
oluşmasında etkilidir. Nap akımında herbir basamaktaki hava-su gaz transferi basamakta oluşan
hidrolik sıçrama ve akıma dalan jet nedeni ile oluşur, (Şekil 3.a).
Basamaklı bir dolusavaktaki sıçramalı akım rejiminde türbülans ve sınır tabakasının akım
derinliğine ulaştığı yerde doğal yüzeysel havalanma başlar. Bu konuda sıçramalı akımın yer
aldığı basamaklı bir boşaltım kanalında yapılan incelemeler aşağıdaki sonuçları vermiştir, [12].
Sabit eğimli bir kanalda yüzeysel havalanmada oluşan hava-su gaz transferi, debinin azalması ile
artar. Boşaltım kanalı taban eğim açısı 45o-60o arasında olan boşaltım kanallarında havalanma
belirli bir debi için maksimum değerine çıkar.

302

Düşük debilerde sınır tabakası gelişimi için gerekli uzunluğun daha kısa olmasından dolayı
havalanmamış akım bölgesi daha kısadır. Böylece yüzeysel havalanma ile oluşan hava-su gaz
transferi daha uzun bir bölgede oluşur. Ancak projeciler proje debisinin nap akımında, basamak
tabanına çarpan akımın çarpma etkisinden dolayı basamak tabanında oluşacak dinamik basınçlar
ve basamaklar arasında oluşan düzensiz üç boyutlu çevrintilerin stabilite açısından
olumsuzluklarını dikkate alarak sıçramalı akım oluşturacak kadar büyük olması gereğini de
gözönünde bulundurmak zorundadırlar.
Basamaklı dolusavaklarda boşaltım kanalı tabanına yerleştirilen basamaklar akımın enerjisinin
büyük bir bölümünü sönümlemektedir (kırmaktadır). Boşaltım kanalı boyunca yerleştirilen
basamakların etkisiyle akımın toplam enerjisin sönümlenen miktarını, akımın hidrolik
karekterisiklerini ve boşaltım kanalı sonunda yapılan enerji kırıcı havuzdaki hidrolik sıçramaya
olan etkisini belirlemek amacıyla hazırlanan deney düzeneğinden yararlanarak deneyler
yapılmıştır. Deneylerde boşaltım kanalı taban eğim açısı ve basamak geometrisi arasındaki ilişki
araştırılmıştır.
6. DENEY DÜZENEĞİ

Basamak tipli dolusavak şutlarında iki boyutlu deneysel çalışmalar yapmak için DSİ Genel
Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Hidrolik Model Laboratuvarında Şekil
3’de verilen bir deney düzeneği hazırlanmıştır. Deney düzeneği labaratuvar tabanından 3,70 m
yüksekte genişliği sabit ( b= 0,50 m ) olan dikdörtgen kesitli bir kanal olup deneysel
çalışmalarda sırasında boşaltım kanalı taban eğim açıları ve basamak boyutları değişikliklerinin
kolaylıkla değiştirilebilmesine uyumlu olarak yapılmıştır. Kret ile enerji kırıcı havuz tabanı
arasındaki yükseklik değişen tüm boşaltım kanalı taban eğim açılarında sabit 3,23 m tutularak
sadece havuzun başlama yerleri değiştirilmiştir,(Şekil 4).

Deneysel çalışmalarda, Hp = 0.25 m olan ve

Y
1⎛ X ⎞
⎟
= ⎜⎜
H p 2 ⎝ H p ⎟⎠

1,85

eşitliğiyle hesaplanarak

uygulanmış bir dolusavak creager profili kullanılmış ve memba yüzü 1/1 eğimli yapılmıştır.
Burada Hp = proje yükü (m); Y = savak eğrisi ordinatı ve X = savak eğrisi apsisi ‘dir.
Değişik boşaltım kanalı taban eğimlerinde Şekil 3’de görüldüğü gibi akım koşullarını
bozmayacak geçiş basamakları yapıldıktan sonra sabit basamak yüksekliğindeki basamaklar
boşaltım kanalı boyunca yerleştirildiler. Deney düzeneğinde dolusavak boşaltım kanalının yan
duvarı oluşan akım
koşullarını görebilmek amacı ile pleksiglas malzemeden yapılmıştır. Deney düzeneğinde
boşaltım kanalına akım verilirken besleme haznesindeki salınımlar ölçüm savağından sonra
yapılan akım sakinleştiriciler ile giderilmiştir.
Dolusavak boşaltım kanalı sonunda akımın kalan enerjisi, bir enerji kırıcı havuzla
sönümlendirilmiştir. Mansap su seviyesini ayarlayabilmek için enerji kırıcı havuzun sonuna
yüksekliği ayarlanabilir bir düşey kapak konmuştur.
Deney düzeneği amaca uygun ölçümlerin yapılabilmesi için ölçüm aletleri ile teçhiz
edilmiştir. Yapılan çalışmalarda su seviyesi ölçümleri ( kanal tabanına dik akım derinlikleri )
nokta uçlu (point gage, limnimetre) seviye ölçme aletleri ve dolusavak boşaltım kanalı yan
duvarı üzerine yerleştirilen şerit metrelerle, debi ölçümleri genişliği 1,5 m olan keskin kenarlı
dikdörtgen savakla, akım hızı ölçümleri pitot tüpü kullanılarak ve basınç ölçümleri ise kanal
tabanına yerleştirilmiş olan manometre uçlarından yararlanarak elektronik ölçüm cihazları ile
yapılmıştır.
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Şekil 3. Deney düzeneğinin plan ve kesiti

Şekil 4. Değişik Eğim açılarında boşaltım kanalı tabanının ve enerji kırıcı havuz
başlangıcının şematik görünüşü
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7. DENEYLERİN YAPILIŞI

Deneysel çalışmalar Şekil 3’de verilen deney düzeneği kullanılarak iki aşamada yapılmıştır.
Birinci aşamada boşaltım kanalındaki hidrolik karekterisikler belirlenerek boşaltım kanalı
boyunca akım enerjisinin kırılması açısından değerlendirilmiştir. İkinci aşamada ise boşaltım
kanalının topuğunda bulunan enerji kırıcı havuzdaki akım koşulları incelenerek boşaltım kanalı
boyunca yerleştirilen basamakların enerji kırıcı havuzda oluşan hidrolik sıçramaya etkisi
araştırılmıştır . Bu bildiride sadece ikinci aşama çalışmaları ve bu çalışma sonrasında elde edilen
sonuçlar verilecektir.
Çalışma sırasında genişliği 50 cm olan dikdörtgen kesitli boşaltım kanalından verilen su
debileri Q = 30 lt/s ile Q= 120 lt/s arasında ve kritik akım akım derinlikleri ise 5,46 cm ile 18,04
cm arasında değişmiştir. Basamak tipi dolusavaklarda ölçümü oldukça zor olan akım
derinliklerini ölçerken oldukça dikkatli çalışılmış ve hata payını azaltabilmek için bazı ölçümler
birkaç kez tekrarlanmıştır. Ölçülen akım derinlikleri kullanılarak akım hızları teorik olarak
hesaplanmıştır. Ayrıca aynı kesitle akım hızları pitot tüpleri ile de ölçülmüştür.
Çalışmalar sırasında boşaltım kanalı taban eğim açısı, birinci alternatifte α = 30o ikinci
alternatifte α = 51,3o ( 1/ 0,8) ve son olarak üçüncü alternatifde ise α = 60o olarak
değiştirilmiştir. İkinci alternatifte boşaltım kanalı taban eğim açısı α = 51,3o olarak seçilmesinin
amacı bu değerin uygulamada sık kullanılmasındandır. Dolusavak profili bitiminden itibaren
boşaltım kanalı boyunca akım koşullarını bozmayacak şekilde yerleştirilen tedrici geçiş
basamaklarından sonra her boşaltım kanalı taban eğim açısında basamak yükseklikleri sabit
tutularak h = 2,5 cm ve h = 7,5 cm için deneyler yapılmıştır. Ayrıca her boşaltım kanalı taban
eğim açısında düz dolusavak (basamak olmadığı hal) durumu için de hidrolik karekteristikleri
belirleyecek ölçümler yapılmıştır.
Deney düzeneği Şekil 1’de de görüldüğü gibi dolusavak boşaltım kanalı sonunda akımın kalan
enerjisi, bir enerji kırıcı havuzda sönümlendirilmiştir. Enerji kırıcı havuz sonuna mansap su
seviyesini ayarlayabilmek amacıyla hareketli bir düşey kapak yapıldı. Şekil 4’de de görüldüğü
gibi boşaltım kanalı taban eğim açısı değişimlerinde kret ile enerji kırıcı havuz tabanı arasındaki
düşey kot farkı sabit 3,23 m tutularak sadece enerji kırıcı havuzun başlama yerleri
değiştirilmiştir.
Bu çalışmalar yapılırken boşaltım kanalı taban eğim açısının üç değişik durumu için ( α = 30o ,
α = 51,3o ve α = 60o ) düz dolusavaktaki (basamak olmadığı durum) enerji kırıcı havuzdaki
hidrolik sıçrama boyu ve boşaltım kanalı boyunca her bir eğim açısında sırasıyla h = 2,5 cm ve h
= 7,5 cm yüksekliklerindeki basamaklar yerleştirildikten sonra enerji kırıcı havuzdaki hidrolik
sıçramanın boyu ayrı ayrı ölçülmüştür.
Deneylerde enerji kırıcı havuzdaki hidrolik sıçrama uzunluğu ölçümleri boşaltım kanalından
savaklanan debi değerleri 30 lt/s’den başlayarak 80 lt/s’ye kadar 10 lt/s’lik artımlarla ve ayrıca
100 lt/s ve 120 lt/s değerleri için yapılmıştır. Her debi değerinde her bir alternatif için havuz
girişindeki akım koşuları farklı karakterler göstermiştir. Bu bakımdan her bir çalışma serisinde
oluşan hidrolik sıçramalar fotoğraflanmış ve aynı zamanda hidrolik sıçrama uzunluğu
ölçümlerinin kontrol edilebilmeleri için video çekimleri de yapılmıştır. Çekilen fotoğraflar ve
ölçümler sırasında hidrolik sıçrama boylarının rahatlıkla belirlenebilmesi için enerji kırıcı
havuzun yan duvarı görünebilir plastik malzemeden yapılarak boşaltım kanalı taban eğim açısı
ile havuz tabanının kesişim yerinden başlamak üzere 20 cm’lik karelere ayrılmıştır. Hidrolik
sıçrama boyları ölçülürken her bir debi için sabit bir mansap su seviyesi mansaba yerleştirilen bir
kapak yardımıyla yapılarak tüm alternatif çalışmalarda aynı mansap koşulları sağlanmıştır.
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Hidrolik sıçrama boyları ölçülürken sıçrama bitişi olarak etkili çevrintilerin bittiği ve yüzeysel
salınımların başladığı yer alınmıştır. Bu kıstas tüm ölçümler boyunca korunmuştur.
7.1 Enerji kırıcı havuzda boşaltım kanalı taban eğim açısı α =30o‘de deneyler (Alternatif 1)

Deney düzeneği, boşaltım kanalı taban eğim açısı α =30o’de iken yukarıda belirtilen ölçüm
sistematiği altında önce düz dolusavak durumu için daha sonra ise sırasıyla basamak
yükseklikleri h= 2,5 cm ve h=7,5 cm’de enerji kırıcı havuzdaki hidrolik sıçrama uzunlukları
ölçülmüştür. Enerji kırıcı havuzdaki hidrolik sıçrama uzunluğu ölçümleri boşaltım kanalından
savaklanan her bir debi değeri için ölçülürken oluşan hidrolik sıçramanın karekterini belirlemek
ve sıçrama boyu ölçümlerini kontrol etmek amacıyla da fotoğraflanmıştır.
Boşaltım kanalı boyunca yerleştirilen basamakların enerji kırıcı havuzdaki hidrolik sıçramaya
etkisini belirlemek amacıyla düz dolusavak (basamak olmadığı) durumundaki hidrolik sıçrama
boyu L1 ile basamaklar yerleştirildikten sonra enerji kırıcı havuzda oluşan hidrolik sıçrama boyu
L2 arasındaki fark olan ∆L= L1 - L2 değeri karşılaştırılmıştır. Düz dolusavak ve basamaklı
dolusavaklar için yapılan deneyler sonucu elde edilen hidrolik sıçrama boyları Çizelge 2’de
verilmiştir.
Burada, dkr :her su debisi değeri için kritik akım derinliği, L1: düz dolusavak durumundaki
(basamak olmadığı) hidrolik sıçrama boyu, L2 : basamaklı dolusavak için hidrolik sıçrama boyu,
∆L: düz dolusavak (basamak olmadığı) durumundaki hidrolik sıçrama boyu L1 ile
basamaklar yerleştirildikten sonra enerji kırıcı havuzda oluşan hidrolik sıçrama boyu L2
arasındaki fark
Değişen debi değerlerinde basamakların etkisiyle sönümlenen enerjinin enerji kırıcı
havuzdaki hidrolik sıçrama boylarındaki kısalmayı gösteren (∆L / L1)’in (dkr / Z) ile değişimi
Şekil 5’de verilmiştir. Q= 60 lt/s için düz dolusavak durumunda, h=2,5 cm ve h= 7,5 cm
basamak yüksekliğinde; enerji kırıcı havuzdaki hidrolik sıçramanın yandan görünüşlerine ait
fotoğraflar Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 5 incelendiğinde (∆L / L1) oranının %15 ile 50 arasında
değiştiği ve basamak yüksekliği arttıkça (∆L / L1) oranı artmaktadır, (% 5-10). Yani basamak
yüksekliği artışı hidrolik sıçrama boyunun kısaltmaktadır.Ayrıca debi arttıkça (∆L / L1) oranı
azalmaktadır.
Çizelge 2.

α =30o ‘de çeşitli debi değerlerinde enerji kırıcı havuzdaki hidrolik sıçrama boyları ve
(∆L / L1) oranları

Debi

dkr
(cm)

dkr/Z

(1)

(2)

40
60
80
100
120

8,67
11,36
13,77
15,98
18,04

(3)
0,027
0,036
0,043
0,049
0,056

(lt/s)

Mansap
Su
Sev.
(cm)
(4)
41
47
52
54
56

Basamak yüksekliği h = 2,5 cm
Basamak yüksekliği h = 7,5 cm
Düz
Basamaklı (∆L/ L1)
Basamaklı (∆L/L1)
Düz
Kanalda
Kanalda
Kanalda
Kanalda
%
L1
L2
L2
L1
%
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(5)
(6)
(8)
(9)
(7)
(10)
150
80
47
150
75
50
190
130
32
190
110
42
245
180
27
245
160
35
270
220
19
270
180
33
290
250
14
290
210
28
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Şekil 5.

α =30o’de, (∆L / L1)’in (dkr / Z) göre değişimi, (Z= 3,23 cm).
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Şekil 6. Boşaltım kanalı taban eğim açısı α =30o’de, Q=60 lt/s savaklanırken enerji kırıcı
havuzdaki hidrolik sıçramanın yandan görünüşü
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7.2 Boşaltım kanalı taban eğim açısı

α =51,3o‘de (1/0,8) yapılan deneyler (Alternatif

2)

Deney düzeneği, boşaltım kanalı taban eğim açısı α =51,3o’de iken Alternatif 1’deki
çalışmalar tekrar edilerek önce düz dolusavak durumu için daha sonra ise sırasıyla basamak
yükseklikleri h = 2,5 cm ve h = 7,5 cm’de enerji kırıcı havuzdaki hidrolik sıçrama boyları
ölçülmüştür. Bu alternatifde yapılan deneysel çalışmalar sonucu elde edilen değerler Çizelge
3’de Çizelge 3’deki veriler kullanılarak elde edilen (∆L / L1)’in (dkr / Z) ile değişiminin grafiği
de Şekil 7’de verilmiştir. Ayrıca düz dolusavak durumunda, h=2,5 cm ve h= 7,5 cm basamak
yüksekliğinde; enerji kırıcı havuzdaki hidrolik sıçramanın yandan görünüşleri her debi için de
fotoğraflanmıştır. Şekil 7 incelendiğinde (∆L / L1)oranının %15-45 arasında değiştiği ve
basamak yüksekliği arttıkça (∆L / L1) oranı yaklaşık % 5 artmaktadır. Ayrıca debi arttıkça (∆L /
L1) oranı azalmaktadır.
Çizelge 3.

α =51,3o ‘de çeşitli debi değerlerinde enerji kırıcı havuzda oluşan hidrolik sıçrama
boyları ve (∆L / L1) oranları

Debi

dkr
(cm)

dkr/Z

(1)

(2)

30
40
50
60
70
80
100
120

7,16
8,67
10,06
11,36
12,59
13,77
15,98
18,04

(3)
0,022
0,027
0,031
0,035
0,039
0,043
0,049
0,056

(lt/s)

Mansap
Su
Sev.
(cm)
(4)
36
41
43
47
50
52
54
56

Basamak yüksekliği h = 2,5 cm
Basamak yüksekliği h = 7,5 cm
Basamaklı (∆L / L1)
Basamaklı (∆L / L1)
Düz
Düz
Kanalda
Kanalda
Kanalda
Kanalda
%
L2
L2
L1
L1
%
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(5)
(6)
(8)
(9)
(10)
(7)
120
75
38
120
65
46
165
105
36
165
100
39
180
125
31
180
115
36
215
155
28
215
135
37
235
180
23
235
170
28
255
210
18
255
200
22
270
230
15
270
220
19
290
250
14
290
240
17

α =51,3o’de, (∆L / L1)’in (dkr / Z) göre değişimi, (Z= 3,23 cm).
7.3 Boşaltım kanalı taban eğim açısı α =60o‘de yapılan deneyler (Alternatif 3)
Şekil 7.
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Deneylerin son alternatifi olan Alternatif 3’de deney düzeneği, boşaltım kanalı taban eğim
açısı α = 60o’e yapılarak diğer alternatiflerdeki çalışmalar tekrar edildi. Önce düz dolusavak
durumu için daha sonra ise sırasıyla basamak yükseklikleri h = 2,5 cm ve h = 7,5 cm’de enerji
kırıcı havuzdaki hidrolik sıçrama uzunlukları ölçüldü. Deneyler sonucu elde edilen sonuçlar
Çizelge 4’de ve Çizelge 4’deki veriler kullanılarak elde edilen (∆L / L1)’in (dkr / Z) ile
değişiminin grafiği de Şekil 8’de verilmiştir. Ayrıca düz dolusavak durumunda, h=2,5 cm ve h=
7,5 cm basamak yüksekliğinde; enerji kırıcı havuzdaki hidrolik sıçramanın yandan görünüşleri
her debi için de fotoğraflanmıştır. Şekil 8 incelendiğinde α = 30o ve α = 51,3o’den farklı
olarak basamak yüksekliği artışında (∆L / L1) oranında düşme olmaktadır. Bunun nedeni α =
60o’de boşaltım kanalında da basamak yüksekliği artışı ile enerji sönümlenmedeki azalmasının
etkisi enerji kırıcı havuzdaki sıçrama boyuna yansımaktadır. Yani basamak yüksekliği artışı ile
boşaltım kanalı boyunca az enerji sönümlendiğinden hidrolik sıçrama boyu artmakta ve
dolayısıyla (∆L / L1) oranı azalmaktadır.
Çizelge 4.

α =51,3o ‘de çeşitli debi değerlerinde enerji kırıcı havuzda oluşan hidrolik sıçrama
boyları ve (∆L / L1) oranları

Debi

dkr
(cm)

(lt/s)
(1)
30
40
50
60
70
80
100
120

Şekil 8.

dkr/Z
(3)

(2)
7,16
8,67
10,06
11,36
12,59
13,77
15,98
18,04

0,022
0,027
0,031
0,035
0,039
0,043
0,049
0,056

Mansap
Su
Sev.
(cm)
(4)
36
41
43
47
50
52
54
56

Basamak yüksekliği h = 2,5 cm
Basamak yüksekliği h = 7,5 cm
Düz
Basamaklı (∆L / L1)
Basamaklı (∆L / L1)
Düz
Kanalda
Kanalda
Kanalda
Kanalda
L1
L2
L2
L1
%
%
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(7)
(10)
(5)
(6)
(8)
(9)
130
80
38
130
90
31
175
110
37
175
125
29
195
125
36
195
150
23
210
140
33
210
170
19
230
160
30
230
190
17
270
200
26
270
230
15
290
220
24
290
250
14
340
260
24
340
295
13

α =60o’de, (∆L / L1)’in (dkr / Z) göre değişimi, (Z= 3,23 cm).
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Basamaklı dolusavaklar boşaltım kanalı boyunca oluşan enerji sönümlenmesini arttırarak
mansapta ihtiyaç duyulan enerji kırıcı havuz boyutunu ve maliyetini azaltırlar.
DSİ Genel Müdürlüğü TAKK Daire Başkanlığı Hidrolik Model Laboratuvarında hazırlanan
deney düzeneğinde boşaltım kanalının tabanına yerleştirilen basamakların etkisiyle boşaltım
kanalı boyunca sönümlenen enerjinin enerji kırıcı havuzdaki hidrolik sıçramaya etkisini
belirlemek amacıyla yapılan çalışmada üç değişik boşaltım kanalı taban eğim açısında ve her bir
boşaltım kanalı taban eğim açısı için düz dolusavak, ve iki değişik basamak yüksekliğinde ( h=
2,5 cm ve h=7,5 cm) yapılan deney sonuçları aşağıda verilmiştir, [10].
a) Deneyler sırasında akımın tipi sıçramalı akım (skimming flow) olmuştur.
b) Düz dolusavak ile basamaklı dolusavakdaki hidrolik sıçrama boyları arasındaki farkın düz
dolusavak durumundaki hidrolik sıçrama boyuna oranı olan(∆L / L1)’in yaklaşık % 15 ile %50
arasında değiştiği görülmüştür.
c) Aynı boşaltım kanalı taban eğim açısında birim debi arttıkça(∆L / L1) oranı azalmıştır.
d) Boşaltım kanalı taban eğim açısı α =30o ve α =51,3o’de basamak yüksekliği h=2,5 cm’den
h= 7,5 cm’ye çıkarıldığında (∆L / L1) oranında yaklaşık % 5- 15 arasında artış olmuştur.
e) Boşaltım kanalı taban eğim açısı α =60o’de ise α = 30o ve α =51,3o’den farklı olarak
basamak yüksekliği h=2,5 cm’den h= 7,5 cm’ye çıkarıldığında (∆L / L1) oranında düşme
olmuştur.
f) (∆L / L1) oranı en fazla % 50 ile boşaltım kanalı taban eğimi α = 30o’de h= 7,5 cm basamak
yüksekliğinde olmuştur.
Deneysel çalışmalar basamaklı dolusavaklar ile düz dolusavaklar (basmak olmadığı hal)
karşılaştırıldığında; basamaklı dolusavağın mansabında enerji kırıcı havuzda ölçülen hidrolik
sıçrama boyları düz dolusavak durumunda oluşan hidrolik sıçramanın küçük debilerde yaklaşık
% 50’si, büyük debilerde ise yaklaşık % 15’i olmuştur. Bir diğer deyişle basamaklı dolusavak
kullanılmasından dolayı hidrolik sıçrama boyu küçük debilerde yaklaşık %50 büyük debilerde
ise yaklaşık %15 oranında azalmıştır.
Bu çalışma bir model çalışmasıdır. Elde edilen sonuçların prototipdeki anlamlarını ifade
etmek amacıyla modelimizi 1/10 ölçekli olduğunu kabul edelim. 1/10 ölçekli olarak yapılan
kabule göre deneysel çalışmalarda kullanılan basamak yükseklikleri h= 7,5 cm uygulamada
oldukça yaygın olarak kullanılan basamak yüksekliği olan 75 cm’ye karşı gelmektedir. Deneysel
çalışmalarda kullanılan h= 2,5 cm ise prototipde küçük basamak yüksekliklerini karekterize eden
25 cm’ye karşı gelmektedir. Bu kabuller doğrultusunda deneysel çalışmalar sonucu elde edilen
sonuçlar yorumlarsak basamaklı dolusavağın mansabındaki enerji kırıcı havuzdaki hidrolik
sıçrama uzunluklarunda yaklaşık % 15 - 50 arasında bir azalma olabilir.
9. KAYNAKLAR

•
•
•

Chanson, H.,1994, Comparison of energy dissipation between nappe and skimming flow
regimes on stepped chutes, Journal of Hydraulic Research IAHR, Vol: 32, No:2, pp 213215.
Peyras, L., Royet, P., and Degoutte, G., 1992, Flow and energy dissipation over stepped,
gabion weirs, Journal of Hydraulic Engineering ASCE Vol: 118 No:5, pp 707-717.
Young, F Marlene, 1982, Feasibility study of a stepped spillway, Hydraulic Division
Specialty Conference, pp 96-105.

311

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stephenson, D., 1991, Energy dissipation down stepped spillways, Int. Water Power &
Dam Construction, September, pp 27-30.
Frizell, K. H., 1992, Hyraulics of stepped spillways for RCC dams and dam rehabilitations,
Proc. of the 3rd Specialty Conf. on Roller Compacted Concrete, ASCE, San Diego, CA,
USA, pp 423-439.
Darama Y., Çine Barajı Basamaklı Dolusavağı Hidrolik Model Çalışmaları, Nihai Rapor,
DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı , Yayın No: Hİ 942 Nisan 2001.
Kaş İ., Çaltıkoru Barajı Dolusavak Model Çalışmaları Raporu, DSİ TAKK Dairesi
Başkanlığı, Yayın No: Hİ 960 Nisan 2003.
Chanson, H., 1994, State of the art of the hydraulic design of stepped chute spillways,
Hydropower and Dams, July ,pp 33-42.
Chanson, H., 1994, Hydraulics of skimming flows over stepped channels and spillways,
Journal of Hydraulic Research IAHR ,Vol:32 No:3, 1994.
Kaş İ., Basamaklı Dolusavaklarda Akım ve Enerjisinin Sönümlenmesi, Gazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 1998, ANKARA
Furuya Y., Miyata, M., and Fujita, H., 1976, Turbulent boundary layer and flow resistance
on plates roughened by weirs, Journal of Fluids Eng., Trans, ASME, Vol 98, pp 635-644.
Chanson, H., 1994, Hydraulic design of stepped cascadec, channels, weirs and spillways,
Elsevier science Ltd., pp 69, 89-105.

312

I.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu
22-26 Eylül 2003 Gümüldür/ İZMİR

DURGUN SU GÖVDESİNDE SU ALMA BORUSUNA HAVA GİRİŞİ
Yrd. Doç. Dr. Fikret KOCABAŞ
Erciyes Üni. Yozgat Müh. Mim. Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, 66100, Yozgat
fkocabas@erciyes.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Nihat EROĞLU
Gazi Üni. Müh. Mim. Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, 06500, Ankara
neroglu@gazi.edu.tr
Araş. Gör. Aslı ÜLKE
Erciyes Üni. Yozgat Müh. Mim. Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, 66100, Yozgat
aulke@erciyes.edu.tr
ÖZET
Bir su gövdesinden su alınırken su alma yapısı olarak boru kullanıldığında karşılaşılan ana
problemlerden biri hava girişidir. Su alımında boru ile su üst seviyesi arasındaki mesafe
(batıklık) yetersiz kaldığında su yüzeyinde çevrintiler oluşur ve su alma borusuna hava girişi
olur. Hava girişinin olması çekilen debinin azalmasına ve boru bir pompa ile bağlantılı ise
pompada zararlara sebep olur. Havalı çevrintinin su alma borusuna henüz girmeye başladığı
batıklık değeri kritik batıklık olarak adlandırılır. Su alma borusuna hava girişi ile ilgili çok sayıda
teorik ve deneysel çalışmalar mevcuttur. Yapılan çalışmalar kritik batıklık ve su alma borusu
üzerine yerleştirilen dairesel başlık üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada deneysel olarak bu iki
etken çalışılmıştır. Bunun için kare kesitli (2x2 m2) ve 1 m yüksekliğinde bir tank içerisinde
merkeze düşey olarak yerleştirilen Di= 6.90 cm çapında su alma borusunun tabanda ve tabandan
yukarı olması durumları için dairesel başlık kullanılarak ve kullanılmayarak deneyler yapıldı.
Tanktan su alımında ve devir daiminin sağlanmasında santrifüj pompa kullanıldı. c/Di=0 ve 2
için (c, su alma borusunun tabandan olan mesafesi) deneyler yapılarak su alma borusunun
tabandan olan mesafesinin etkisi , d/Di=1 ve 1.5 (d, dairesel başlığın çapı) kullanılarak dairesel
başlığın etkisi ve aynı zamanda başlık ile boru arasındaki mesafe b/Di= 2 (b, dairesel başlık ile su
alma ağzı arasındaki mesafe) alınarak dairesel başlığın su alma borusundan olan mesafesinin
etkisini gözlemek için deneyler yapıldı. Yapılan deneyler sonrasında su alma borusunun
tabandan olan mesafesinin, başlık kullanılmasının, su alma ağzı ile başlık arası mesafe ve başlık
çapı ile su alma borusu çapı oranının kritik batıklık üzerindeki etkileri deneysel verilerden
faydalanılarak yorumlandı.
Anahtar Kelimeler: Başlıklı su alma ağzı, batıklık, hava girişli çevrinti
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AIR ENTRAINING VORTEX AT INTAKES IN A STILL WATER
RESERVOIR
ABSTRACT
When the submergence of the intake is not sufficient, air enters the intake by means of a freesurface vortex. The entrained air can cause difficulties in the operation, efficiency and
maintenance of the hydraulic machine and structures. There are several means of avoiding air
entrainment. The most common solution for avoiding air entrainment is to provide sufficient
submergence to the intake. The value of the intake’s submergence when the vortex starts
entraining air is known as “critical submergence”. In this paper, the variation of critical
submergence for an intake in a still water when the cap used is investigated experimentally.
Key words: Submergence, air entraining, capped intake, vortex
1. GİRİŞ
Deniz, göl, nehir ve kanal gibi herhangi bir su gövdesinden ihtiyaç duyulan su alınırken bir su
alma ağız yapısı kullanılır. Su alma yapı ve düzenekleri çok çeşitli olabilir. Su alma düzeneklerinde
yapının verimini ve işletmesini aksatan olaylar arasında iki önemli etken vardır. Bunlar;
1- Su alma ağız yapısına "Hava Girmesi"
2- Su alma ağız yapısına "Sediment Girmesi"
Bilindiği gibi sediment taşıyan kanal veya nehirlerle ilişkide bulunan hidrolik yapıların en büyük
düşmanı "sediment" tir. Nehirlerle bağlantısı bulunan su alma yapılarının ekonomik ömürlerinin ne
olacağına karar veren bir çok etkenin arasında "sediment" en başta gelir. Alınan suda fazla miktarda
ve büyük boyutlarda sedimentin olması istenmez. Su alma ağzına hava girişini azaltmak veya
önlemek sediment girişini önlemekten çok daha kolay ve ucuzdur. Anlaşılacağı üzere bir su alma
ağzı projelendirilirken ağza hava ve sediment girişini azaltıcı bazı proje kriterlerinin bulunması
gerekir. Su alma ağzının su yüzeyinden olan düşey mesafesine su alma ağzının batıklığı veya kısaca
"batıklık" denilir. Bu çalışmada su alma ağzına hava girişini azaltıcı kriterlerin başında gelen
batıklığın başlık kullanılarak ya da kullanılmaksızın değişimi araştırılmıştır.
2. SU ALMA AĞZINA HAVA GİRİŞİ
Su alma ağzına ait batıklık miktarı kritik bir değerin altına düştüğünde su alma ağzının üzerindeki
su yüzeyinde serbest çevrinti oluşmakta ve yüzeydeki hava bu serbest çevrintinin ortasında oluşan
boşluklu yol vasıtası ile su alma ağzına girmektedir. Su alma ağzına giren hava su alma düzeneğinin
içerisinde genişleyerek akım kesitini küçülttüğünden alınan debi azalan bir değişim göstermektedir.
Ve aynı zamanda su alma ağız yapısı bir pompa veya türbin düzeneğine bağlı ise pompa veya
türbinlerde kavitasyonlara, titreşimlere, tahriplere ve işletim güçlüklerine sebep olmaktadır.
Denny (1), %1 hava girişinin su alma ağzının debisinde %5-15 oranında azalmaya sebep
olduğunu göstermiştir. Keza, su alma ağzının doğrudan doğruya bir pompanın emme borusuna
bağlı olması halinde su alma ağzı ve emme borusunda akımın burkularak yol alması sebebiyle
pompalar gereğinden fazla yüklenmektedir. Su alma ağzına su yüzeyinden hava girişini önlemek
için şimdiye kadar bazıları %100 başarılı olan çeşitli önlemler düşünülmüş ve tatbik edilmiştir. Bu
önlemlerden birkaçı şu şekilde sıralanabilir:

314

a) Mümkün olduğunca su alma ağız seviyesini su yüzeyi seviyesinden aşağıda tutmak. Eğer batıklık
miktarı yeterince büyükse %100 'e yakın başarılı olunabilir. Ancak akımda yeterince kuvvetli
çevrinti olursa bazen serbest çevrinti oluşur ve ağza hava girebilir.
b) Su alma ağzı üzerinde su yüzeyine yüzen veya sabit düz bir plaka koyarak su alma ağzı üzerinde
serbest çevrintinin oluşmasını önlemek ve su ile havanın temasını kesmek.
c) Su alma ağzına veya su alma ağzı üzerindeki su yüzeyine ızgaralar veya başlıklar koymak (krepin
gibi).
d) Su alma ağzının yakın etrafında akımın burkulmasını ve sirkülasyonu azaltacak, çevrintinin
şiddetini kıracak bölme duvarlar yapmak.
f) Diğer.
Hızı olmayan durgun statik su gövdelerinden su alan ağızlar üzerinde oluşan serbest çevrinti ve
hava girişi ile ilgili olarak çok sayıda deneysel veya teorik çalışma vardır. Serbest çevrinti ve hava
girişi olayının su alma ağzının bulunduğu yerdeki yerel şartlara son derece bağlı olması ve su alma
ağzı civarındaki akımın son derece karışık olması nedeniyle çalışmaların çok büyük bir bölümü
deneysel yapılmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar genellikle batıklık miktarının, su alma ağzının yan
duvarlara olan mesafesinin, su alma ağzı boyutunun, şeklinin ve konumunun, alınan debinin havalı
serbest çevrinti üzerindeki etkisi ile ilgilidir.
Markland ve Pope [2], kuyulardaki su alma ağızları ile yaptıkları deneysel çalışmalarda su alma
ağzındaki emme hızı ile batıklık arasında bir ilişkinin olduğunu vurguladılar. Yıldırım ve Kocabaş
[3], su alma ağzına hava girişine ait yaptıkları deneysel ve teorik çalışmalar sonucu su alma ağzının
tabandan olan mesafesinin (geçirimsiz yüzeylerin engel etkisi) batıklığa etkisine ait ifadeler elde
etti. Sharp ve Parshure [4,5] tabakalı sıvı ortamında yaptıkları deneylerde başlık kullanarak istenilen
sıvının çekilmesine ait batıklık değerini araştırdı.
Bu çalışmada yapılan deneylerle hızı olmayan sakin ve durgun bir su gövdesi içerisinde yer
alan su alma ağzına hava girişi, başlık kullanılarak ve kullanılmadan incelenmiştir.
3. DENEY DÜZENEĞİ VE DENEYİN YAPILIŞI
Deneylerde durgun su kullanılarak tabana yerleştirilen su alma ağzı kullanılmıştır. (Şekil 1).
Deney için 3.5 mm kalınlıkta sac kullanılarak 2x2 m kare kesitli ve yüksekliği 1,00 m olan tank
kullanıldı. Su alma ağzı olarak iç çapı Di=6.90 cm ve cidar et kalınlığı 3 mm olan demir boru
kullanıldı. İstenen debinin ve devir-daim’ in sağlanabilmesi için 7.5 kW gücünde santrifüj
pompa kullanıldı. Boru hattı üzerine yerleştirilen bir dirsekmetre ile debiler ölçüldü. Tankın
merkezinde bir ucu tanktan dışarı çıkan düşey su borusu bulunmaktadır. Tankın iç tabanına 1.40
m çapında ve 0.30 m yüksekliğinde bilezik şeklinde sac içerisine beton dökülmek suretiyle 0,30
m yüksekliğinde silindirik beton döşeme yapılmıştır. Tankın merkezinde yer alan su alma
borusu, beton döşemenin içerisinden geçip tank dışındaki pompaya bağlanmaktadır. Pompanın
çıkış borusuna, tankın taban iç çevresi boyunca (akımın fazla enerjisinin kırılmasını sağlamak
için) çakıl doldurulmuştur. Tank içerisindeki su seviyesini ayarlamak için tank tabanında bir
drenaj vanası bulunmaktadır.
c/Di =0 ,2 (c; su alma ağzının tabandan olan mesafesi, Di; boru iç çapı) d/Di=0, 1 ve 1.5 (d;
başlık olarak kullanılan diskin çapı) için başlık takılarak deney yapılacak su alma ağzı tankın
merkezinde tabana yerleştirildi. Sonra tank merkezindeki boru etrafındaki boşluk, herhangi bir
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sızma olmaması için macunla dolduruldu. Tank, kritik derinliğin çok üzerinde bir derinliğe
ulaşıncaya kadar su ile dolduruldu. Tank içerisindeki su seviyesi istenilen değere ulaştığında
doldurma işlemi durduruldu. Pompa çalıştırılıp vanası açılarak istenilen debinin çekilmesi
sağlandı. Akımın permanan duruma ulaşması için bir müddet beklendikten sonra tank
tabanındaki drenaj vanası açılarak su seviyesinin düşmesi sağlandı. Su seviyesi düştükten sonra,
su yüzeyinde her hangi bir havalı çevrinti çöküntüsünün olup olmadığı gözlendi. Herhangi bir
havalı çöküntü yok ise drenaj devam ettirildi. Su yüzeyinde havalı çevrinti oluşup alt ucunun su
alma ağzına ulaştığı anda tank içerisindeki su seviyesi ve su alma ağzının debisi ölçüldü.
Yukarıdaki işlemler farklı debiler için de tekrarlandı.
PLAN
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Şekil 1. Deney düzeneği
Deney sırasında gözlemler; Su seviyesi alçalarak belirli bir seviyeye geldiğinde su yüzeyinde
çevrintiler oluştu. Su seviyesi azaldıkça çevrintinin şiddeti arttı ve çukurluk oluşturduğu
gözlendi. Su seviyesinin azalmasıyla çukurluğun ortasının uzayarak kuyruk şekline geldiği ve
boşluğun aşağı doğru parabolik olarak azaldığı görüldü (Şekil 2). Çevrintinin kuyruk şeklindeki
uzantısının uzun süre konumunu koruduğu ve su seviyesinin azalmasıyla kuyruğun uzayıp alt
ucunun su alma ağzına ulaştığı gözlendi. Pompa ile çekilen debi fazla olduğunda çevrintinin
daha güçlü, çukurluk çapının daha büyük ve kuyruğun daha geniş olduğu görüldü.
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Şekil 2. Başlıklı ve başlıksız olarak su alma ağzına hava girişi
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Şekil 3. Deney dataları

b/Di=2, c/Di=0 ve 2, d/Di=0,1 ve 1.5
3.5
d/Di=0, c/Di=2
d/Di=0, c/Di=0
d/Di=1, c/Di=2
d/Di=1, c/Di=0
d/Di=1.5, c/Di=2
d/Di=1.5, c/Di=0

Sc/Di

3
2.5
2
1.5
0

0.5

1

1.5

2

Vi (m/s)

Şekil 4. Deney datalarının karşılaştırılması

317

Deney datalarının kullanılmasıyla elde edilen Şekil 3’ den de görüldüğü üzere başlık
kullanılarak yapılan deneylerde disk çapı büyüdüğünde gerekli batıklığın daha az olduğu
gözlendi. Ancak disk kullanılmasının batıklık değerini büyük oranda düşürmesine rağmen
pompa veriminin düşmesine sebep olduğu da gözlendi.
4. SONUÇLAR
Yapılan deneysel çalışma sonrasında Şekil 3 ve 2 deney grubunun birlikte gösterildiği Şekil 4’
den de görüldüğü üzere aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
a) Su alma ağzının tabandan olan mesafesi arttıkça hava girişine sebep olan batıklık değeri dsik
kullanıldığında ya da kullanılmadığında azalmaktadır.
b) Başlık olarak kullanılan disk çapı arttıkça gerekli batıklık değeri azalmaktadır.
c) Disk ile su alma ağzı arasındaki mesafe arttıkça gerekli batıklık artar.
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ÖZET
Günümüzde barajların emniyetli ve ekonomik bir şekilde inşa edilmesi ve kullanım süresi
boyunca da güvenli bir şekilde işletilebilmesi açısından ölçüm tesislerinden elde edilen verilerin
önemli bir rolü bulunmaktadır. Özellikle dolgu barajlarda, gövde içerisine ve temele
yerleştirilen ölçüm aletleri yardımıyla toplanan veriler, hem mevcut barajların tasarım
kriterlerinin ve performansının değerlendirilmesi yoluyla benzer projelerin tasarım ve inşasına
önemli kolaylıklar sağlamakta, hem de yeni baraj teknolojilerinin geliştirilip, uygulanmasını
mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada, kat’i projesi hazırlanmış olan, kil çekirdekli kaya dolgu
tipindeki Şehitler Barajı ölçüm aletleri tasarımı açıklanmış; toplam basınç ve oturmalarla ilgili
cihazlar için bir ön çalışma yapılmıştır. Gerilme dağılımı ve oturmaların SIGMA/W adlı
bilgisayar programı yardımıyla tespit edildiği analiz sonuçları kullanılarak, inşaat sonunda ve
işletme sırasında bu cihazların yerleştirildikleri lokasyonlardaki gerilme ve oturma değerleri
yaklaşık olarak belirlenmiştir. Bu tip çalışmalar yardımıyla, inşaat ve işletme sırasında ölçüm
aletleri verileri daha kolay değerlendirilebilecek, tasarımda kabul edilen parametreler kontrol
edilebilecektir. Tasarım aşamasında öngörülen ve gerçek performansın karşılaştırılması yoluyla,
ülkemizde baraj tasarımına önemli kolaylıklar sağlanacağına ve baraj inşaat teknolojilerinin
daha kolay geliştirileceğine inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aletlendirme, Baraj Davranışının İzlenmesi, Baraj Güvenliği
INSTRUMENTATION AND MONITORING OF EMBANKMENT DAMS
ABSTRACT
In recent years, the data taken from the instruments play an important role both from safe and
economic construction and operation safety point of view. Especially for embankment dams,
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observations from the instruments placed into the dam body and foundation can be utilized to
verify design criteria and performance of existing dams. This can aid in evaluating the
suitability of new or modified techniques.
In this study, the final design of the instrumentation system of Şehitler Dam, which is a clay
core rock fill dam, is explained. A preliminary study is performed for the instruments used for
measurement of settlement and total pressure. The finite element analysis results obtained by the
use of SIGMA/W software is used in order to estimate the approximate settlement and pressure
values that can be measured by the instruments at the end of construction stage and after
impounding. Such studies help the evaluation of the observations from instruments in the
operation stage and verification of the material properties used in the design stage. It is believed
that, comparison of the instrumentation data envisioned at design stage and generated during
operation will help to improve the dam design techniques in our country, thus promote advances
in dam construction techniques.
Key Words: Instrumentation, Dam Monitoring, Dam Safety
1. BARAJ ÖLÇÜM ALETLERİ KULLANIM AMAÇLARI
Barajların tekniğine uygun ve güvenli olarak işletilmesi toplum güvenliği ve ekonomi
açısından çok önemlidir. Baraj performansı ve güvenliğini değerlendirmek için kullanılan
verilerin toplanması amacıyla inşaat sırasında yerleştirilen ölçüm aletleri barajların vazgeçilmez
bir parçasıdır. Sahada yapılan ölçümler ve otomatik izleme yöntemleri ile elde edilen verilerin
analiziyle yapıların davranışı sayısal hale getirilmekte ve baraj mühendisliğine önemli katkı
sağlanmaktadır.
Barajlarda kullanılan ölçüm aletlerinin temel kullanım amaçları dört ana kategori altında
toplanabilir: Analitik değerlendirme, gelecekte yapıdan beklenen performansın tahmin edilmesi,
tasarımda yapılan kabullerin doğrulanması ve yeni baraj teknolojilerinin geliştirilmesi.
Ölçüm aletleri yardımıyla toplanan verilerin analiziyle, barajların su tutma aşamasındaki ve
uzun zamanlı performansları değerlendirilebilmektedir. Barajda herhangi bir göçme, kısmi hasar
veya endişe edilen ciddi sorun oluştuğunda ve yapılarda şekil bozukları görüldüğünde bu veriler
olayın nedeninin belirlenmesi açısından çok değerli olmaktadır. Anlamlı olduğu kanıtlanan
verilerde oluşan değişimler, potansiyel bir problemin habercisi olabilmekte, böylece önlemlerin
alınması ve gereken iyileştirmelerin yapılması mümkün olmaktadır. Benzer şekilde, ölçüm
aletleri mevcut yapılar üzerinde yapılan iyileştirmenin etkilerinin görülmesini ve iyileştirmenin
verimliliğinin belirlenebilmesini de sağlamaktadır. Tasarımda kritik olarak değerlendirilen
ve/veya özel önlemler alınan bölgelerdeki performans, barajın işletme ömrü boyunca takip
edilebilmektedir.
Ölçüm aletleri yardımıyla elde edilen veriler, aynı zamanda tasarımda varsayılan
parametrelerin doğrulanmasını veya düzeltilmesini de mümkün kılmaktadır. Baraj yerindeki
gerçek koşulların tamamı ile doğru bir resmini elde etmek pratik olarak mümkün olmamakta;
baraj gövdesinin davranışı, kullanılacak malzemelerin dolgu içindeki davranışlarının tahmin
edilmesi yoluyla analiz edilebilmektedir. Ölçüm aletlerinin sağladığı bilgiler, benzer projelerin
daha sonraki tasarımlarında büyük kolaylık sağlamakta, daha ekonomik ve/veya daha güvenli
barajların tasarlanabilmesini teşvik etmektedir. Bu bilgiler ışığında, SSB (Silindirle Sıkıştırılmış
Beton) ve daha düşük bağlayıcı malzeme içeren Kuru Dolgu (Hardfill) gibi yeni baraj
teknolojileri geliştirilmesi ve bu yeni tipte tasarlanan barajların başarıyla inşa edilip, işletilmesi
mümkün olmuştur.
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2. DOLGU BARAJLARDA ÖLÇÜM ALETLERİ
2.1 Dolgu Barajlarda Ölçüm Aletlerinin Önemi
Kaya ve zemin malzemelerinin davranışının çok değişken olması ve kolay tahmin
edilememesi sebebiyle ölçüm aletlerinin geoteknik mühendisliğinde özel bir önemi vardır.
Tasarım aşamasında arazide ve laboratuvarda dolgu malzemesi üzerinde yapılan incelemeler, bu
malzemelerin dolgudaki gradasyonunu ve davranışını tespit etmek için yeterli olmamakta;
dolayısıyla stabilite analizlerinde kullanılacak parametreler için çeşitli kabuller yapılması
gerekmektedir. Dolayısıyla, yapılan matematiksel analizler tek başlarına bir anlam ifade
etmemekte, dolgunun gerçek davranışını elde edebilmek amacıyla arazi ölçümleri gerekli
olmaktadır. Aletlendirme, mühendislik pratiği ve teorisi arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı
bir köprü görevini üstlenmektedir [Di Bagio, 2000].
Toprak ve kaya dolgu barajlarda ölçüm aletlerinin kullanımı, daha ekonomik ve daha güvenli
projeler tasarlanmasını sağlamıştır. Örneğin, son uygulamalarda yapılan ölçümler, dik yamaçlara
sahip dar vadilerde daha yüksek baraj yapma konusundaki güveni artırmış, iyi tasarlanan
barajlarda farklı oturmalardan kaynaklanan önemli gerilme yığılmalarına rağmen barajın
işletmesine güvenli bir şekilde devam ettiğini göstermiştir. [Dunnicliff, 1998]
Piyezometrelerden elde edilen verilerle inşa sırasında oluşan boşluk suyu basınçları
açıklanmış ve optimumun ıslak tarafında sıkıştırılan dolguların daha iyi performans sağladığı
tespit edilmiştir. Ayrıca, önceleri erozyona karşı daha dayanıklı olan plastik killerin çekirdekte
kullanımı tercih edilirken, bu malzemenin de sonuçta erozyona maruz kalabildiği ve dolguda
oluşan farklı oturmalar sonucunda meydana gelen çatlakların daha az plastik olan kohezyonsuz
siltli zeminlerde daha kolay kapandığı belirlenmiştir [Sherard, 1984]. Kil çekirdek malzemesi
olarak daha geniş aralıktaki ince malzemelerin kullanımı mümkün olmuştur. Benzer şekilde,
mansap tarafındaki filtrelerin daha kritik olduğu teyit edilmiş, daha ekonomik memba
filtrelerinin yeterli performansı sağladığı görülmüştür [Sherard, 1984].
Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlardaki ölçüm sistemlerinden elde edilen veriler, bu
tipteki baraj yüksekliklerini önemli oranda artırmış; günümüzde 200 m’nin üzerinde örnekler
ortaya çıkmıştır. Bu barajlarda kullanılan tipik ölçüm aletleri derzlerdeki açılmaları ve ön beton
yüzeyin inşasından önce gövdedeki oturmaları ölçen şekil değiştirme ölçerlerdir. Yapılan ölçüm
ve analizler, bu tip barajlarda ön yüzdeki deplasmanların yüzde doksanının su tutma aşamasında
gerçekleştiğini ve kretteki oturmanın 2 yıl içerisinde tamamlandığını göstermiştir [Dunnicliff,
1998].
2.2 Dolgu Barajlarda Ölçüm Aletleri Tasarımı
Baraj için gerekli ölçüm aletlerinin sayısı, tipi ve yerleri konusunda verilecek karar, tecrübe,
üzerinde anlaşılan ortak düşünceler ile sezgisel öğelerin uygun şekilde birleştirilmesini
gerektirmektedir. Her bir baraj yerinde karşılaşılan sorunların sadece o baraj yerine özel olması
gerçeğinden hareketle aletlendirme ihtiyacı için bireysel çözümler gerekmektedir. Bu yüzden
aletlendirme sisteminin tasarımı o projeye özel zemin, temel, yamaçlar ve rezervuar şevlerinin
koşulları düşünülerek dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
Ölçüm aletleriyle elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında, bu aletlerin zemin-kaya
yapısal sistemi içine yerleştirilen, temsil edici niteliği olmayan nesneler ve süreksizlikler olduğu
bilinmelidir. Bu aletlerin varlığının, ölçülen parametreleri etkileyebildiği unutulmamalıdır.
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Ölçüm aletlerini yerleştiren mühendisler, buradaki temel fiziki ve mekanik prensipleri anlamalı
ve ölçüm aletlerinin maruz kalacağı koşullar altındaki davranışlarını yorumlayabilmelidir.
Aletlendirmenin planlanması, geoteknik aletlendirme konusunda uzman bir personelin
kontrolünde farklı mühendislik disiplinlerinin bir araya geldiği bir takım çalışmasını
gerektirmektedir. Aletlendirme sisteminin tasarlanma aşamaları aşağıdaki alt başlıklar altında
özetlenmiştir. Sistemin tasarımının ardından aletlerin seçimi mümkün olmakta, izleme sistemleri,
bakım ve kalibrasyon faaliyetleri planlanmakta, veri toplama sistemi organizasyonu
belirlenmektedir.
2.2.1

Aletlendirme Amacının Tanımlanması

Olağan tasarım özelliklerine sahip olan ve oturduğu temelde özel sorunlar beklenmeyen baraj
yerlerinde aletlendirme, tasarımdaki tahminlere göre tüm davranışın uygun olup, olmadığının
belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Ölçüm tesislerinin yerleştirilmesi ve izlenmesi rutin
işlemlerle gerçekleşmektedir. Ancak, yeni tasarım tekniklerinin uygulandığı barajlarda, zor temel
koşulları veya gözlemlenebilen olası problemler olması durumunda, veya insansız çalışan
işletmeler söz konusu olduğunda ilave aletlendirme ve daha kapsamlı izleme programlarının
gerekliliği ortaya çıkabilmektedir.
2.2.2

Davranışı Kontrol Eden Mekanizmanın Tahmini

Bir projenin tasarımı sırasında zemin mühendislerinin yapıdaki zayıf ve hassas bölgeleri
tanımlamaları bir gerekliliktir. Baraj davranışını etkilemesi muhtemel dayanım, gerilmedeformasyon ve hidrolik prensiplerle ilgili hipotezler incelenmeli ve aletlendirme bu bilgiler
ışığında tasarlanmalıdır.
Örneğin, yumuşak temel birimleri üzerine oturan bir barajda stabilite ve oturmalar üzerinde
durulması gerektiğinden, boşluk suyu basıncı ve konsolidasyon zamanı özellikle izlenecek
parametrelerdir. Buna karşın, yamacı oluşturan zeminin aşırı sızmalara neden olabileceği bir
durumda seçilen aletler, akış miktarını belirleyecek ve sızan suyun zemin daneciklerini taşıyıp,
taşımadığı sorusuna cevap verecek şekilde seçilmelidir.
2.2.3

Temel Zemin Mekaniği Problemlerinin Değerlendirilmesi

Proje başlamadan önce baraj yerindeki koşulların belirlenmesi için klasik arazi araştırmaları
ve gerekli görülürse yerinde deneyler yapılmalıdır. Araştırma programı kapsamında açılan
sondajların doldurulması sırasında içlerine piyezometrelerin yerleştirilmesi ve bunların düzenli
okunması yoluyla yeraltı suyu hakkında yararlı bilgiler edinilmektedir. Bu veriler, yamaçlarda ve
talvegde uygulanacak enjeksiyon perdesinin boyutlarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu
piyezometrelerin bir kısmı, uzun dönemli izleme sisteminin parçası olarak da kullanılmaktadır.
Ölçüm aletleri, inşaat sırasında performansın yeterli olup, olmadığını belirlenmesi görevini de
üstlenmektedir. Örneğin, barajın maksimum kesitinde yapılan deformasyon ölçümleri ile kabul
edilebilir deformasyon kriterlerine (yüksek barajlar için yüksekliğin %1.5-2’si) göre dolgu için
öngörülen yükseklik fazlası denetlenebilmektedir. İnşaat esnasında yapılan ölçümlerle dolgu
zonlarının yerleştirilme hızı, memba ve mansap şevleri, vb. kontrol edilebilmektedir.
Rezervuarın doldurulması süresince kullanılan ölçüm aletleri, performansın kabul edilen
limitler içinde kaldığının ve beklenmeyen koşulların oluşumunun gözlenmesi açısından
önemlidir. Dolgu içerisinde boşluk suyu basıncı ölçümleri ve drenaj sistemlerinde sızan su
miktarının V ağızlı savaklarla ölçülmesi yoluyla performans takip edilebilmektedir. Potansiyel
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problemlerin ilk işareti sızma miktarındaki artış ve sızıntı suyu içindeki sürüklenen katı
maddelerin varlığıdır.
Ani boşalma durumunda, kil çekirdek içine yerleştirilen piyezometreler yardımıyla boşluk
suyu basıncındaki gelişim izlenebilmektedir. Rezervuarı sürekli dolup boşalan barajlarda, bu
sistemlere daha büyük önem verilmelidir.
Baraj inşa edilip su tuttuktan sonra, borulanma, üzerinden su aşma gibi beklenmeyen olaylar
nedeniyle göçmeler olabilmektedir. Uzun zamanlı izleme programıyla barajların zaman
içerisindeki performansı belirlenmektedir. Ancak düzenli yapılan okumalar ve görsel
izlenimlerin birleştirilip, değerlendirilmesi yoluyla performans doğru şekilde değerlendirilebilir.
Barajların sismik kuvvetler altındaki davranışını anlamak amacıyla yerleştirilen ölçüm aletleri
yardımıyla barajda oluşan hasar tespit edilebilmektedir. Ölçümler, araştırma ve tamir
çalışmalarının belirlenmesi için bir kılavuz olarak kullanılmakta, aynı zamanda tasarım
aşamasında deprem bölgelerine göre belirlenen sismik parametrelerin kontrol edilmesine de
olanak vermektedir.
2.2.4

İzlenecek Parametrelerin Tespit Edilmesi

Dolgu barajlarda izlenmesi gereken temel parametreler, boşluk suyu basıncı, deformasyonlar,
toplam gerilme dağılımı, sıcaklık, sızıntı, sismik kuvvetler ve su seviyeleridir. Her proje için bu
parametrelerin önemi belirlenmeli ve ölçüm sistemi mühendisler tarafından tasarlanmalıdır.
2.2.5

Aletlerin Yerleştirileceği Yerlerin Belirlenmesi

Ölçüm tesislerinin yerleştirileceği kesitler barajın davranışını temsil eden ve kritik olarak
düşünülen yerler olmalıdır. Verilerin yorumlanmasında kullanılacak analiz yöntemi ve zemin
mekaniği parametreleri ile uyumlu olarak alet pozisyonlarına karar verilmelidir. Ölçüm
aletlerinin yerlerinin belirlenmesinde kullanılacak pratik yaklaşım şu şekilde özetlenebilir:






En büyük yükün geldiği ve yapısal olarak en zayıf olan bölgelerin tanımlanarak buralara
uygun aletlerin yerleştirilmesi;
Tahmin edilen davranışı en iyi şekilde temsil eden bölgenin seçimi; (Buna örnek olarak
barajın maksimum enkesiti ve bir veya iki ilave enkesit verilebilir.)
Barajın temelinde ve yamaçlarında süreksizliklerin ve ani değişimlerin oluştuğu yerlerin
belirlenmesi;
Önem sıralamasına göre ikinci sırada bulunan fakat davranışın karşılaştırılması için ilave
bazı aletlerin yerleştirilmesi;
Uygun bir kotta aksa paralel, uygun aralıklarla, sıralar halinde yerleştirilmesi.

Bazen eski ve yeni aletlerin yan yana kullanımı ile toplanan verilerin beraber
değerlendirilmesi bir karşılaştırma avantajı yaratmaktadır. Yerleştirilen tüm noktalara ulaşım
olanakları düşünülmeli ve inşaat sırasında ölçüm aletlerinin zarar görmemesi için gerekli
önlemler alınmalıdır. Terör ve kötü niyetli davranışlara karşı da ek önlemler sistem tasarımında
düşünülmesi gereken faktörlerdendir [Dunnicliff, 1998].
2.2.6

Ölçüm Aletleri Ölçüm Aralıklarının Saptanması

Ölçüm tesislerinden alınacak verilerin hangi değerler arasında değişebileceğinin bilinmesi,
seçilen aletin ölçüm aralığı ve hassaslığının tespit edilmesi ve aletin seçimi açısından önemlidir.

323

Olması muhtemel en büyük değer, uygun aletin belirlenmesinde; ölçülmesi gerekli minimum
değer de aletin hassaslığının saptanmasında kullanılacak temel unsurlardır.
Tasarım aşamasında yapılan analizlerin değerlendirilmesi yoluyla ölçüm aralıklarının
belirlenmesi, daha sonra okumaların alınması ve verilerin değerlendirilmesi sırasında da faydalı
olacaktır. Aşağıdaki bölümde kil çekirdekli kaya dolgu tipinde bir baraj örneği olan Şehitler
Barajı’nın sonlu elemanlar yöntemi ile modellenerek, olası çökme, deformasyon ve basınç
değerleri hesaplanması ile ilgili detaylar verilmiştir.
3. ŞEHİTLER BARAJI ÖLÇÜM ALETLERİ OKUMALARI İÇİN ÖN ÇALIŞMA
Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde bir baraj olan Şehitler Barajı’nda kullanılan ölçüm aletlerinin
inşaat sonunda ve baraj su tuttuktan sonra işletme sırasında göstereceği değerlerle ilgili bir ön
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada gövdede oluşması muhtemel gerilmeler ve oturma miktarları
incelenmiş, toplam basınç ölçer, harici çökme röperleri, inklinometre ve çapraz kollu çökme
ölçerin gövde içinde ve üzerindeki yerlerine göre gösterebileceği değerler, inşaat sonrası ve dolu
hazne durumu için yaklaşık olarak tespit edilmiştir.
3.1 Şehitler Barajı Genel Özellikleri
Şehitler Barajı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Çoruh Havzası’nda yer alan Erzurum-Narman
Projesi’nin bir parçasıdır. Bu proje ile, Erzurum ilinin kuzeydoğusundaki Narman ilçesi ile bu
ilçeye bağlı 15 yerleşim yerine ve Oltu İlçesi’ne bağlı 3 yerleşim yerine ait, toplam 4706 ha
tarım arazisinin sulanması amaçlanmaktadır.
Şehitler Köyü mevkiinde, Karapınar deresinin 1995.15 m talveg kotunda ve talvegden
yüksekliği 60.75 m olarak inşa edilecek olan Şehitler Barajı ile depolanan Karapınar (Akarsu)
deresinin suları, inşa sonunda dipsavağa çevrilecek olan sağ sahilde yer alan 3.0 m çapındaki
derivasyon tüneli vasıtasıyla sulama kanalına iletilecektir. Temelden yüksekliği 76.90 m olan
Şehitler Barajı, memba ve mansap şevleri 1:2.25 olarak projelendirilmiştir. Kret uzunluğu
229.70 m olan barajın memba ve mansap batardoları da dolgu tipindedir. Sağ sahile yerleştirilen
yandan alışlı ve kontrolsüz dolusavak, feyezan durumunda çalışması amacıyla tasarlanmıştır.
DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Erzurum-Narman projesi
kapsamında yer alan Şehitler Barajı’nın inşa edilebilmesi için, Ek Etütler ve Kat’i Proje yapımı
işini ihale etmiş; Dolsar Mühendislik Ltd. ve Hidro Dizayn Mühendislik Ltd. Şirketleri
tarafından yürütülen kat’i proje çalışmaları Ağustos 2002’de tamamlanmıştır. Barajın inşaat
işleri henüz ihale edilmemiştir.
3.2 Baraj Yeri Genel Jeolojisi
Proje sahası genelde aglomera, tüf, bazalt, andezit ve trakiandezitten oluşmaktadır. Piroklastik
malzemenin üzerinde sol sahilde izlenen kumtaşı-kiltaşı-killi kireçtaşı-jips ardalanmasından
oluşan çökel birimler de yer almaktadır. Volkanik birimleri vadi tabanında alüvyon, vadi
yamaçlarında yer yer yamaç molozu örtmektedir.
Şehitler barajı temelindeki kaya birimi aglomeradır. Kaya kalitesi kaya dolgu baraj için uygun
bulunmuştur. Aglomeraların üzerinde, özellikle talvegde ve dolayında silt ve kilden oluşan
alüvyon birim yüzeylenmektedir. Talvegde 14 m kalınlığında bulunan bu siltli kil birim baraj
temelinde duraysızlık yaratacağından dolayı tamamen kaldırılacaktır. Baraj gövdesi altında
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geçirimsizliğin sağlanması amacıyla, kil çekirdek altına ve dolusavak eşiği aksı boyunca
aglomera içerisinde enjeksiyon perdesi yapılacaktır.
Şehitler Barajı göl alanında su kaçaklarına neden olabilecek geçirimli seviyeler, karstik
birimler vb. gibi hususlar mevcut değildir. Su tutma yönünden risk arz edebilecek olan jipsli
seriler ise, baraj aksında sol sahil üst kotlarında, baraj yapılarının etkileneceği alan dışında yer
almaktadır. Yamaçlarda süreksizlik düzlemlerinin konumundan veya yamaç molozundan
kaynaklanan yamaç stabilitesi sorunları beklenmemektedir.
3.3 Şehitler Barajı Ölçüm Aletleri
Şehitler Barajı’nın stabilitesinin ve işlevlerinin gözlenmesi amacıyla, gövde içerisinde,
temelde ve mansap yüzeyinde ölçüm cihazları yerleştirilmiştir. Bu cihazlar, beş gövde kesiti
üzerinde barajın kritik yerlerine ve barajın davranışı hakkında bilgi vermesi için uygun görülen
bölgelere koyulmuştur. Tablo 1’de özetlenen bu aletlerin plandaki yerleşimi, piyezometreler
hariç Şekil 1’de verilmiştir.
Tablo 1 Şehitler Barajı Ölçüm Aletleri
Ölçüm Aleti
Kullanılacağı Yer
Titreşen Telli Piyezometre
Baraj gövdesi içinde
Titreşen Telli Piyezometre
Baraj gövdesi altında
Toplam Basınç Ölçer
Baraj gövdesi altında
İnklinometre
Maksimum kesitte kil içerisinde
Çapraz Kollu Çökme Ölçer
Maksimum kesitte kil içerisinde
Harici Çökme Röperleri
Krette ve mansap yüzeyinde
Alet Merkezlendirme Röperi (AMR) Sol yamaçta
Sabit Referans Röper (SRR)
Sol yamaçta
Rasat Kuyusu
Filtre alt kotundan yüzeye kadar
Su Kotu Ölçer
Memba tarafında krette

-2)
(SR

)
R-2
(AM

)
R-3
(AM

16
11

21
6

-1)
(SR

)
R-1
(AM

17
1
24

12
22
7
18
2
25

13
23
8
19
3
26

14
9
20
4
27

15
10
5
28

Şekil 1 Şehitler Barajı Ölçüm Aletleri Yerleşimi
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Adet
15
18
3
1
1
28
3
3
3
1

Şehitler Barajı’nda hem dolgu içerisine, hem de dere yatağı boyunca ve yamaçlara
yerleştirilen titreşen telli piyezometrelerin işlevi, baraj gövdesi içindeki ve altındaki su
basınçlarını ölçmektir. Ayrıca, düşey doğrultu boyunca yerleştirilecek rasat kuyuları da dolgu
içerisindeki boşluk suyu seviyesini ölçmek amacıyla kullanılacaktır. Rezervuar su seviyesi, su
kotu ölçer yardımıyla belirli aralıklarla ve piyezometre okumaları alındığında tespit edilecektir.
Dolgu içerisindeki toplam basınç miktarını ve doğrultusunu ölçmek amacıyla kullanılan
toplam basınç ölçerler, baraj temeli üzerine aksa yakın olarak yerleştirilmiştir. Ölçülen basınç
değerlerinden piyezometrelerle ölçülen boşluk suyu basıncının çıkarılmasıyla dolgudaki efektif
gerilme de tespit edilebilecektir.
Dolguda düşey ve yatay doğrultuda oluşacak yer değişikliklerini ölçmek amacıyla gövde
içinde düşey doğrultuda yerleştirilecek çapraz kollu çökme ölçer, inklinometre ve mansap
yüzeyine ve membada krete yakın bölgeye yerleştirilecek harici çökme röperlerinden
yararlanılacaktır. Bu barajın aletlendirme tasarımında en önemli özelliklerden biri, eski tip bir
ölçüm cihazı olan çapraz kollu çökme ölçerle, yeni tip inklinometrenin beraber kullanılmış
olmasıdır. Baraj inşa edildikten sonra her iki cihazdan toplanan veriler karşılaştırılabilecektir.
Böylece, inşaat sırasında problem yaratan çapraz kollu çökme ölçer yerine okumaların otomatik
olarak yapılabildiği inklinometreler rahatlıkla kullanılabilecektir.
3.4 Ölçüm Aletleri Okumaları için Ön Çalışma
Şehitler Barajı’nda inşaat sonunda ve su tutma sonucu dolu hazne durumunda ölçüm
aletlerinin bulundukları lokasyonlardaki toplam basınç ve oturma miktarlarının belirlenmesi
amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Şehitler Barajı Kat’i Projesi kapsamında SIGMA/W programı
ile bu iki durum için yapılan analiz sonuçları kullanılmıştır. Toplam gerilmelerin ve oturmaların
konturlar halinde gösterildiği şekillere ölçüm cihazları yerleştirilmiş (Şekil 2-7), cihazların
bulundukları lokasyonlardaki gerilme ve oturma miktarları her iki durum için belirlenmiştir.
Röperler ve çapraz kollu çökme ölçerle inklinometre için saptanan yaklaşık yer değiştirme
miktarları sırasıyla, Tablo 2 ve 3’de; toplam basınç ölçerlerin göstereceği yaklaşık değerler ise
Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 2 Şehitler Barajı Maksimum Kesitindeki Röperlerin Beklenen Yer Değiştirme Miktarları
Röper No
1
2
3
4
5
6

İNŞAAT SONU DURUMU
X Yönünde
Y Yönünde
(mm)
(mm)
25 – 30
260 – 280
(-5) – 0
260 – 280
(-25) – (-20)
180 – 200
(-5) – 0
100 – 120
7,5 – 12,5
50 – 70
25 – 30
40 – 60

DOLU HAZNE DURUMU
X Yönünde
Y Yönünde
(mm)
(mm)
30 – 35
280 – 300
2,5 – 7,5
260 – 280
(-12,5) – (-17,5)
170 – 190
0–5
100 – 120
10 – 15
50 – 70
25 – 30
40 – 60

Tablo 3 Şehitler Barajı Çapraz Kollu Çökme Ölçer ve İnklinometre için Beklenen Değerler
Cihaz
Çapraz Kollu Çökme Ölçer
Çift Yönlü İnklinometre

İNŞAAT SONU DURUMU
X Yönünde
Y Yönünde
(mm)
(mm)
Maks 280
(-5) - 15
0 – 300
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DOLU HAZNE DURUMU
X Yönünde
Y Yönünde
(mm)
(mm)
Maks 280
5 – 30
0 – 300

Şekil 2 Şehitler Barajı
İnşaat Sonu Durumu
Baraj Gövdesinde Oluşan Toplam Basınçlar

* Birimler kPa dır
Toplam basınç hücresi
400

600

800

1000

1200
1400
1600
1800

2000
2200
2400

Şekil 3 Şehitler Barajı
Dolu Hazne Durumu
Baraj Gövdesinde Oluşan Toplam Gerilmeler

* Birimler kPa'dir.
Toplam basınç hücresi
400

600

800

1000

1200

1400
1600
1800
2000

2200

2400

Şekil 4 Şehitler Barajı
İnşaat Sonu Durumu
Baraj Gövdesinde Oluşan x-yönündeki Yerdeğiştirme

y
x
1

2

* Birimler m dir
-0.0

0.04
0.03

0.01

3 çift yönlü inklonometre
2

-0.01

0.02

4

0

0.005

0.01

0

5

-0.01

0.02

2
-0.0

3
0.0

-0.0

3

0.04
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6

Şekil 5 Şehitler Barajı
Dolu Hazne Durumu
Baraj Gövdesinde Oluşan x -yönündeki Yerdeğiştirmeler

y
1

2

* Birimler m'dir.
-0.0

3

x

Çift Yönlü İnklonometre

1

0.05

0

0.04

0.01

0.03

4

0.02

0.02

5

0.03

0.01

0.0
4

6
0.02

-0.0
2

-0.0
1

0

0.02
5

0.01

Şekil 6 Şehitler Barajı
İnşaat Sonu Durumu
Baraj Gövdesinde Oluşan y-yönündeki Yerdeğiştirme

y
1

x

2

* Birimler m dir

3 çapraz kollu çökme ölçer
-0.28

çift yönlü inklonometre
4
4
-0.2

5

-0.2

6

-0.16
-0.12
-0.08
-0.04

Şekil 7 Şehitler Barajı
Dolu Hazne Durumu
Baraj Gövdesinde Oluşan y -yönündeki Yerdeğiştirmeler
1
-0.28

* Birimler kPa'dir.

y

2
3

Çapraz kollu çökme ölçer
4

4

-0.2

-0.2

6
-0.2

x

Çift yönlü inklonometre

2

-0.2

5

.1
-0
8

-0.1
6

-0
.14

-0.1
2

6

-0.1
-0.08

-0.06
-0.04
-0.02

* Şekil 4-5-6 ve 7 de, 6 adet harici çökme röperinin yerleri rakamlarla gösterilmiştir.
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Tablo 4 Şehitler Barajı Toplam Basınç Ölçerler için Beklenen Basınç Değerleri
Lokasyon
Memba tarafında
Mansap tarafında

İnşaat Sonu Durumu (kPa)
950 - 1050
950 - 1050

Dolu Hazne Durumu (kPa)
1000 – 1100
1000 – 1100

Yapılan bu çalışma, baraj gövdesindeki oturmaların büyük çoğunluğunun inşaat sırasında
gerçekleşeceğini göstermiştir. Barajda su tutulmasının ardından okumalarda önemli bir
değişiklik beklenmemelidir. İncelenen her iki durum için de X yönündeki yer değişikliklerinin,
Y yönündeki oturmalara kıyasla daha az olması beklenmektedir. Tespit edilen bu değerlerden bir
miktar farklı okumaların yapılması, dolgu malzemeleriyle ilgili varsayılan parametrelerle, gerçek
davranış arasında farklılık olduğunu gösterecektir. Stabilite analizlerinin doğrulanan
parametrelerle tekrarlanması yoluyla, daha gerçekçi ve faydalı bir kıyaslama yapılabilecektir.
Bununla birlikte, okumaların bir kısmındaki farklılıklar veya ani değişiklikler, oluşması
muhtemel problemlerin habercisi olacaktır.
Kil çekirdeğin en alt kotuna memba ve mansap tarafına yerleştirilen toplam basınç ölçerlerin
her iki durum için 950 – 1100 kPa civarında bir basınca maruz kalacağı belirlenmiştir. Barajda
su tutulmasının ardından maksimum kesitteki toplam basınçlarda önemli bir değişiklik
beklenmemektedir. Toplam basınç ölçerlerin, inşaat sırasında da gövde içerisine özellikle aynı
doğrultuda yerleştirilen piyezometrelerle eşzamanlı olarak kullanılması yoluyla, dolgudaki
efektif gerilmeler belirlenebilecek; kil malzemenin konsolidasyonu takip edilebilecektir.
Yapılan bu çalışma, hem yapılacak okumaların değerlendirilmesi açısından hem de tasarım
aşamasında dolgu malzemesiyle ilgili yapılan kabullerin değerlendirilmesi açısından önemlidir.
Özellikle kaya malzeme üzerinde laboratuvarda büyük ölçekli deneyler yapılamaması ve bu
malzemenin dolguda yerleştirilip, sıkıştırıldıktan sonraki gradasyon ve mukavemetinin önceden
belirlenmesindeki güçlükler nedeniyle bu malzeme özellikleri ancak teorik yaklaşımlarla
belirlenebilmektedir. Pratikte elde edilen bilgilerle, tasarımdaki varsayımların karşılaştırılıp,
doğrulanması, daha sonraki benzer projelerin tasarımlarına ışık tutacaktır. Bilindiği üzere, benzer
malzemelerin kullanıldığı barajlardaki performansların değerlendirilmesiyle, dolgu malzemeleri
serilme, sıkıştırılma şekli ve hızıyla ilgili önemli bilgiler elde edilebilmektedir.
4. SONUÇ
Ölçüm aletleri, barajların emniyetli şekilde işletilmesi ve baraj teknolojilerinin geliştirilmesi
açısından önem taşıyan, barajların vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. Özellikle dolgu
barajlarda kullanılan ölçüm aletleri, hem dolgu malzemesi hakkında sağladığı bilgiler sayesinde
bu tip barajların tasarımına katkıda bulunmuş; hem de daha etkili ve ekonomik inşaat
yöntemlerinin geliştirilmesini mümkün kılmıştır. Yeni baraj teknolojilerinin geliştirilmesine ışık
tutan ölçüm verileri, daha pratik ve ekonomik çözümlere olanak tanımıştır.
Tasarım aşamasında yapılan analizlerle, gerçekte meydana gelen davranışların
karşılaştırılması, baraj tasarımcıları için faydalı bilgiler sağlamaktadır. Bu amaçla, tasarım
aşamasındaki analizlere göre ölçüm cihazlarının ölçüm değerlerinin belirlenmesi, pratikte
meydana gelecek davranışın kolayca yorumlanabilmesini ve öngörülen davranışla
karşılaştırılabilmesini sağlamaktadır. Günümüzde dolgu malzemeleri için tasarım aşamasında
yapılan kabullerin doğrulanması veya düzeltilmesi yoluyla, problem yaratabileceği düşünülen
malzemeler daha rahatlıkla kullanılabilmekte, bu malzemelerin yerleştirilme ve sıkıştırılmaları
daha kolay denetlenebilmektedir.
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Kil çekirdekli kaya dolgu baraj örneği olan Şehitler Barajı için yapılan ön çalışmada, gövdede
oluşacak gerilmeler ve oturmalar değerlendirilmiş ve ilgili ölçüm aletlerinin yerleştirildiği
yerlerdeki okuma değerleri yaklaşık olarak belirlenmiştir. Bu çalışma yardımıyla tasarımda kil
çekirdek, filtre malzeme ve özellikle de kaya dolgu için kabul edilen parametrelerin
değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, okumaların yapılması sırasında bu ön çalışma,
verileri toplamak ve değerlendirmekle sorumlu mühendise kolaylık sağlayacaktır.
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BÜYÜKÇEKMECE BARAJI MANSAP DUZENLEMESİ
Dr. Vehbi ÖZAYDIN
DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı, 06100 Yücetepe Ankara
ozaydinv@dsi.gov.tr
ÖZET
Yıllık emniyetli verimi 100*106 m3 olan Büyükçekmece Baraj Gölü, İstanbul’a içme ve
kullanma suyu temin eden önemli bir kaynaktır. Üst havza hidrolojisinde meydana gelen
değişmelerden dolayı, kadastrofol debi 1535 m3/s den 2460 m3/s ye çıkmıştır. Barajın en yüksek
su seviyesi 6,68 m den 8,60 m ye çıkartılarak, baraj depolama hacmi artırılmış ve bu sayede
taşkın debisinin maddi ve manevi hasara yol açmaması sağlanmıştır. Dolusavak mansabında
bulunan küçük hacimli taşkın sahası, debinin Marmara Denizi’ne ulaşmasını sağlamaktadır. Bu
alanda çeşitli amaçlar için gerçekleştirilen dolgular ve yine bu alanda bulunan tarihi Mimar
Sinan Köprüsü ile E-5 Karayolu Köprüsünün akış kesitlerindeki azalmalar, taşkın debisinin
çevreye zarar vermeden denize ulaşmasını güçleştirmektedir. Bu çalışmada Büyükçekmece
Barajı mansap şartları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol
Dairesi Başkanlığı Hidrolik Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen fiziksel model sonuçlarına göre
akım şartları yeniden düzenlenmiş ve çözüm için önerilen alternatifler anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Büyükçekmece Barajı, Denize Çıkış Ağzı, Taşkın Sahası, Düzenleme
DOWNSTREAM REHABILITATION OF BUYUKCEKMECE DAM
ABSTRACT
Büyükçekmece Dam Reservoir, which will supply efficiently 100*106 m3/year, is one of the
most important domestic and sanitary water sources for İstanbul Province. The design peak
discharge increased from 1535 m3/s to 2460 m3/s since the hydrological parameters changed in
the watershed. The crest elevation of the dam increased from 6,68 m to 8,60 m to increase the
storage capacity and to reduce the economic loss. The flood storage area, located just after the
spillway, transported the flood discharge to Marmara Sea. The flood discharge could not be
safely transported because some part of the flood storage area was filled for recreational
purposes. Moreover, historical Mimar Sinan Bridge and E-5 Highway Bridges were reduced the
discharge area. In this study, the flow conditions of the downstream of Büyükçekmece Dam
were analyzed by a physical model in the Hydraulics Laboratory of Technical Research and
Quality Control Department and the results and suggestions were presented.
Key Words: Büyükçekmece Dam, River Mount, Flood Storage Area, Rehabilitation
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1. GİRİŞ
Büyükçekmece Barajı İstanbul’un Avrupa yakasında, İstanbul’un 36 km batısında bulunan
Büyükçekmece Lagün Gölü üzerinde bulunmaktadır, Şekil 1. Büyükçekmece havzası 620 km2
drenaj alanına sahiptir. Yıllık emniyetli verimi 100*106 m3 olan Büyükçekmece Baraj Gölü,
İstanbul’a içme ve kullanma suyu temin eden önemli bir kaynaktır. Toprak dolgu tipinde olan
baraj inşaatına 1984 yılında başlamış ve 1988 yılında işletmeye açılmıştır. Baraj hakkında genel
bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 1 Çalışma alanının genel görünüşü
Tablo 1 Büyükçekmece Barajı genel bilgileri
Eski
Yeni
Kret uzunluğu (m)
2475
Kret genişliği (m)
7,00
Kret kotu (m)
8,60
10,10
En yüksek su kotu (m)
6,68
8,60
Normal su kotu (m)
6,30
En düşük su kotu (m)
1,00
En yüksek su kotu hacmi (106 m3)
172,45
Normal su kotu hacmi (106 m3)
161,60
Üst havza hidrolojisinde meydana gelen değişmelerden dolayı, kadastrofol debi 1535 m3/s den
2460 m3/s ye çıkarak taşkın başlangıcından 13,5 saat sonra proje alanına ulaşmaktadır. DSİ
sentetik Yöntemi’ne göre elde edilen taşkın yenileme değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Taşkın
debisinin maddi ve manevi hasara yol açmaması için baraj kret kotu 8,60 m den 10,10 m ye, en
yüksek su seviyesi de 6,68 m den 8,60 m ye çıkartılmıştır. Bu sayede taşkın depolama hacmi
11*106 m3 den 72*106 m3 e çıkacaktır.
Arazi kazanmak için 4 adet kret kotu 8,60 m olan ve şimdi 10,10 m olarak değiştirilen
rezervuar seddeleri vardır. Bu seddelerin uzunlukları: I. ünite 1950 m; IV. ünite 7235 m; V. ünite
5297 m ve VI. ünite 5153 m dir, Şekil 1.
Büyükçekmece Barajı dolusavak kapasitesi 1000 m3/s olup, 55 m lik dolusavak genişliğinde 6
adet 7,00x5,80 m ebadında kapak ve 5 adet 2,60 m genişliğinde dolusavak köprü ayağı
bulunmaktadır. Taban kotu –1,70 m olan enerji kırıcı havuzda diş bulunmamaktadır. Baraj
mansabında yaklaşık 35 ha büyüklüğünde taşkın sahası mevcuttur. Bu alanda Mimar Sinan
tarafından 1563-1567 yılları arasında inşaa edilen 28 açıklıklı brüt uzunluğu 635,57 m (net
açıklık yaklaşık 195 m) olan kemer köprü ile tam deniz ile taşkın sahasının birleşiminde 6
açıklıklı ve brüt 87 m uzunluğunda E-5 Karayolu Köprüsü bulunmaktadır.
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Tablo 2 DSİ Sentetik Yöntemi’ne göre elde edilen taşkın yineleme değerleri
Tekrar Yılı
Debi
Hacim
3
m /s
106 m3
2
88
9
5
188
17
10
286
25
25
452
39
50
611
51
100
802
66
500
1159
96
Kadastrofol
2460
190
Daha önce DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Hidrolik Model
Laboratuvarı tarafından bu baraja ait 2 adet model deneyi raporu hazırlanmıştır. Bu raporlardan
birincisi olan “Büyükçekmece Barajı Model Deneyleri Raporu” [Kızılkaya 1976] söz konusu
barajın mansap koşullarını, ikincisi ise Büyükçekmece Barajı Dolusavağı ile ilgili model
çalışmaları içermektedir [Kızılkaya 1977].
Bu çalışmalar sonucunda 1000 m3/s debinin 3,80 m su kotunda deşarj edilebildiği, bunun için
hem sağ sahil hem de sol sahilde mansap koruma seddeleri inşaa edilmesi gerektiği bildirilmişti.
Geçen süre zarfında sağ sahilde 1018 m uzunluğunda 3 m kotunda seddeler inşaa edilmesine
rağmen, sol sahilde 598 m lik sedde uzunluğunun ancak 300 m lik kısmının bitirilebildiği, diğer
kısmının ise çeşitli kurumlar arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle bitirilememiştir. Çeşitli
kurumlarca taşkın sahasına çeşitli amaçlarla yapılan dolgulara ilave olarak, E-5 Karayolu
Köprüsü ve tarihi Mimar Sinan Köprüsü akış kesitleri üzerinde dolgu yapılması, etkili bir taşkın
kontrolü yapılmasını engellemektedir, Şekil 2. Hatta akım yönünde E-5 Karayolu Köprüsünün
altındaki sol açıklığı servis yolu olarak kullanılmaktadır.

Şekil 2 Büyükçekmece Barajı mansabı
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Taşkın sahasının 11 farklı yerinden alınan numunelere göre, taşkın sahası ortalama % 30.3
ince malzemeden, % 58,5 kumdan ve % 11,2 çakıldan oluşmakta ve bu numunelerin ortalama
özgül ağırlığı 2,64 gr/cm3, D50 0,55 mm ve D90 5,56 mm olarak bulunmuştur.
Barajın hizmete girmesinden sonra etkili taşkınların baraj boş iken geldiğinden baraj tesislerini
tehlikeye sokan büyük bir risk yaşanmamıştır. Ancak baraj mansab seddelinin bir kısmının
yapılamamış olması, akım kesitinde bazı kurumlarca dolgular yapılması ve barajın
boyutlandırılması aşamasında kullanılan taşkın hidrograflarının daha sonra yapılan çalışmalar
neticesinde aşırı derecede büyümüş olması, baraj tesislerini ve Büyükçekmece iskan sahalarının
güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye sokmuştur.
Bu çalışmada, baraj kret kotunu 10,10 m, göl su kotu 8,60 m ve dolusavak deşarjını 1000 m3/s
alarak, bu debinin mevcut topografyadan rahatlıkla geçebileceği sedde yüksekliği veya dip kazısı
derinliğinin model deneyleri ile bulunmuş ve çözüm için alternatif öneriler sunulmuştur
[Özaydın 2000].
2. MODEL
Büyükçekmece Barajı Mansap Modeli çalışmalarında, viskoz kuvvetler yerçekimi ve atalet
kuvvetleri yanında ihmal edilebileceğinden, Froude benzeşim kuralları ve laboratuvar olanakları
da göz önünde tutularak 1/80 ölçekli olarak DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi
Başkanlığı Hidrolik Laboratuvarı’nda inşaa edilmiştir.
Modelde tabanı hareketsiz malzemeden yani cilalı beton olarak yapılmıştır. Prototip Manning
pürüzlülüğü yerinde yapılan incelemede feyezan yatağının Manning pürüzlülük katsayısı
n=0,030 kabul edilmiştir. Froude benzeşim kanunundan, modelin pürüzlülüğü:
nm ⎛ 1 ⎞
=⎜ ⎟
n p ⎝ 80 ⎠

1/ 6

(1)

nm=0,0144 hesaplanır. Cilalı betonun Manning pürüzlülüğü 0,011 ile 0,014 arasında
değiştiğinden, model pürüzlülüğünün uygun olduğu görülür. Ayrıca [Simons ve Şentürk, 1992]
tarafından önerilen:
n=

D 50
21

(2)

bağıntı ile de n=0,547/21= 0,026 değeri başta kabul edilen 0,030 değerine çok yakındır.
3. MODEL DENEYLERİ
Modelde dalga oluşturulamadığı için, deniz seviyesi yükseltilerek, bunun dalgalı duruma
karşılık geldiği kabul edilmiştir. Normalde dalga hareketi geliş/gidişten meydana geldiği için
modeldeki bu durum, olması muhtemel en kötü durumu temsil etmektedir. Marmara Ereğlisi’nde
ölçülen etkin dalga yüksekliği, periyodu ve boyu Tablo 3 verilmiştir.
Büyükçekmece Barajı göl kotu 8,60 m ve debisi 1000 m3/s iken kapak açıklığının 3,10 m
olması gerektiği model deneyleri sonucu bulunmuştur. Model deneylerine orijinal durum ile
başlanmış, Hidrolik Model Laboratuvarı’nda şimdiye kadar elde edilen deneyim, bilgi birikimi
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ve literatürdeki veriler ışığında, akımı düzenleyici değişiklikler yapılarak, orijinal durum ile
karşılaştırılmıştır.
Tablo 3 Marmara Ereğlisi’nde etkin dalga yüksekliği, periyodu ve boyu
Kaynak
Yenileme Dönemi (yıl)
10
25
50
100
Meteoroloji
H1/3 (m)
2.78 ± 0.06
3.13 ± 0.09
3.38 ± 0.11
3.64 ± 0.13
İstasyonu
T1/3 (m)
5.99
6.36
6.61
6.86
L1/3 (m)
56.02
63.15
68.21
73.47
Sinoptik
H1/3 (m)
3.29 ± 0.21
3.73 ± 0.30
4.06 ± 0.37
4.39 ± 0.44
Haritalar
T1/3 (m)
6.52
6.94
7.24
7.53
L1/3 (m)
66.37
75.19
81.84
88.52
3.1 Orijinal Durumda Yapılan Model Deneyleri
Orijinal durumdaki modelde üç farklı düzenleme için deney yapılmıştır. Bunlar:
a.

Modelden elde edilen su seviyeleri belirlenerek sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir. Tablo
4’ten görüleceği gibi mevcut sedde yükseklikleri yeterli olmamaktadır. Baraj gövdesi ile
Mimar Sinan Köprüsü arasında ölçülen su seviyeleri deniz kotu 0 m iken 4,00 m
olmasına rağmen, deniz kotu 3,75 m iken 4,56 m olarak ölçülmüştür. E-5 Karayolu
Köprüsü kesit alanının yetersiz olmasından dolayı, köprü akımı engelleyici bir bariyer
olarak çalışmaktadır. Edirne yönüne giden karayolu üst kotu 3 m civarında olduğundan,
akım karayolunun üzerinden aşmaktadır.

b.

Köprü üst kotu yükseltilerek, köprü üzerinden akışa müsaade edilmemiş ve orijinal
durumda yapılan deneyler tekrarlanmış, sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. İlk yapılan
deneylerine benzer fakat daha yüksek su seviyeleri elde edilmiştir.

c.

Göl kotu 8,60 m iken E-5 Karayolu Köprüsü üzerinden akım olmaması için ne kadar
debi, hangi kapak açıklıklarında bırakılması gerektiği model deneylerinde bulunmuş ve
Tablo 4’te verilmiştir (köprü taban kotu 3 m).

Orijinal durumda yapılan deneylerde Mimar Sinan Köprüsü membasında akış yönüne doğru 2.
sağ açıklıkta bulunan tamamen yıkılmamış köprü ayağı ile yine Mimar Sinan Köprüsü
mansabında bulunan tarihi eski binanın 1000 m3/s debide hiçbir etkisi görülmemiştir. Ayrıca
Mimar Sinan Köprüsü’nün yaklaşık 0,3 m lik enerji seviyesi kaybına yol açtığı tespit edilmiştir.
3.2 Akım Düzenleyici Değişiklikler İle Yapılan Model Deneyleri
Akım düzenleyici değişikliklerin hepsinde, köprünün akış kesitini engelleyen tüm dolgular ve
köprü altından geçen servis yolu kaldırılmıştır. Mansap su seviyelerini düşürebilmek için, taban
kotları deniz kısmından başlayarak dolusavağa kadar –2 m kotuna indirilmiştir. Sırasıyla
düzenleme yapılan yerler Şekil 3’de gösterilmiştir.
A)

Modelde düzenlemelere mansap kısmının deniz ile birleşme yerinden başlanmıştır. İlk
önce deniz ile E-5 karayolu köprüsü arasında, akım yönüne doğru sol taraftaki köprü akış
kesitini daraltan dolgular kaldırılmış, sağ tarafta herhangi bir değişiklik yapılmamış;
sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. Tablo 5’den görüleceği gibi, bu düzenleme mansap su
seviyelerini 0.28 m düşürmüştür. 1.80 m ye kadar olan deniz seviyesinde oluşabilecek
yükselmelerin, modelde ki su seviyelerine herhangi bir etkisi olmamıştır.
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Düzenleme

a

b

c

Tablo 4 Orijinal durumda elde edilen model sonuçları
Baraj
Ara
Deniz
Gözlemler
Mansabı
Bölge
m
m
m
4.00
3.72
0.00 Köprünün sol tarafı batık, sağ tarafının ise ancak
1.5 açıklığı rahat çalışıyor.
4.00
3.72
1.00 Köprünün sol tarafı batık, sağ tarafının ise ancak
1.5 açıklığı rahat çalışıyor.
4.00
3.72
2.00 Köprünün sol tarafı batık, sağ tarafının ise ancak
1.5 açıklığı rahat çalışıyor.
4.20
3.92
3.00 Köprünün tüm açıklıkları batık çalışıyor.
4.56
4.28
3.75 Köprünün tüm açıklıkları batık çalışıyor.
4.20
3.92
0.00 Köprünün sol tarafı batık, sağ tarafının ise ancak 1
açıklığı rahat çalışıyor.
4.20
3.92
1.00 Köprünün sol tarafı batık, sağ tarafının ise ancak 1
açıklığı rahat çalışıyor.
4.20
3.92
2.00 Köprünün sol tarafı batık, sağ tarafının ise ancak 1
açıklığı rahat çalışıyor.
4.40
4.12
3.00 Köprünün tüm açıklıkları batık çalışıyor.
4.68
4.44
3.50 Köprünün tüm açıklıkları batık çalışıyor.
3.20
2.98
1.00 Kapak açıklığı 2.1 m ve geçen debi 690.4 m3/s
olmalı. Köprünün sol tarafı batık, sağ tarafının ise
ancak 1.5 açıklığı rahat çalışıyor.
3.32
3.05
2.00 Kapak açıklığı 2.1 m ve geçen debi 690.4 m3/s
olmalı. Köprünün sol tarafı batık, sağ tarafının ise
ancak 1.5 açıklığı rahat çalışıyor.
3.56
3.28
2.50 Kapak açıklığı 2.1 m ve geçen debi 690.4 m3/s
olmalı. Köprünün sol tarafı batık, sağ tarafının ise
ancak 1.5 açıklığı rahat çalışıyor.
3.12
2.92
2.50 Köprünün tüm açıklıklarının batık çalışmaması için
kapak açıklığı 1.28 m ve geçen debi 444.8 m3/s
olmalı.

Şekil 3 Büyükçekmece barajı mansabında düzenleme yapılan yerler
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Tablo 5 Mansap düzenleme sonucunda elde edilen model sonuçları
Baraj
Mansabı
m
3.72

Ara
Bölge
m
3.44

B

3.56
3.60
3.84

3.28
3.32
3.56

1.00
1.80
2.50

C

2.88

2.52

1.00

D

2.80

2.36

1.00

3.08

2.72

2.00

2.72
2.84
3.04
2.68

2.24
2.32
2.60
2.36

1.00
1.56
2.00
1.00

2.88
2.64
2.80
2.40

2.48
2.28
2.44
2.10

1.40
1.00
1.40
0.00

2.48

2.16

1.00

2.64
2.56

2.28
2.12

1.40
0.00

2.60

2.16

1.00

2.72

2.32

1.40

2.56

2.12

0.00

2.56

2.12

1.00

2.72

2.32

1.40

2.56

2.12

1.00

2.68

2.28

1.40

2,62
2,64
2,76

2,10
2,16
2,32

0,00
1,00
2,00

Düzenleme
A

E
F

G

H

I

J

K

L

Deniz
m
1.80

Gözlemler
Köprünün sadece sol tarafındaki açıklığın yarısında su
kotu köprü alt kotundan daha yüksek
Köprünün hiçbir açıklığında birikme yok
Köprünün hiçbir açıklığında birikme yok
Köprünün akım yönüne doğru sol taraftaki üç açıklığında
su kotu köprü alt kotundan daha yüksek
Akımda batıklık görülmüyor fakat köprünün sağ açıklığı
akım düzensizliğinden dolayı, diğer açıklıklarla eşit
debiyi geçirmiyor.
Bütün köprü açıklıkları rahat çalışıyor. Taban eğiminden
dolayı köprü ayaklarına gelmeden hidrolik sıçrama
oluyor
Bütün köprü açıklıkları rahat çalışıyor. Taban eğiminden
dolayı köprü ayaklarına gelmeden hidrolik sıçrama
oluyor
Akım rahatlıkla bütün köprü açıklıklarından geçiyor.
Akım rahatlıkla bütün köprü açıklıklarından geçiyor.
Akım rahatlıkla bütün köprü açıklıklarından geçiyor.
Yönlendirme duvarının boyu kısa geldiği için karayolu
köprüsünün sağ taraftaki ilk açıklığında akım
düzensizliği oluştu (bütün açıklıklarından eşit debi
geçmiyor).
“
Modelde herhangi bir aksaklık görülmedi
“
Akım normal. Enerji kırıcı havuzda gerçekleşmesi
gereken hidrolik sıçrama, ara sıra ripraplı bölgede
oluşuyor.
Akım normal. Enerji kırıcı havuzda gerçekleşmesi
gereken hidrolik sıçrama, ara sıra ripraplı bölgede
oluşuyor.
Modelde herhangi bir aksaklık görülmesi
Çok sık olmamakla birlikte hidrolik sıçrama enerji kırıcı
havuz sonundaki ripraplı bölgede oluşuyor.
Çok sık olmamakla birlikte hidrolik sıçrama enerji kırıcı
havuz sonundaki ripraplı bölgede oluşuyor.
Çok sık olmamakla birlikte hidrolik sıçrama enerji kırıcı
havuz sonundaki ripraplı bölgede oluşuyor.
Çok sık olmamakla birlikte hidrolik sıçrama enerji kırıcı
havuz sonundaki ripraplı bölgede oluşuyor.
Çok sık olmamakla birlikte hidrolik sıçrama enerji kırıcı
havuz sonundaki ripraplı bölgede oluşuyor.
Çok sık olmamakla birlikte hidrolik sıçrama enerji kırıcı
havuz sonundaki ripraplı bölgede oluşuyor.
Çok sık olmamakla birlikte hidrolik sıçrama enerji kırıcı
havuz sonundaki ripraplı bölgede oluşuyor.
Çok sık olmamakla birlikte hidrolik sıçrama enerji kırıcı
havuz sonundaki ripraplı bölgede oluşuyor.
“
“
“
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B)

Deniz ile karayolu köprüsü arasında, akım yönüne doğru her iki taraftaki köprü akış
kesitini daraltan dolgular kaldırılmış; köprüden hemen sonra taban –2 m kotuna
indirilmiş; sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. E-5 Karayolu Köprüsü ile deniz arası düz bir
şekilde (180 oC) bağlanmıştır. E-5 Karayolu Köprüsü ile deniz arası düz bir şekilde
bağlanmıştır.

C)

Düzenleme B’ye ilave olarak, karayolu köprüsünün membasına yaklaşık 20 m mesafeden
itibaren taban kotu –2 m kotuna indirilmiş; 20 m lik bir mesafede mevcut topografyaya
bağlanmış; sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir.

D)

Düzenleme C’ye ilave olarak karayolu köprüsü membasına Şekil 4’de görülen akım
yönlendirici mahmuz yapılmış; sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. Modelde taban kotunun
alçalması sonucu köprüye gelmeden hidrolik sıçrama gözlenmiştir.

E)

Düzenleme D’ye ilave olarak karayolu köprüsünün 120 m lik memba kısmının taban kotu
–2 m ye indirilmiş; daha sonra 20 m lik bir mesafede mevcut topografyaya bağlanmış;
sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir.

F)

Düzenleme E’ye ilave olarak Mimar Sinan Köprüsünün 50 m lik memba kısmına kadar
taban kotu –2 m ye indirilmiş; daha sonra 20 m lik bir mesafede mevcut topografyaya
bağlanmış; sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. 1.40 m deniz seviyesi modelde ki su
seviyelerini etkilemeye başlayan seviye olduğu için, bundan sonraki deneylerde en
yüksek deniz seviyesi olarak 1.40 m alınmıştır.

G)

Düzenleme F’de ki taban kotları aynı tutularak Şekil 5’de gösterilen ve önceki mahmuza
göre daha uzun olan akım yönlendirici mahmuz inşaa edilmiş ve sonuçlar Tablo 5’de
verilmiştir.

H)

Düzenleme F’de ki taban kotları aynı tutularak Mimar Sinan Köprüsü mansabından E-5
Karayolu Köprüsünün membasına kadar olan kısımda Şekil 3’de H ile gösterilen akım
yönlendirici duvar yapılmış; sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir.

İ)

Düzenleme H’de ki Mimar Sinan Köprüsü mansabından E-5 Karayolu Köprüsünün
membasına kadar olan kısımda ki akım yönlendirici duvar aynı tutularak, Şekil 3’de
gösterilen I kesitinden başlanarak J kesitinin akım yönünün sağ tarafı orijinal topografya
kalmak üzere taban kotları –2 m ye indirilmiştir. I kesitinin eğimi orijinal durumdaki
riprap bölgesinden 20 m lik mesafede –2 m ye bağlanmıştır. J kesitinin eğimi ise 1/1 dir.
Model sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.

J)

Düzenleme I’da ki taban kotları aynı tutularak Şekil 3’de ki J kesiti 1/1 eğimle
yükseltilerek model çalışmaları yapılmış; sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. Tablo 5’den
görüleceği üzere J kesitinin boyunun yükseltilmesinin su yüksekliklerini etkilememiştir.

K)

Düzenleme aynı kalmak şartıyla ortadaki köprü ayakları kaldırılarak model çalışmaları
yapılmış; sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. Köprü ayaklarının kaldırılması mansap su
yüksekliklerini etkilememiştir.

L)

Tarihi Mimar Sinan Köprüsü temellerinin etkilenmemesi amacıya dolusavaktan Kesit
E’ye kadar olan bölgenin taban kotu –1 m ve Kesit E’den denize kadar olan bölgenin
taban kotları –2 m seviyesine indirilerek model çalışmaları yapılmış ve sonuçlar Tablo
5’de verilmiştir.
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Şekil 4 Düzenleme D için önerilen akım yönlendirici mahmuz

Şekil 5 Düzenleme G için önerilen akım yönlendirici mahmuz
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4. SONUÇLAR
Modelde çeşitli dalga yüksekliklerinde ve çeşitli akım yönlendirici düzenlemelerde,
Büyükçekmece Barajı mansabında orijinal durumda ve taban kazısı sonunda oluşabilecek su
yükseklikleri tespit edilmiştir. Büyükçekmece Barajı mansabı orijinal durumda 1000 m3/s debiyi
çevreye zarar vermeden denize iletemeyeceği yapılan model deneyleri sonucu bulunmuştur.
Taşkın sahası kendiliğinden veya arazi kazanmak için yapılan dolgular ve Mimar Sinan Köprüsü
ile E-5 Karayolu Köprüsünün akış kesitini azaltan dolgular kaldırılmalıdır. Model deneyleri
sonucu elde edilen çözüm alternatifleri seçilirken (taban alçalması veya sedde üst kotlarının
yükseltilmesi), yapılacak ekonomik analiz sonucu belirlenmelidir. Ayrıca debi, dalga veya her
ikisi neticesinde denize çıkış ağzında oluşabilecek sedimanın depolama/erozyon hareketi hem
model hem de arazi çalışmalarıyla kontrol edilmelidir.
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CİNDERE BARAJI VE HES, AZ BAĞLAYICILI SİLİDİRLE
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ÖZET
Cindere Barajı ve HES, Büyük Menderes nehri üzerinde az bağlayıcılı silindirle sıkıştırılmış
beton (Hardfill) tipinde talvegten 72 m, temelden 107 m yüksekliğinde ve 28.50 MW kurulu
güçte inşa edilmektedir. Toplam rezervuar hacmi 84.27 milyon metreküp olan barajda,
dolusavak karşıdan alışlı kontrollu ve gövde üzerinde, derivasyon tüneli sağ sahilde 5 m
çapındadır. Bu makalede Cindere Barajındaki temel koşulları, tasarımda düşünülen fikirler,
önerilen inşaat yöntemleri, galeriler, geçirimsiz memba yüzü sistemi, karışım tasarımı, kalite
kontrol, ölçüm tesisleri ve yapılan analizlerden söz edilecektir. Bilindiği gibi dünyada bu tipte 3
adet baraj bulunmaktadır. Bu barajların yükseklikleri 35 m ile sınırlıdır. Ülkemizde, geçirimsiz
kil malzemenin bulunmadığı , zayıf temel koşullarında ağırlık baraj yapımının düşünüldüğü ve
depremselliğin çok etkin olduğu baraj yerlerinde, Az Bağlayıcılı SSB baraj tipinin diğer baraj
tiplerine geçerli bir alternatif olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Silindirle Sıkıştırılmış Beton Baraj, Hardfill
CİNDERE DAM AND HEPP, SYMMETRICAL FACED HARDFILL DAMS
ABSTRACT
This paper presents the site conditions, design considerations, proposed construction methods,
galleries, upstream facing system, stability analysis, mix design, instrumentation of 107 m high
Cindere Dam, as an example of Hardfill (Low cementitoous content RCC) dams. Original dam
was earthfill dam with central clay core on the same axis. After the economical comparison ,
hardfill dam type has been found most economical dam type. The dam was constructed on a
schist foundation. As it is already known, three dams have been constructed throughout the
world with this methodology. These are Marathia and Ano Mera dams in Greece and Moncion
Dam in Dominique Republic. Recently, this new dam type has become very popular in Turkey
due to the advantages of hardfill dams: i) in areas that lack impervious material, ii) in areas
where foundation condition are not good for concrete gravity dam and, iii) in high seismicity
regions. In Turkey, three hardfill dams (Cindere, Çaltıkoru, Beydağ) are under construction and
final design of three hardfill dams (Sulakyurt, Uruş, Oyuk) projects have been completed.
Key Words: RCC, Symetrical Faced Hardfill Dams
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1. GİRİŞ
Cindere Barajı, Büyük Menderes nehri üzerinde, Adıgüzel Barajı ve HES’in hemen
mansabında Yenicekent Regülatörünün ise hemen membasında yer almaktadır. Baraj yeri
Denizli ili Güney ilçesi sınırları içerisinde olup Denizli iline 70 km, Güney ilçesine 5 km
uzaklıktadır.
Projenin amacı enerji ve sulamadır.
Proje 22.12.1993 tarihinde ihale edilmiş, baraj inşaatına 1.4.1994 tarihinde başlanmıştır.
Orijinal projesinde kil çekirdekli toprak dolgu olarak düşünülen proje 15.8.2000 tarihinde az
bağlayıcılı SSB (Hardfill) tipine dönüştürülmüştür.
Tip değişikliğinin temel gerekçeleri şunlardır:
1) Baraj gövdesinin bitiş süresi öne çekildiğinden dolayı üretilecek enerji ve sulama faydası
göz önünde bulundurulduğunda az bağlayıcılı SSB tipi ekonomik anlamda ön plana
çıkmaktadır.
2) Cindere Baraj yeri için hazırlanan planlama raporunda sol yamaçta şistozite eğimlerinin
nehire doğru olduğu , eklem sistemlerinin ise özellikle yaklaşım kanalı ve diğer kazılara
parelel doğrultuda olması nedeni ile şev duraylılığını çok olumsuz yönde etkileyeceği
belirtilmiştir. Bu olumsuzlukların giderilmesi için palye sistemi ile yaklaşık 110 m
yüksekliğinde büyük bir şev yatırma işlemi yapılması, kazı yüzeylerinin püskürtme beton
ile kaplanarak sık aralıklı ve öngermeli bir ankraj sistemi ile pekiştirilmesinin zorunlu
olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Baraj maliyetine ek bir maliyet getirecek bu
çözümlerin bile işletme sırasında ne tip sorunlar yaratacağı belirsizdir.
Bu nedenle jeolojik açıdan sorunlu olan sol sahilde hiçbir yapı birimini bulundurmayan bir
baraj tipi ve yerleşiminin uygulanması en güvenilir çözüm olacaktır.
3) Az Bağlayıcılı SSB baraj seçeneğinde dolusavak ve enerji giriş yapıları gövde üzerinde
olduğundan baraj sıyırma kazıları haricinde sol sahilde hiçbir kazı işlemi yoktur.
4) Baraj temeline iniş için gerekli kazı baraj temel alanı ile sınırlıdır. Kazının hızla
doldurulacak olması ve sınırlı kazı yapılması sonucunda yamaç duraylılığı
bozulmayacaktır.
5) Baraj temel kazı alanı azalacağından temel kazı hacmi azalacak kazı maliyetine ilaveten
depo sahası, depo sahasına yol ve nakliye masrafları da ortadan kalkacaktır.
6) Ulaşım ve taşıma yolları büyük oranda azalacak ve maliyeti düşecektir.
7) Dolgu baraj için tespit edilen kil ocakları ile yol güzergahının tamamı kuru üzüm ve
şaraplık üzüm bağlarından geçtiği için çevreye zarar verici etki ortadan kalkacak,
kamulaştırma, ürün kaybı ve zararlar sonucunda ek bir maliyet oluşmayacaktır.
8) Tespit edilen kil ocaklarındaki kilin kalitesi düşük olduğundan dolguda kullanılabilmesi
için işlemden geçirilmesi gerekecektir. Bu da yine önemli maliyet artışları
getirebilecektir.
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9) Toplam proje maliyeti olarak eldeki toprak dolgu barajın revizyon projesine göre SSB
tipindeki baraj projesi daha ekonomik olmaktadır.
Simetrik bir enkesite, geçirimsiz bir memba yüzüne, ön yüzde geçirimsizliği sağlayan
sistemden sızabilecek suların toplandığı drenaj sistemi haricinde gövde içinde başka drenaj
sistemine ihtiyaç göstermeyen, bağlayıcı miktarı az ve ekonomik bir karışıma sahip az bağlayıcı
SSB barajların temel avantajları ise şu şekilde özetlenebilir:
a) Kritik yükleme hallerinde baraj gövdesi ve temelde oluşan gerilme seviyelerinin düşüklüğü
zayıf temel koşullarında da ağırlık baraj yapma şansı vermektedir.
b) Hedef dayanımların düşük olmasından dolayı karışımdaki çimento ve puzzolan ihtiyacı
azalmakta bu da karışım maliyetini düşürmektedir.(Soğutma sistemi yok ve rötre az)
c) Simetriden dolayı temel üzerindeki normal gerilmeler uniforma yakın olmakta ve rezervuar su
yükünden çok az etkilenmektedir.
d) Malzeme sadece hedef basınç dayanımına göre tasarlanmakta, depremde oluşacak asal çekme
gerilmeleri küçük olduğu için yüksek hedef dayanımlar gerekmemektedir.
e) Baraj gövdesi ile temel arasındaki ortalama kayma gerilmeleri klasik beton barajlardakilerin
yarısı mertebesinde olmaktadır.
f) Yüksek sismik yükler altındaki davranışı, klasik beton ağırlık barajlardan çok daha iyidir.
g) Rezervuarda stabilite kaybı ve dolusavak kapasitesinin yetersiz kalması sonucu barajda
oluşabilecek herhangi bir kazada barajın su tutma özelliği devam etmektedir.
2.İKLİM
Proje alanında, kışları ılık ve yağışlı ,yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz ikliminden, kışları
soğuk ve yağışlı yazları sıcak ve kurak geçen karasal iklime geçiş iklimi görülmektedir.
Proje alanında ortalama yağış 300-600 mm aralığında değişmektedir. Proje alanında en fazla
yağış Aralık-Ocak periyodunda görülmektedir. En kurak geçen ay ise Temmuz-Ağustos
aylarıdır.
Sıcaklık olarak en soğuk ay Ocak olup ortalama 5.7 en düşük -10.5 , en sıcak ay Ağustos ayı
olup ortalama 26.6 maksimum 41.2 derecedir.
Rüzgar ağırlıklı olarak güneyden esmekte olup maksimum rüzgar hızı ortalama 36.9 m/sn’dir.
3. BARAJ YERİ JEOLOJİSİ
Baraj alanında Paleozoyik, Neojen , Kuvartener yaşlı birimler ayırtlanıp haritalanmıştır.
Paleozoyik birimleri mikaşist,kalkşist ve bunlarla geçişli mermerler temsil etmektedir.
Paleozoyik üzerine açısal diskordansla çökelen Neojen birimleri; çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı ve
marn ardalanmasından oluşmaktadır. Yamaç molozu ve dere yatağındaki alüvyonlar Kuvaterner
yaşlı birimi temsil etmektedir.
Mikaşist baraj yerinde en yaygın olarak gözlenen birimdir. Kalkşist ,baraj yerinde memba
batardosunun sağ sahil üst kotlarında mostra vermektedir. Baraj alanında neojen birimi çakıltaşı,
kumtaşı, kiltaşı ve marn ile temsil edilmektedir.Alüvyon baraj yeri vadi tabanında yüzeylenmiş
olup , çakıllı ve bloklu olup siltli ve killi seviyeleri azdır.
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Baraj aks yerinde açılan sondajlardan alınan verilere göre baraj gövdesi yamaç molozu ve
alüvyon ile mikaşist-kalkşistler üzerine inşa edilecektir.Yamaç molozları her iki sahilde 5-6 m
kalınlığında en fazla 14 m kalınlık vermektedirler.Vadi tabanında yer alan alüvyon ise 35-36 m
kalınlığındadır. Siltli kumlu, killi seviyeleri az olup çakıl oranı % 50-60 arasındadır.
Kalk ve mikaşistler geçirimli ve çok geçirimlidirler. Mikaşistlerin yüzeydeki 20 m lik kısmı
çok ayrışmıştır. Şistozite doğrultuları yaklaşık vadi eksenine dik olup eğimleri genellikle GB
yönündedir. Sol sahildeki şistozite eğimleri doğal şev eğimleri ile eşit ve aynı yöndedir.
Şistlerde çok çeşitli yönlerde açıklığı 1-2 cm arasında olan eklem sistemleri gelişmiştir.
Baraj aks yerinde her iki yakada şistlerin geçirgenlik katsayısı 10-4 – 10 –6 cm/sn olarak tespit
edilmiştir.Alüvyonun geçirimlilik katsayısı 10 –2 – 10 –3 cm/sn arasında değişmektedir. Memba
batardosu altında kalan alüvyon 25-35 m aralığında ve çok geçirgendir. Temel kazılarına gelen
suyun azaltılması ile kazı ve imalatların kuruda yapılması için memba batardosu altında tek sıra
alüvyon enjeksiyonu uygulanmış ve pompaj debileri önemli oranda azaltılmıştır.
Baraj gövdesi altındaki geçirimli seviyeler içeren şistlerin geçirimsizliği 15 derece açı ile
açılacak olan perde enjeksiyonu ile sağlanacaktır.
Kayaç birimlerinin taşıma güçleri yerinde yapılan presyometre ve nokta yükleme deneyleri ile
laboratuvarda yapılan tek eksenli basınç deneyleri ile belirlenmiştir.Yapılan deney sonuçlarına
göre tek eksenli basınç dayanımları, kuru koşullarda 4.7-24.3 MPa , doygun koşullarda 3.3-15.3
MPa aralığında değişmektedir. Statik Elastisite Modülü kuru koşullar altında 0.92- 7*10 5 kg/cm2
,doygun şartlarda 0.275- 0.370*10 5 kg/cm2 , Poisson oranı 0.078- 0.32 ila 0.268- 0.370
aralığında değişmektedir.
4. BARAJ YERİNİN DEPREMSELLİĞİ
Cindere Barajı yoğun sismik aktivitelerin bulunduğu Batı Anadolu Graben Karmaşığının doğu
ucunda yer almaktadır. Büyük Menderes Grabeni Ege Denizinden başlar ve Sarayköyün
doğusuna kadar uzanır. Bu uzanım yaklaşık 10-25 km genişliğinde ve 200 km uzunluğundadır.
Baraj yeri 1996 yılında yayınlanan Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında 1.derece deprem
bölgesi sınırları içinde kalmaktadır.
Cindere Barajında beklenen etkin ana kaya yatay yer ivmesi olarak a=0.40 g değerinin yarısı
(c=0.20 g) tasarımlarda statikçe eşdeğer yatay deprem katsayısı olarak seçilmiştir.
5. CINDERE BARAJI İÇİN YAPILAN GERİLME VE DURAYLILIK ANALİZLERİ
Cindere barajının yapısal tasarımı iki aşamada yapılmıştır.
İlk aşamada memba ve mansap şev eğimlerinin belirlenmesi ve gövdenin inşaat sonu halinden
başlanarak tüm servis süresince karşılaşabileceği en olumsuz yükleme hallerine ait güvenlik
katsayılarının bulunması amacı ile klasik duraylılık analizleri yapılmıştır. Klasik hesap yöntemi
ile yapılan bu analizlerde gövdenin kritik kesitindeki 6 değişik şev eğimi incelenmiş boyutlar ve
eğimler optimize edilmiştir.
İncelenen şev eğimleri memba şevi için , 0.4 yatay ile 0.7 yatay aralığında mansap şevi için ise
0.7 yatay ile 1.0 yatay 1 düşey aralığındadır.
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İkinci aşamada boyutları ve şev eğimleri belirlenen bu kesite uygun olarak hazırlanan hassas
bir analitik model , ilerki sayfada özetlenen yükleme halleri için sonlu elemanlar yöntemi ile
analiz edilmiştir.
Depremin düşünüldüğü yük hallerinde rezervuardaki hidrodinamik yükler Wastergard
parabolu yardımı ile hesaplara dahil edilmiştir. Dinamikçe eşdeğer yatay yük katsayısı, c=0.20 g
olarak seçilmiştir.
Cindere Barajının duraylılık ve gerilme analizleri maksimum en kesit üzerinden, sonlu
elemanlar yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. SAP-90 programı ile yapılan bu analizlerde barajın
inşaat sonu halinden başlanarak tüm servis süresince karşılaşabileceği en olumsuz yükleme
halleri incelenmiş elde edilen gerilme ve deformasyonlar izin verilen değerlerle karşılaştırılarak
kritik kesitteki beton baraj gövdesinin ve temel kayasının kuvvetli yer hareketlerine karşı yapısal
performansı denetlenmiştir. Barajın analizlerinde iki boyutlu Düzlem-Birim Deformasyon
modeli kullanılmıştır. Temel kayası da modele dahil edilmiş ve geometrik modelde her iki
yönde baraj yüksekliğinin 3 katı barajın altında ise 2.3 katı olarak modellenmiştir. Modelde baraj
gövde kesiti için 2500 adet temel kayası için 824 adet olmak üzere toplam 3324 adet ikinci
dereceden 3-9 noktalı düzlem birim deformasyon elemanı kullanılmıştır.
Gerek temel kayası gerekse baraj gövdesinin davranışı doğrusal olmayıp gerilme seviyesine
göre önemli oranda değişmektedir. Bu nedenle analizlerde doğrusal olmayan davranışı
modelleyebilecek yarı elastik bir yöntem izlenmiştir. Programda kullanılan mühendislik
parametrelerinin seçiminde RMR sınıflaması kullanılmıştır. Sınıflamada kayaçların doğal
durumları ve baraj gölünde su tutma sonrası koşullar ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Programda temel kayası, normal beton ve az bağlayıcı SSB betonu ile ilgili seçilen
mühendislik parametreleri özetle şu şekildedir:
Barajın temel kayasını oluşturan mikaşistlerde doğal koşullar altında kohezyon değeri c=300-400
KPa aralığında, içsel sürtünme açısı 35-45 derece aralığında ve elastisite modülü değeri E=26
GPa olarak , rezervuar su tuttuktan sonra ise doygun koşullarda c=200-300 Kpa ,içsel sürtünme
açısı 25-35 derece ve elastisite modülü 8.9 GPa olarak seçilmiştir.
Tablo 1. Tasarımda Kullanılan Kaya ve Yapı Malzemelerinin Fiziksel Özellikleri
MALZEME
E(KPa)
γ (KN/m3)
µ
7
BS 25
3.0 * 10
25.0
0.2
Hardfill
1.0 * 10 7
25.0
0.22
6
Temel Kayası
5.0 * 10
26.0
0.2
Tablo 2. Gerilme Analizlerinde Kullanılan Dayanım Parametreleri
180
günlük 180
günlük
Karakteristik
Karakteristik
180
günlük İçsel Sürtünme
Basınç Dayanımı Çekme Dayanımı Kohezyon (Kpa) Açısı ( φ )Derece
(KPa)
(KPa)
BS 25
30000
3000
4500
40
Hardfill
6000
600
0-1000
37-45
Yastık Betonu
6000
350
533-750
37-40
Temel Kayası
8000
800
200
25-35
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YÜKLEME HALLERİ
a.
b.
c.
d.
e.

İnşaat Sonu Hali
İnşaat Sonu+Deprem Hali ( c=0.20 g)
İşletme Hali
İşletme +Maksimum Deprem Hali (c=0.20 g)
Taşkın Hali

Yükleme Hali
İnşaat Sonu
İnşaat
Sonu+Deprem
İşletme
İşletme+Deprem
Taşkın

σz Mansap Topuk

τortalama

10.042

Tablo 3. Analiz Sonuçları
Güvenlik
σz Memba Topuk
Katsayısı
(Kayma)
-1681.2
2.962
-1197.9

-1490.2
-1973.5

317.1

2.675
2.166
2.478

3.858
1.396
2.898

-1311.8
-1835.8
-1439.8

198.9
556.5
268.6

Güvenlik
Katsayısı
(Devrilme)

-1122.3
- 637.9
-1039.8

Barajların gerilme analizlerinde izlenen yöntem baraj gövdesi ve temel kayasında oluşan asal
gerilmeleri izin verilen gerilmelerle karşılaştırmaktır.
Cindere Barajı duraylılık analizlerinde en küçük kayma güvenlik katsayısı 1.361 olarak
hesaplanmıştır. Bu yükleme hali için kabul edilen minimum değer 1.2 ‘dir. İnşaat ve işletme
aşamaları için barajdaki deformasyon ve gerilmeler emniyet sınırları içindedir. Ve barajın
davranışı elastiktir.
Baraj MDE deprem seviyesinde duraylıdır ve hiçbir hasar beklenmemektedir. Gövdedeki asal
gerilmeler hemen hemen barajın her yerinde önerilen betonun 180 günlük hedef dayanımından
küçüktür. [Cindere Barajı Gerilme ve Duraylılık Analizleri TEMELSU 2002]
6. BARAJ KARAKTERİSTİKLERİ
Cindere Barajı düz bir aksa sahip az bağlayıcı SSB tipinde, beton ağırlık bir baraj olup
talvegten 72 m, temelden 107 m yüksekliğindedir. Kret genişliği 10 m, kret uzunluğu ise 280.58
m ‘dir. Memba ve mansap şev eğimleri aynı olup 1 düşey 0.7 yatay ‘dır. Baraj memba yüzünde
kret kotu olan 272.00 kotundan 180 kotuna kadar şevli, temel kotu olan 165.00 kotuna dik
olarak inmekte ve yaklaşık 149.3 m’lik bir tabana oturmaktadır. Baraj gövdesinde kullanılacak
toplam SSB hacmi 1 500 000 m3, normal beton hacmi ise 185 000 m3 dolayındadır. Memba
batardosu merkezi kil çekirdekli toprak dolgu tipinde ve 20 m yüksekliğindedir. Dolusavak baraj
gövdesi üzerinde yer almaktadır. Deşarj kapasitesi 3600 m3/sn olup 4 adet 10*12.90 boyutlarında
radyal kapaklara sahiptir. Dolusavak boşaltım kanalı sabit 40 m genişliğinde olup 47.736 m
uzunluğundadır. Dolusavak enerji kırıcı havuz 66.88 m uzunluğunda, Tip II olarak
tasarlanmıştır. Hidroelektrik santral gövde bitişiğinde yarı gömülü olarak, 28.50 MW kurulu
güçle senelik 88 GWh enerji üretecektir.
Baraj ve yardımcı yapılarını gösteren genel yerleşimi
sırasıyla Şekil 1 ve 2 ‘de görülmektedir.
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planı ve tipik SSB baraj enkesiti

Şekil 1. Baraj Genel Yerleşim Planı

Şekil 2. Tipik SSB Baraj Enkesiti
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6.1 Memba Ve Mansap Yüzleri
6.1.1 Geçirimsiz memba yüzü
Az bağlayıcılı SSB barajların tasarım felsefesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlara
benzemektedir. Bu barajlarda gövde zonunu geçirimli kabul edilen malzemeler oluştururken
memba yüzünde geçirimsiz bir elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Ön yüzü beton kaplı dolgu
barajlarda geçirimsizlik, ön yüzde hidrolik yüksekliğe bağlı olarak, bu yükseklikteki bir barajda
tipik olarak 0.30 m ila 0.60 m arasında lineer olarak değişen bir plak vasıtasıyla sağlanmaktadır.
Tip değişikliğinin düşünüldüğü ilk aşamalarda, prensip projede, geçirimsizlik 2 m kalınlığında
normal betonla bir ön yüz plağı kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Daha sonra yapılan
değerlendirmelerde bunun betonun büzülme davranışı açısından sakıncaları ortaya çıkmıştır.
Şöyle ki, ön yüzü beton kaplı dolgu barajlarda ön yüzdeki beton plağın arkasında betonun
büzülme davranışına izin veren geçirimli yastık zonu bulunmaktadır. Oysa az bağlayıcılı SSB
betonu ile yüz betonunun birbirine temas halinde olması beton-beton kontağında büzülmeyi
sınırlayıcı etki yaparken su tarafında serbest kalmakta bu da yüz içinde çekme gerilmelerinin
oluşmasına neden olarak geçirimsiz ön yüz felsefesini bozmaktadır.
Bu gerçekten hareketle memba yüzünde 12 farklı yüz alternatifi birbiri ile ekonomik,teknik
yapılabilirlik ve geçirimsizlik performansı anlamında kıyaslanmış ve Cindere Barajında PVC
membran kaplı prekast paneller yardımı ile ön yüz oluşturulmuştur.
Bu sistemin seçiminde, Cindere Barajının 107 m yüksekliğinde büyük hidrostatik yüke sahip
bir baraj olması ve ülkemizde yapılan ilk uygulama olması göz önünde tutulmuştur.
Bu sistemde az bağlayıcılı baraj gövde betonundan memba yüzüne doğru 1 m genişliğinde
geleneksel beton ile 10 cm kalınlığında olan ve kaburgalı PVC membran ile kaplı 2x4 m
boyutlarında prekast panel bulunmaktadır.
Bu su tutucu elemanın diğer bir avantajı da fleksibil bir yapı ortaya koyarak temel kayasında
oluşabilecek farklı oturmadan kaynaklanan deformasyonları tolere edebilmesidir.
20 m aralıklarla oluşturulan düşey büzülme derzlerinin arasında çift PVC su tutucu
geçirimsizlik sisteminin diğer bir parçasını oluşturmakta, bu su tutucuların arkasında da pakerli
çelik boru ile gerektiğinde derz enjeksiyonu yapılması amaçlanmaktadır. Sistemin son elemanı
geçirimsizlik sisteminden sızan suları galerilere aktaran drenaj şebekesidir.
Tipik ön yüz detayını gösteren resim Şekil 3’te verilmektedir.
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Şekil 3. Tipik Ön Yüz Detayı
6.1.2 Mansap yüzü
Cindere Barajı mansap yüzü herbiri iki tabaka yüksekliğinde (60 cm) basamaklar şeklinde
normal betonla oluşturulacaktır. Mansap yüzünün oluşturulması konusunda da çok çeşitli
seçenekler olmakla beraber Cindere Barajında durabilite konusu ön plana çıkmış ve az
bağlayıcılı SSB betonunu atmosfer şartlarına karşı koruyan normal betondan bir kaplama ile
mansap yüzü oluşturulmuştur.
7. AZ BAĞLAYICILI SSB KARIŞIMI
Bilindiği gibi az bağlayıcılı SSB karışım çalışmalarının temel amacı doğal agrega kullanılarak
en ekonomik karışımın elde edilmesidir.
SSB karışımları işlenebilir olmalı, segragasyona uğramamalı ve titreşimli silindirlerle
kolaylıkla sıkıştırılabilir olmalıdır. Doğal olarak da taşıma , serme ve sıkıştırma ekipmanlarını
taşımak için yeteri kadar katı kıvamda olmalıdır. Karışım aynı zamanda agrega daneleri
arasındaki boşlukları doldurmaya yeterli oranda şerbet içermelidir.
Az bağlayıcılı SSB barajların tasarımında betonun hedef basınç dayanımını sağlaması temel
ve yeterli bir koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Cindere Barajında hedeflenen basınç dayanımı
değeri 6 Mpa (180 gün) dır.
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Karışım PÇ-42.5 Portlant çimentosu , Tunçbilek (İşlenmemiş) ve Yatağan Uçucu Külleri ve
0-10 mm, 10-25 mm, 25-75 mm olarak üç grup agrega ile oluşturulmaktadır.
SSB karışımlarında önemli hedeflerden birisi de maksimum birim hacim ağırlığı elde edecek
şekilde en düşük boşluk oranını sağlayacak agrega karışımını oluşturmaktır. Bunun için
kullanılacak nihai agrega karışımının dane çapı dağılım eğrisi aşağıda verilen kübik dağılıma
olabildiğince yakın düzenlenmiştir.
P=(d/MSA)1/3 x % 100
Burada p=Ağırlıkça elekten geçen malzeme yüzdesini, d=elek göz açıklığını, MSA =agreganın
maksimum dane boyutunu göstermektedir.
Karışım çalışmaları laboratuvar deneyleri ile başlamış 100’ün üzerinde deneme karışımı
yapılarak ideal karışım tasarımına ulaşılması amaçlanmıştır.
Tüm bu denemelerin sonucunda hedef dayanıma 50 kg /m3 Portlant çimentosu ve 20 kg/m3
Uçucu kül ile ulaşılabileceği sonucuna varılmıştır.
İlk deneme dolgusu çalışmaları Aralık 2000 tarihinde yapılmış bu çalışma ile herhangi bir
işlemden geçirilmeyen agrega ile oluşturulan karışımlarda SSB betonunun malzeme olarak
tanınması amaçlanmış teknik beklentiler dikkate alınmamıştır.
Daha sonra tüvenan malzemenin hiçbir işleme tabi tutulmadan kullanılması hususunun
değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda ;
a) Yapılan elek analizlerinde malzemenin çok değişkenlik gösterdiği teknik şartnamede
verilen karışım dane çapı dağılım sınırları içerisinde kalmadığı,
b) Laboratuvarda yapılan karışım geliştirme çalışmalarında dere yatağından alınan tüvenan
ile oluşturulan beton karışımlarının dayanım sonuçlarında büyük standart sapmalarla
karşılaşıldığı,
c) Bu malzemenin beton santralinde karıştırılmasında da büyük güçlükler çıkaracağı
görülmüş ve tabii dere malzemesinin belirli dane boyutlarına ayrılıp şartnamedeki karışım dane
çapı dağılımı sınırlarına en uygun gradasyona getirilmesi amaçlanmıştır.
İkinci deneme dolgusu çalışması Şubat 2002 tarihinde yapılmış ve bu çalışmada laboratuvar
çalışmalarından elde edilen ve hedef dayanımı sağlayacak en ekonomik karışım seçeneklerinin
arazide gerçek performansları denenmiştir. Ayrıca hem Yüklenicinin hem de kontrol ünitelerinin
eğitimi deneme dolgusunda gerçekleştirilmiştir. Deneme dolgusunun diğer bir amacı da SSB ve
normal betonun imalatını yapacak ekipmanın ve inşaat yöntemlerinin uygulanarak karşılaşılacak
güçlüklerin ortaya konulmasıdır. Karşılaşılan güçlüklere karşı önerilen çözümlere de deneme
dolgusu sırasında karar verilebilmiştir.
8. GALERİLER
Cindere Barajında baraj gövdesi içinde 2 m genişliğinde ve 3 m yüksekliğinde olan ve 170.50,
195.50, 220.50, 245.50 kotlarında memba yüzüne yakın 4 ana galeri ile bu galerilere bağlanan ve
enjeksiyon çalışmalarının yürütüleceği eğik galeri sistemi bulunmaktadır. Yamaçlarda ise 220.50
ve 272.00 kotlarındaki galerilerle enejksiyon sisteminin sürekliliği sağlanacak daha sonra ihtiyaç
olması halinde de bu galerilerden enjeksiyon yapılacaktır.
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170.50 galerisine dik bir galeri ile mansaba doğru ilerlenmiş ve oluşturulan toplama çukuru ile
barajdan sızan suların dere yatağına pompalanması planlanmıştır.
Bu galeriler aynı zamanda ölçüm tesislerinin yerleştirilmesi amacı için de kullanılmaktadır.
9. ALETLENDİRME
Cindere Barajında baraj davranışının gözlenmesi, tasarımda yapılan kabullerin gerçekleşip
gerçekleşmediğinin görülmesi, ilk defa ülkemizde yapılan bu barajın davranışı konusundaki bilgi
birikimine katkıda bulunması ve baraj güvenliğinin değerlendirilmesi için yerleştirilen ölçüm
aletleri şu unsurlardan oluşmaktadır:
1) Temel Tipi Piyozometreler 17 adet
2) Toplam basınç ölçerler 15 adet
3) 2 boyutlu derz ölçerler 16 adet
4) Sıcaklık Sensörlü 2 Yönlü Rozetli Gerilme Ölçerler 11 adet
5) Sıcaklık Sensörlü 3 Yönlü Rozetli Gerilme Ölçerler 12 adet
6) Kuvvetli yer Hareketi Ölçerler 3 adet
7) Rezervuar Su Seviyesi Ölçerler 2 adet
8)V Ağızlı Sızıntı Debisi Ölçerler 3 adet
Ölçüm tesislerini gösteren tipik enkesit Şekil 4 ‘te verilmektedir.

Şekil 4.Baraj Ölçüm Tesisleri Enkesiti

353

10. SONUÇ
Ülkemizde yeni bir baraj tipi olarak ortaya çıkan simetrik yüzlü silindirle sıkıştırılmış beton
barajlar, ilk uygulamalarını 2000 ‘li yılların başında vererek optimum ağırlık barajlar felsefesine
hizmet etmeye başlamışlar ve diğer baraj tiplerine alternatif olmuşlardır.
Gelecekte de bu baraj tipinin etkin bir deprem kuşağı içinde yer alan ülkemizde büyük
dolusavak kapasitelerinin istendiği, geçirimsiz kil malzemenin nitelik ve nicelik olarak
bulunmadığı yerlerde ülkemiz baraj yapım tekniğine ve ekonomisine önemli katkıları olacağı
düşünülmektedir.
11. KAYNAKLAR
•

“Cindere Barajı Gerilme ve Duraylılık Analizleri “ Temelsu 2002
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ÖZET
Kemer Barajı Aydın ili sınırları içerisinde beton ağırlık tipinde 1958 yılında inşa
edilmiştir.Kemer Barajı sulama, enerji ve taşkın koruma amacına hizmet etmektedir.İşletmeye
açıldığı 1958 yılından itibaren 1998 yılına kadar rezervuarda biriken sediment sonucu aktif
hacminin % 34’ünü kaybetmiştir.Kaybolan aktif hacmi kazanmak, zaman içinde bölgedeki nüfus
artışı ile artan sulama suyu ihtiyacını karşılamak, ilave sulama sahaları elde etmek ve buna
paralel olarak enerji üretiminde de artışın sağlanabilmesi için mevcut Kemer Barajının depolama
kapasitesinin arttırılması araştırılmıştır. Bu araştırmanın sonucu olarak, Kemer Barjının 154 m
genişliğe sahip dolusavağı yerine 62,60m genişliğinde bir kapaklı dolusavak yapımına karar
verilmiş ve 2002 yılı sonu itibariyle ilave su depolayacak aşamaya gelmiştir. Bu makalede, yeni
bir baraj yapmadan mevcut bir barajın iyileştirilmesi ile elde edilen kazanımlar verilmektedir.Bu
iyileştirme ile 62 hm3 ilave depolama hacmi, sulamada %9,6, enerjide %5,35 artış sağlanmış ve
projenin rantabilitesi 2,20 olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dolusavak, sulama, enerji, revize planlama
EVALUATION OF KEMER DAM PROJECT AND BENEFITS GAINED FROM
RENOVATION OF THE DAM
ABSTRACT
Kemer dam constructed in 1958 which is one of the prelimininary large dams constructed in
the western region of the country after establishment of the Turkish Republic. Because of the
rising need to water at the region due to population increase, demand in energy and agricultural
requirements, a planning and evaluation of water resources project program is conducted. Kemer
dam including upstream and downstream projects is in the consideration of the program. After
evaluating the studies, it is decided to modify the dam and to increase the storage capacity. From
the investigations it is conceived that; from the time of the operation of the dam up to 1998 34%
of its reservoir is filled with sediment. To regain this volume and to enhance the capacity, a
controlled type spillway is constructed over the old free overfall spillway to raise the water head.
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Only by recoustructing the spillway 62 hm3 additional volume of water is stored which provided
an increase of of 9,6% in irrigation area and 5,35% in energy production and the rantability of
the renovated project is determined as 2,20. Besides the economic rantability of the project, by
the modifation of the elder project, means not constructing a new dam, also settlements and the
environment is not affected harmfully.
Key Words: Spillway, irrigation, energy, revision planning.
1. GİRİŞ
Baraj inşaatı mevcut su kaynaklarının değerlendirilmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır.
Çeşitli nedenlerle yapılan barajların yükseklik, kapasite, sulama alanı, yıllık üretilecek enerji vs.,
gibi karakteristiklerinin ilk değerleri planlama sırasında tesbit edilmektedir. Barajın işletmeye
açılmasıyla baraj rezervuarı zamanla sedimantasyona maruz kalmaktadır. Baraj rezervuarında
tutulan sediment rezervuarın depolama haciminin azalmasına neden olduğundan barajın faydalı
ömrünü ve fanksiyonel işlevini azaltmaktadır.
Bir rezervuarın işletmeye açılmasından önceki orjinal hacmi ile hidrografik etüdler sonucu
bulunan yeni hacminin karşılaştırılmaktadır. Böylece rezervuar içerisindeki hidrografik haritanın
alındığı yıla kadar geçen süre zarfında biriken toplam sediment miktarı bulunmaktadır.
Ülkemizde baraj rezervuarında biriken sediment miktarını belirlemek için en uzun aralıklı ölçüm
47 yıl ile Çubuk-I barajı yapılmıştır. Bu süre içerisinde baraj rezervuarında sedimentin çökelmesi
sonucu kapasitesinin %64’nü kaybetmiş durumdadır,[Özcan ve Kırkgöz, 1994]. Bu nedenle
işletmedeki barajlarda yapılacak düzenlemeler ile azalan aktif depolama kapasitesinin tekrar
kazanımı mümkün olan barajlara yönelik yapılan çalışmalar büyük önem kazanmaktadır.
Bu bildiride işletmeye açıldığı 1958 yılından itibaren 1998 yılına kadar, baraj rezervuarında
biriken sediment sonucu aktif hacminin kazanılması, ekonomik ömrünün uzatılması ve
fonksiyonel işlevinin (sulama, enerji ve taşkın koruma) devamlılığının sağlanması için yapılan
iyileştirme uygulamaları ve kazanımlar verilmektedir.
Bu uygulama kapsamında; Kemer barajı verimliğini artırmaya yönelik yapılan ekonomik
analiz sonuçları, faydaları maksimize edebilmek için barajın olası en üst seviyede su
depolayacak şekilde tekrar düzenlenmesinin gerektiğini ortaya koymuştur.
Bunun için kemer barajının 154 m genişliğine sahip serbest akışlı dolusavağı yerine 62,60 m
genişliğinde bir kapaklı dolusavak yapımına karar verilmiş ve 2002 yılı sonu itibariyle ilave su
depolayabilecek aşamaya gelmiştir.
Kapaklı dolusavak yapmak suretiyle taşkın yükünün karşılanabildiği gibi normal su seviyesi
6m yukarı çekilerek 62 hm3 daha fazla su depolamak, ilave sulama ve enerji üretimi faydası
sağlamak mümkün olmuştur.
2. KEMER BARAJI
Ülkemizin Ege bölgesi Aydın ili Bozdoğan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kemer Barajı ve
HES Akçay nehri üzerinde 1958 yılında inşaa edilmiştir. Beton ağırlık tipinde bir baraj olup
temelden yüksekliği 113,50 m’dir. Sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşaa edilen baraj,
3 üniteli kurulu gücü 48 MW olan bir santrale sahiptir.
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2.1. Serbest Akışlı Dolusavaklı Kemer Barajı:
1958 yılında işletmeye açılan Kemer barajının başlangıçtaki toplam hacmi 544 hm3(serbest
akışlı dolusavak kret kotunda) ölü hacmi 148 hm3 taşkın kontrol hacmi ise 200 hm3’tür. Ayrıca
projesi yapılır iken 340 hm3 su ile 38 000 ha araziyi sulayacağı ve firm enerji için her ay
minimum 31 hm3 suyu enerjiye vererek yılda ortalama 143,50 Gwh enerji üreteceği
planlanmıştır. Orjinal hali ile serbest akışlı dolusavağa sahip Kemer barajı genel vaziyet planı
Şekil 1 de görülmektedir.

Şekil 1 Serbest akışlı dolusavaklı Kemer Barajı genel vaziyet planı.
Kemer Barajının havzasına düşen yıllık ortalama yağış 605,50 mm, yağış alanı ise 3100
km2’dir. Kemer Barajı işletmeye açıldıktan sonra drenaj yerine gelen yıllık ortalama akım
751hm3’tür.Ancak Akçay nehrinin memba kolu olan Yenidere çayı üzerine inşaatına 1995
yılında başlanan Yenidere Barajı ile 13 000 ha sahanın sulanması amaçlanmıştır. Bunun için
sulamaya yılda 64 hm3 su verileceğinden, Kemer Barajı yerindeki yıllık ortalama akım 751
hm3’den 687 hm3 düşmüştür.
Yenidere Barajının etkisi ve Kemer Barajı mansabında yer alan ovaların (Akçay-Bozdoğan,
Akçay-Nazilli, Aydın Yenipazar-Dalama ovaları) su ihtiyaçlarının tamamının Kemer Barajından
karşılanması esas olan işletme çalışması sonrası sulama suyu ihtiyacı ve sulanacak saha artımı ön
plana çıkmıştır. Bu son işletme çalışması ile Kemer Barajından sulanacak arazi 38 000 ha’dan
52 778 ha enerji üretimi ise 143,50 Gwh’den 125,77 Gwh düşmüştür.
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2.2. Kemer Barajı Dolusavağının Yeniden Düzenlenmesi Projesinin Gelişimi
Kemer Barajının işletmeye alındığı 1958 yılında rezervuarın toplam hacmi 544 hm3’tür. 1974,
1979, 1989 ve 1998 yıllarında, DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi tarafından alınan
hidroğrafik haritalar sonucu toplam rezervuar hacminde oluşan azalmalar saptanmıştır
[Bozdoğan Akçay Planlama Raporu,1989]. Bu hidroğrafik harita sonuçları barajın işletmeye
açıldığı zamandaki kot- hacim eğrisi ile karşılaştırıldığı zaman 1958-1998 yılları arasında baraj
rezervuarının 185 hm3 sedimentle dolduğu görülmektedir.Tablo-1’de görüldüğü gibi baraj
rezervuarının 1958-1974 yılları arasında 136,33 hm3, 1974-1979 yılları arasında 17,72 hm3,
1979-1989 yılları arasında 16,86 hm3 ve 1989-1998 yılları arasında ise ortalama 14,01 hm3
sedimentle dolduğu görülmektedir.
Kemer Barajı drenaj alanının 3100 km2 olduğu düşünülür ise her yıl drenaj alanından km2
başına 1958-1974 yılları arasında 2590 m3, 1974-1979 yılları arasında 1143 m3, 1979-1989
yılları arasında 543 m3 ve 1989-1998 yılları arasında ise 502 m3 sedimentin geldiği tesbit
edilmiştir. 1958-1998 yılları arasında Akçay nehrinin getirdiği sedimentle dolan baraj rezervuarı
toplam depolama kapasitesinin %34’nü kaybetmiştir.Bu nedenle kaybolan aktif hacmi tekrar
kazanmak, artan sulama suyu ihtiyacını karşılamak, ilave sulama sahaları elde etmek ve enerji
üretimini artırmak amacı ile Kemer Barajının serbest akışlı olan dolusavağı yerine kapaklı bir
dolusavak yapılması gerektiği projesi gelişmiş ve uygulamaya konulmuştur.Kapaklı dolusavak
yapılması ile barajın maksimum işletme kotu 6 m daha yükseltilerek 62 hm3 ilave depolama
hacmi kazanılmıştır.
Tablo 1 Eski ve yeni dolusavak için hidrografik harita alımı sonucu, hacim-kot değerleri.
Kot
(m)

Hidrografik ölçümdeki hacim (hm3)
1958

1974

1979

Minimum su seviyesinde
(248,70)

147,56

85,92

79,11

67,03

57,64

Serbest akışlı dolusavak
(eski) kret kotu
(287,50)

544,00

407,67

589,95

373,09

358,50

396,44

321,75

310,84

306,06

300,86

-

467,00

451,50

435,00

420,50

-

381,08

372,39

367,97

362,86

Serbest akışlı dolusavak aktif
hacim (eski)
(287,50)
Kapaklı dolusavak (yeni) işletme
kotu
(292,50)
Kapaklı dolusavakta aktif hacim
(yeni)
(292,50)

1989

1998

2.3 Kapaklı Dolusavaklı Kemer Barajı
Kemer Barjının 1958 yılında inşaa edilmiş olan 154 m uzunluğundaki serbest akışlı dolusavak
yerine 62,60 m genişliğinde kapaklı dolusavak inşaa edilmekte olup 2002 yılı sonu itibariyle su
tutacak aşamaya gelmiştir. Şekil 2 ve Şekil 3’ de mevcut dolusavak üzerine inşaa edilen kapaklı
dolusavağın plan ve boykesitleri verilmektedir.
Kapaklı dolusavak inşaatı Kemer Barajın işletme çalışmasına engel olmayacak şekilde
düzenlenen bir iş programı ileyapılmıştır. Bu programa göre inşaat 3 aşamada tamamlanmıştır,
(Şekil 4). I. aşamada feyezan mevsimi dışında eski dolusavak eşiği mansabında kapaklı
dolusavağın boşaltım kanalı kazısı yapılmıştır. Bu aşamada olası bir feyezan durumunda eski
dolusavağın çalışması halinde bile formasyonun sağlam kireçtaşı olması nedeniyle büyük bir
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hasar oluşturmayacağı düşünülmüştür. Feyezan mevsimi geçtikten sonra II. aşama kazı ve eski
dolusavağın betonlarının kırılma işlemi yapılmıştır. Bu aşamada kazı ve kırılacak beton
miktarının az olması nedeniyle kapaklı dolusavağın eşik yapısı, radyal dolusavak kapakları ve
batardo kapaklarının gömülü elemanları yerleştirmesi işlemleri tamamlanmıştır.Daha sonra
batardo kapakları 287,50 m (eski dolusavak kret kotu) kotunda olacak şekilde yerleştirilerek
feyzan mevsimine girilmiştir. Bu aşamada olası bir feyezan meydana gelirse batardo kapakları
üzerinden aşarak mansap kanalına aktarılacaktır. III. Son aşamada ise feyezan mevsimi
geçtikten sonra hemen eşik yapısı membasındaki yaklaşım kanalı kazısı yapılmıştır.Aynı
zamanda dolusavak radyal kapaklarının montajı ve yaklaşım kanalının sağ ve sol beton duvarları
yapılmıştır. Foto 1’de eski dolusavak Foto 2’de ise yeni yapılan kapaklı dolusavağın inşaa hali
görülmektedir.

(A)- Eski Dolusavak
(B)- Yeni Dolusavak
Şekil 2 Kontrolsüz(eski) ve kapaklı (yeni) dolusavak planı.
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(A)- Eski Dolusavak Eşiği

(B)- Yeni Dolusavak Eşiği

Şekil 3 Kapaklı (yeni) ve kontrolsüz (eski) dolusavakların boykesiti.
3. KAPAKLI DOLUSAVAK İLE KAZANILAN FAYDALAR
Kemer Barajının mevcut dolusavağının kapaklı olarak yeniden inşaa edilmesi sonucu Baraja
ait karakteristikler; enerji üretimi, sulama sahası miktarı v.s değişmiştir. Tablo 1’de serbest akışlı
dolusavak ile kapaklı dolusavak durumları
için baraja ait karakteristiklerin değişimi
verilmektedir. Mevcut Baraja sadece kapaklı bir dolusavak yapmak ile elde edilen faydalar ise
aşağıda sıralanmıştır.
3.1 Aktif Hacim Artımı
Kemer Barajı gölünün 1974, 1979, 1989 ve 1998 yıllarında hidrografik haritaları alınmıştır.
Bu hidrografik harita sonuçları barajın işletmeye açıldığı zamanki kot-hacim eğrisi ile
karşılaştırıldığı zaman 1958-1998 yılları arasında baraj rezervuarının 185 hm3 sedimentle
dolduğu görülmektedir. 1958-1998 yılları arasında her yıl ortalama 1194.50m3/km2/yıl sediment
gelmektedir. Kapaklı dolusavak yapmak suretiyle kazanılan 62 hm3 aktif hacimdeki (1998
yılındaki aktif hacim Tablo-1’den 300 hm3) artış ise;
Hacim artışı(%)= İlave depolama hacmi = 62
Toplam aktif hacim
300
= % 21 dir.
Aktif hacimdeki bu artış 2002 yılı itibariyle işletmede olan 202 barajın depolama kapasiteleri
ile karşılaştırıldığı zaman 118’inden daha fazla bir depolamaya sahip olduğu görülmektedir,
(Tablo 3).
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3.2 Sulama Faydası
Kemer Barajı sahasında yağışların büyük bir bölümü kış ve ilkbahar aylarında düşmekte, bu
aylarda ise buharlaşma çok az olmaktadır. Yaz aylarında ise yağışlar minimum düzeye inmekte ,
buharlaşma ise en yüksek düzeye ulaşmaktadır.Yaz aylarındaki yağışlar ile bitki suyu ihtiyacının

(A)- Eski Dolusavak Eşiği
(B)- Yeni Dolusavak Eşiği

I,II,III İnşaat Yapım Aşamaları

Şekil 4 Kapaklı dolusavağın yapım aşamaları.
karşılanamadığı için oldukça büyük boyutlarda bitki sulama suyuna ihtiyaç vardır. Kemer
Barajındaki iyileştirme ile artan sulama suyu ihtiyacı mevcut barajdan karşılandığı gibi ilave
sulama sahalarıda kazanılmıştır. Serbest akışlı dolusavak durumda 52778 ha saha sulanabilir
iken Kemer Barajı dolusavağın kapaklı olarak inşaa edilmesiyle sulanabilecek toplam alan
57 847 ha ulaşmıştır. Böylece artan bitki sulama suyu ihtiyacının karşılanmasının yanında 5069
ha ilave Söke ovası sulaması kazanılmıştır.
3.3 Enerji Faydası
Kurulu gücü 48 MW olan Kemer Barajı HES’de yıllık ortalama 143,50 Gwh enerji
üretilmekteydi.Akçay’ın Kemer Barajına göre membasında yer alan Yenidere barajında etkisi ve
Kemer Barjından yapılan sulamaların artması nedeniyle yıllık ortalama enerji üretimi 125,77
Gwh düşmüştür. Kemer Barajının dolusavağının tekrar inşaa edilmesi ile yıllık enerji üretim 6,75
Gwh artarak 132,75 Gwh olmuştur. Depolama hacmi işletme talimatında belirlenen hacmin
altına düşmediği takdirde firm enerji için su bırakılmakta aksi durumlarda firm enerji
üretilmemektedir. Ay sonu depolama hacmi taşkın kontrol hacmini geçtiği aylarda firm enerjinin
yanında sekonder enerji üretilmektedir.
3.4 Rezervuar İşletme Faydası
Ekonomik analizlerde sağladığı avantajın yanısıra kapaklı dolusavak taşkın sırasında
rezervuarın dolusavak kret seviyesine kadar çabuk olarak boşalmasınıda sağlaması nedeniyle
rezervuar işletmesinde büyük serbestlik sağlamaktadır.Bunun yanısıra aynı rezervuar su seviyesi
ve baraj yüksekliği ele alındığında belirli bir genişlikteki bir kapaklı dolusavağın deşarj
kapasitesi daha fazla olmaktadır.
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Sonuç olarak serbest akışlı dolusavak yerine kapaklı bir dolusavak yapılması ile geliştirilen
mevcut barajın dolusavağının yenilenmesi projesinin rantabilitesi 2,20 olmuştur [Üzücek E. ve
Yıldız G.,2003].

Foto 1 Serbest akışlı dolusavak (eski) mansaptan görünüşü.

Foto 2 Kapaklı (yeni) dolusavağın mansaptan görünüşü.
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Tablo 2 Kapaksız ve Kapaklı dolusavağa ait karakteristikler.
Serbest
akışlı
dolusavak

Karakteristikler

(eski)

Baraj tipi

Kapaklı
dolusavak
(yeni)

Beton ağırlık Beton ağırlık

Baraj kret kotu (m)

294,50

294,50

Talveg kotu (m)

186,00

186,00

Temel kotu (m)

181,00

181,00

113,50

113,50

3100

3100

686,73

686,73

673,47

672,39

657,68

657,40

354,76

403,94

Temelden yüksekliği (m)
2

Drenaj alanı (km )
3

Drenaj alanına ortalama yıllık gelen akım (hm )
Barajdan yıllık ortalama deşarj edilen akım
(hm3)
Yıllık enerji üretimi için deşarj edilen akım(hm3)
3

Enerji de sulama suyu payı (hm )
3

Dipsavak kapasitesi (m /s)

15,79
Serbest akışlı
dolusavak

Dolusavak kret kotu (m)

15,04
Kapaklı
dolusavak
(8,35x12,30)
287,50
280,20

Dolusavak genişliği (m)

154,00

62,60

280,00

276,50

Dolusavak deşarj kapasitesi (m /s)

5000

4897,16

Su yükü (m)

6,00

13,30

Rezarvuarda max. su kotu (m)

293,50

293,50

Rezervuar max. işletme kotu (m)

287,50

292,50

248,70

248,70

358,50

420,50

300,86

362,86

Min. işletme kotundaki hacim (hm )

57,64

57,64

Yıllık ortalama enerji üretimi GWh (*)

125,77

132,50

Sulama alanı (ha) (*)

52778

57847

Dolusavak tipi

Dolusavak yaklaşım kanalı kotu (m)
3

Rezervuar min. işletme kotu (m)
3

Toplam depolama kapasitesi (hm )
3

Aktif hacim (hm ) (*)
3

(*) Sulama Alanı Artışı= 5069 ha
Yıllık Ortalama Enerji Üretimi Artışı= 6,75 Gwh (%5,35)
Aktif Hacimdeki Artış= 62 hm3 (%21)
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Tablo 3 Türkiyedeki büyük su işleri programına göre işletmede olan barajlar.

No

Baraj adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ÇUBUK
GÖLBAŞI
GEBERE
ELMALI (II)
SARIYAR
SEYHAN (I)
AYRANCI
KEMER
HİRFANLI
DEMİRKÖPRÜ
SİLLE
MAY
MAMASIN
APA
SEYİTLER
ÇUBUK (II)
SELEVİR
BAYINDIR
CİP
KIZILSU
ALMUS
KESİKKÖPRÜ
GÜLÜÇ
TATLARIN
BULDAN
ALTINAPA
KURTBOĞAZI
AKKAYA
GÜMÜŞLER
ONAÇ (I)
ALTINYAZI
AKKÖY
SARMISAKLI
SÜRGÜN
MUSAÖZÜ
GÖLKÖY
ÇAYGÖREN
DAMSA
KESİKSUYU
ALAKIR
KADIKÖY
KOZAN
KARTALKAYA
PORSUK
ENNE
ÖMERLİ
DEVEGEÇİDİ
HASANLAR
GÖKÇEKAYA
ATİKHİSAR
YALVAÇ
KARAMANLI
KARAÇOMAK
K.KALECİK
TAHTAKÖPRÜ
MEDİK
ÇOĞUN
KEBAN
KORKUTELİ
DODURGA
ÇORUM
YAPIALTIN
MAKSUTLU
KAYMAZ
AVŞAR
ATAKÖY
BALÇOVA

Rezervuar
hacmi
(hm3)
12,50
12,75
2,38
10,00
1900,00
1200,00
28,50
(*) 544,00
5980,00
1320,00
3,10
40,10
165,80
169,00
40,00
24,60
70,00
6,97
7,00
2,00
950,00
95,00
6,00
1,75
46,00
15,00
101,50
5,80
3,74
8,00
30,00
7,50
31,90
70,93
1,67
24,00
130,00
7,12
53,00
91,75
65,68
163,00
195,00
431,00
6,85
386,50
202,32
55,00
910,00
40,00
8,90
24,00
23,10
12,50
200,00
22,00
21,77
31,000,00
47,50
21,72
7,18
14,60
2,95
1,43
69,00
2,80
8,25

No
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Baraj adı
SÜLÜOĞLU
ASARTEPE
KARAİDEMİR
HASAN UĞURLU
BOZKIR
SEVİŞLER
GÜZELHİSAR
SUAT UĞURLU
KUNDUZLAR
ULUKÖY
ALİBEY
DOĞANCI
KÜLTEPE
DEMİRTAŞ
GÖKÇEADA
ARPAÇAY
BOZTEPE
SÖĞÜT
TOPÇAM
ASLANTAŞ
BERDAN
ALACA
BELPINARI
OYMAPINAR
ULUBORLU
HASANAĞA
ÇAMLIDERE
İVRİS
YEDİKIR
GERMEÇTEPE
KALECİK
KOZAĞACI
SARIBEYLER
TAYFUR
KAYALIKÖY
KOZLU
AĞCAŞAR
KAYABOĞAZI
ÇATÖREN
B.ÇEKMECE
KARAKAYA
MANAVGAT
ÇAKMAK
GÖDET
GÜLDÜRCEK
GÖLOVA
KESTEL
KOVALI
HANCAĞIZ
ZERNEK
ALTINKAYA
GEYİK
GÖKÇE
DARLIK
TERCAN
ALTINHİSAR
KAPULUKAYA
SARAYÖZÜ
KARACAÖREN (I)
YARSELİ
HACIHIDIR
ÜRKMEZ
UZUNLU
MUMCULAR
POLAT
KILIÇKAYA
MENZELET

Rezervuar
hacmi
(hm3)
33,00
20,00
120,30
1073,75
6,00
127,00
158,00
182,00
18,87
3,85
66,80
37,80
25,00
14,48
14,00
525,00
14,20
0,90
8,50
1,150,00
87,70
12,50
29,69
300,00
21,30
3,71
1,226,00
80,00
60,30
7,26
32,75
1,19
15,60
4,36
149,89
25,00
66,06
38,00
47,00
161,61
9,580,00
88,98
106,50
158,00
53,00
65,00
37,40
25,10
100,00
104,00
5,763,00
40,80
25,50
107,00
178,00
1,68
282,00
13,00
1,234,00
55,00
67,60
7,00
49,00
18,07
11,50
1,400,39
1,950,00

No
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Baraj adı
ADIGÜZEL
İKİZCETEPELER
YAHYASARAY
GEZENDE
ÇAVDARHİSAR
DERBENT
YAPRAKLI
KOÇKÖPRÜ
PATNOS
DUMLUCA
GAYT
MURSAL
ÇAMKÖY
GÖKSU
SARIMEHMET
SIR (I)
ATATÜRK
BÜYÜKORHAN
EĞREKKAYA
SULTANSUYU
MURTAZA
BEYLER
GAZİBEY
ÖRENLER
KÜRE-ÇATAK
GELİNGÜLLÜ
SEFERİHİSAR
SULTANKÖY
KIZILCAPINAR
KARACAÖREN (II)
NERGİZLİK
KUZGUN
DEMİRDÖVEN
KIRKLARELİ
YAYLAKAVAK
TAHTALI
GÖNEN
BAYRAMİÇ
ÇAVDIR
ÇATALAN
SAZLIDERE
ALAÇATI
MANDIRA
ÇAT
KRALKIZI
ARMAĞAN
DİCLE
ÇAMLIGÖZE
YANİHAYAT
KARAOVA
ERZİNCAN
BAĞDEMLİ
ÖZLÜCE
YAYLADAĞI
SIDDIKLI
BAKACAK
BATMAN
ÇAMGAZİ
AKYAR
YENİCE
KARKAMIŞ
KİRAZDERE
ÇAYBOĞAZI
SORGUN
BİRECİK
KIZILDAMLAR
GÖKPINAR
PALANDÖKEN

Rezervuar
hacmi
(hm3)
1,188,00
164,56
25,00
91,90
34,00
213,00
112,95
86,40
33,40
22,06
23,00
14,85
8,70
62,00
134,00
1120,00
48,700,00
4,80
113,00
53,00
7,74
25,00
18,53
20,90
0,53
270,00
29,10
26,01
36,00
48,00
21,80
312,00
34,25
112,30
31,14
306,65
164,00
86,50
36,42
2,126,33
91,30
16,60
79,40
240,00
1,919,00
51,00
585,00
50,00
26,70
65,00
8,39
6,30
1,075,00
6,50
28,50
139,00
1,175,00
56,17
56,00
57,60
157,00
60,00
56,60
12,78
1,220,20
1,000,70
28,00
220,44

(*) Kemer Barajının 1958 Yılındaki Rezervuar Hacimi = 544 hm3
“
“
1998
“
“
“ (Kapaklı Dolusavaklı) = 420,50 hm3
“
“
“
“
“
“ ( Serbest Akışlı Dolusavaklı)= 358,50 hm3
Düzenleme Sonrası Artan İlave Hacim= 62,00 hm3 (%21)
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4. SONUÇLAR
Kemer Barajın serbest akışlı olan dolusavağının kapaklı dolusavak olarak tekrar düzenlenmesi
ile elde edinilen kazanımlar aşağıda sıralanmıştır.
•

62 hm3 aktif hacim artırımı sağlanmıştır.

•

1998 yılında alınan hidrografik haritalarda belirlenen barajın aktif hacmi 300,86 hm3’den
362,86 hm3 çıkarılarak depolama kapasitesi %21 artırılmıştır.

•

Söke ovasında 5069 ha ilave alanın sulanabilmesi sağlanmıştır. Projedeki toplam sulama
alanı artışı ise %9,60 olarak gerçekleşmiştir.

•

Artan bitki sulama suyu ihtiyacı mevcut barajdan karşılanabilmiştir.

•

Baraj işletme kotu 287,50’den 292,50 kotuna yükseltilerek 6 m net düşü kazanılmış buna
bağlı olarak yıllık enerji üretiminde 6,75 Gwh artış sağlanmıştır.

•

Barajın dolusavağının tekrar düzenlenmesi ile elde edilen aktif hacim artışı (62 hm3)
büyük su işeri programına göre işletmede olan 202 barajın rezervuar hacimleri baz
alınarak karşılaştırıldığında, 118 barajın depolama kapasitesinden daha fazla bir
depolamaya sahip olduğu görülmektedir.

•

Kapaklı dolusavak taşkın sırasında baraj rezervuarının dolusavak kret seviyesine kadar
çabuk olarak boşalmasını sağladığı için rezervuar işletmesinde büyük serbestlik
sağlamıştır.

•

Mevcut barajın dolusavağının yenileme projesinin rantabilitesi 2,20 olmuştur.
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ÖZET
Ankara şehrinin içme suyu gereksiniminin bir kısmı Kurtboğazı barajından karşılanmaktadır.
Yaklaşık 45 km uzunluklu bir isale hattı ile taşınan su, İvedik arıtma tesislerinde arıtıldıktan
sonra Ankara şehrine verilmektedir. Barajdan alınan suyun miktarı, hemen barajın mansabında
bulunan ve kısmi açıklıkta çalıştırılan 1000 mm x 1000 mm boyutlarında bir giyotin vana ve
İvedik girişindeki iki adet iğne uçlu (Larner-Johnson tipi) vana ile kontrol edilmektedir. Bu
çalışmanın amacı, giyotin vananın tam açıklıklı kullanılması durumunda, sadece İvedik
girişindeki vanalar sistemi kontrol edeceklerinden, bu vanaların su darbesine yol açmadan
kullanılmalarını sağlayacak işletme koşullarının belirlenmesidir. Bu amaçla Karakteristikler
Metodu kullanılarak geliştirilmiş bir bilgisayar yazılımı, bu problemi nümerik olarak çözmek
için uyarlanmıştır. Nümerik çalışmadan elde edilen sonuçlar, geçmişte yapılan benzer bir çalışma
sonuçları ile kıyaslandığında her iki çalışma sonuçlarının oldukça yakın olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kurtboğazı İsale Hattı, Su Darbesi Analizi
INVESTIGATION OF WATERHAMMER UNDER VARIOUS HYDRAULIC
CONDITIONS IN THE WATER TRANSMISSION LINE BETWEEN ANKARA
KURTBOGAZI DAM AND THE IVEDİK TREATMENT PLANT
ABSTRACT
Ankara city is partly supplied by Kurtbogazi dam for its water needs. Water is transported
through approximately a 45 km long line, and it is released to the city after it was treated at the
Ivedik Water Treatment Plant (IWTP). The discharge in the line is controlled by upstream valves
located near the intake (a partly open 1000 mm x 1000 mm slider valve) and downstream valves
at the entrance of the IWTP ( two Larner Johnson type needle valves). The purpose of the
present study; in case the slider valve was operated fully open, is to analyze the transient
conditions by the Method of Characteristics and determine the operation guidelines of the system
so that no water-hammer occurs. In that situation, only the Larner-Johnson type valves control
the discharge in the line. An existing computer code was adapted to simulate the transient events.
A comparison of the results of the present study with those of a similar study performed in the
past indicates a good correlation.
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1. GİRİŞ
Ankara şehrinin içme suyu gereksiniminin bir kısmı Kurtboğazı barajından karşılanmaktadır.
Kurtboğazı barajı toprak dolgu bir baraj olup, 330 km2 drenaj alanına sahiptir. Kret kotu 964
olan barajın talvegten yüksekliği 53 m dir. Kullanılabilir rezervuar hacmi 93 hm3 tür. İnşaatı
1963-1967 yılları arasında yapılan baraj, 1967 yılından beri işletmededir. Kurtboğazı barajının
yıllık içme suyu kapasitesi 67 hm3 olup, ham su yaklaşık 45 km uzunluklu bir isale hattı ile önce
İvedik Arıtma tesislerine taşınmakta ve burada arıtıldıktan sonra da Ankara şehrine
verilmektedir. Şekil 1, İvedik Arıtma tesisinin ve Ankara’ya su temininde kullanılan barajların
yerlerini göstermektedir. 1984 yılının Mayıs ayında hizmete giren Ankara-İvedik Arıtma tesisleri
yapılmadan önce su doğrudan şehire verilmekte idi, Şekil 2. İvedik Arıtma tesisleri hizmete
sokulduktan sonra, Şekil 3’te görüldüğü üzere, su önce bu tesislerde arıtılıp sonra Ankara’ya
verilmeye başlanmıştır. Dolayısı ile Şekil 2’de gösterilen ve önceleri kullanılan boru hattı
kullanım dışı kalarak by-pass halini almıştır.
Şekil 3’te de açıkça görüldüğü gibi isale hattından çekilen su membada bulunan 1000x1000
mm boyutlarında bir giyotin vana ve mansapta İvedik girişinde bulunan 2 adet iğne uçlu (LarnerJohnson tipi) vana ile kontrol edilmektedir. Şekil 4 İvedik girişindeki Larner-Johnson vanalarını
daha detaylı göstermektedir. Kurtboğazı barajı rezervuarında bulunan suyun farklı
seviyelerinden farklı vana açıklıklarında çekilebilecek su miktarları daha önce yapılan bir
çalışma ile hesaplanmıştı, [Yıldırım, 1984]. Halen söz konusu çalışmada hazırlanan tablolar
işletmede kullanılmaktadır.
Şimdiye kadar yapılan uygulamalarda, barajın hemen mansabında yer alan giyotin vana
devamlı kısmi açıklıklarda tutularak bir enerji kırıcı işlevi görmüştür. Ankara şehrinin artan içme
suyu gereksinimine daha fazla katkıda bulunabilmek için sistemden geçirilebilecek debinin
mümkün olan maksimum kapasiteye çıkarılması arzu edildiğinden gerek membadaki giyotin
vananın gerekse de mansaptaki iğne uçlu vanaların tam açıklıkta çalıştırılması gündeme
gelmiştir.
İşte bu çalışmanın amacı, söz konusu vanaların tam açık konumda çalışmaları durumunda
(mansaptaki vanaların kontrol vanası olarak kullanıldığı varsayılarak) mansap vanalarının
önceden belirlenmiş bir süre içinde kapatılmaları sırasında sistemde oluşacak hidrolik basınç
dalgalanmalarının mertebesini tahmin etmeye yöneliktir.
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Şekil 1: Ankara Şehrine Su Temin Eden Bazı Barajların Konumları
Şekil 1: Ankara’ya Su Temin Eden İsale Hatları

Şekil 1 Ankara’ya su temin eden isale hatları
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Şekil 2: İsale hattının genel krokisi

Şekil 3: İsale hattının mevcut durumu
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Şekil 4: İvedik girişinde kontrol bölümünün şematik görünüşü
Bu konuda benzer bir çalışma Binnie-Partners adlı bir İngiliz şirketi tarafından 1981 yılında
yapılmıştır, [Binnie-Partners, 1981]. Bu çalışma sonuçları ayrıca Binnie-Partners çalışma
sonuçları ile kıyaslanmıştır.
2. SİSTEMİN TEMEL KARAKTERİSTİKLERİ
A) Baraja İlişkin Bilgiler:
Baraj kret kotu = 964.5 m
Rezervuar maksimum su seviyesi = 962.80 m
Barajdan su alma ağzı kotu = 936.02 m
Maksimum proje debisi = 6.91 m3/s
İsale hattında boru iç çapı = 2.2 m
B) İvedik Arıtma Tesisine İlişkin Veriler:
Birinci kısım, havalandırma olmadığında 917.7 m
Nihai dört kısım, havalandırmasız 918.1 m
Nihai dört kısım, havalandırmalı 920.2 m
Havalandırma ve karıştırma odasında minimum su kotu = 916.2 m
İvedik girişinde boru eksen kotu = 913.10 m
Giriş bölümünde belirtildiği gibi isale hattı yaklaşık 45 km uzunluğunda olup, her biri 6 m
uzunluklu, 2200 mm iç çaplı ve 20 cm et kalınlıklı ön gerilmeli beton borulardan oluşmaktadır.
Boruların birbirlerine bağlantı yerlerinde sızdırmazlığı sağlamak için lastik contalar
konulmuştur. Vanaların olduğu yerlerde çelik borular kullanılmıştır. İsale hattında yüksek
noktalara vantuzlar alçak noktalara da deşarj T’leri yerleştirilmiştir. Ayrıca 3.6o’den büyük
bütün kurblarda tespit kitleleri kullanılmıştır.
3. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Bu bölümde sadece bu çalışmaya baz olan eski çalışmalardan özetle bahsedilecektir.
Bunlardan birincisi, 1981 yılında Binnie-Partners müşavirlik firmasının hazırladığı “Hydraulic
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Surge Analysis”, adlı bir rapordur, ki bu raporda Kurtboğazı – İvedik isale hattında çeşitli
hidrolik koşullar altında oluşması beklenen hidrolik basınç dalgalanmaları analizleri
sunulmaktadır. Diğeri ise 1984 yılında DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi
Hidrolik Laboratuarında yapılan “ Ankara Kurtboğazı Barajı – İvedik Kullanma Suyu
Şebekesinin İşletme Şartları” adlı çalışmadır, [Yıldırım, 1984].
3.1 DSİ TAKK Dairesinde Yapılan Çalışmanın Özeti
DSİ V. Bölge Müdürlüğünün isteği üzerine 1984 yılında, DSİ TAKK Dairesinden; Kurtboğazı
Baraj gölü seviyelerine bağlı olarak isale hattındaki kontrol vanalarının çeşitli açıklıkları için
sistemden geçirilebilecek debilerin belirlenmesi istenmiştir. Bunun üzerine bir çalışma yapılmış
ve sonuçları bir raporda sunulmuştur, [Yıldırım, 1984]. Tablo 1, bu rapordan yararlanarak
hazırlanmış olup, isale hattındaki kontrol vanalarının tam açık olmaları durumunda hangi göl
kotunda hangi debilerin geçeceğini göstermektedir. Tablo 1’deki Z1, Z2 ve Z3 büyüklükleri Şekil
3’te açıklanmıştır. Bu tablodan sistemden geçebilecek maksimum debi hemen hesaplanabilir.
Örneğin, göl seviyesinin Kurtboğazı Barajında maksimum değerinde (Z1=962.80 m) ve İvedikte
havuz su yüzü kotunun minimum değerinde olduğu varsayılırsa (Z3=916.20m), Tablo 1’den Z1Z3 = 962.80–916.20=46.6 m için yaklaşık olarak Qpik = 5.7 m3/s yada 493,000 m3/gün bulunur.
3.2 BINNIE-PARTNERS Müşavir Firmasının Raporu
1981 Haziranında sunulan bu rapor çeşitli hidrolik koşullar altında isale hattında oluşması
beklenen hidrolik basınç dalgalanmalarına ilişkin analizleri kapsamaktadır, [Binnie-Partners,
1981]. Anılan çalışmanın tavsiyeler bölümünde mansaptaki kontrol vanaları için aşağıdaki vana
kapatma biçimi önerilmiştir. “İvedik girişinde her iki iğne uçlu vana aynı anda kapatılmaya
başlamalı ve ilk 540 saniye içinde her iki vana toplam açıklıklarının %30’una kadar kapatılmalı
(yani ilk 540 s sonunda vanalar %70 oranında kapalı halde bulunmakta) daha sonra geriye kalan
%30’luk açıklık 1260 s içinde kapatılarak toplam kapatma işlemi 1800 s (1/2 saat) sürmelidir.”
Binnie-Partners bu kapatma işlemi için maksimum basınç dalgasını vanalarda statik yükün
(baraj göl seviyesi) 5 m üstünde yani yaklaşık 967 m kotu civarında bulmuştur, Şekil 5. Yine
aynı raporda yukarıdaki kapatma biçimi mansapta İvedik girişinde tek bir kontrol vanasının
çalışması durumunda (diğer iğne uçlu vana tamamen kapalı iken) tekrarlanmış ve vana üzerinde
oluşacak ek basınç dalgası, statik yükün 8 m üstünde yani yaklaşık 970 m kotu civarında
bulunmuştur, Şekil 6.
Ek olarak, bu çalışmada yapılan bütün analizlerde isale hattı boyunca minimum hidrolik
basınç dalgalanmaları daima pozitif basınç olarak hesaplanmıştır. Söz konusu raporda sonuç
olarak şöyle denilmektedir. “ Borular fabrikada imal edilirken işletmede karşılaşılacak
basınçların 1.5 katına kadar test edildiklerinden en olumsuz koşullarda bile oluşabilecek hidrolik
basınç dalgalanmaları bu boru dayanım basıncından düşük olacaktır. Fakat boru hattının
bütünlüğü (güvenliği) ayrıca boru birleşim yerlerinin ve tespit kitlelerinin durumuna bağlı
olduğundan DSİ isale hattında test yaparak sistemin Şekil 6’da gösterilen hidrolik dalga
basınçlarına karşı dayanabileceğini göstermelidir.”
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Tablo 1: Kurtboğazı Barajı ile İvedik Arasında Debi-Seviye İlişkileri

2

3

4

5

Q (m /s)

1

Q (m /gün)

3

Z1 - Z2

Z2 – Z3

Z1 - Z3

1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00

86,400
95,040
103,680
112,320
120,960
129,600
138,240
146,880
155,520
164,160
172,800
181,440
190,080
198,720
207,360
216,000
224,640
233,280
241,920
250,560
259,200
267,840
276,480
285,120
293,760
302,400
311,040
319,680
328,320
336,960
345,600
354,240
362,880
371,520
380,160
388,800
397,440
406,080
414,720
423,360
432,000
440,640
449,280
457,920
466,560
475,200
483,840
492,480
501,120
509,760
518,400

0.058
0.070
0.084
0.098
0.114
0.131
0.148
0.168
0.188
0.209
0.232
0.256
0.281
0.307
0.334
0.363
0.392
0.423
0.455
0.488
0.522
0.557
0.594
0.632
0.670
0.711
0.752
0.794
0.838
0.882
0.928
0.975
1.023
1.072
1.123
1.175
1.227
1.281
1.336
1.393
1.450
1.509
1.568
1.629
1.691
1.755
1.819
1.884
1.951
2.019
2.088

1.370
1.658
1.973
2.315
2.685
3.083
3.507
3.959
4.439
4.946
5.480
6.042
6.631
7.247
7.891
8.563
9.261
9.987
10.741
11.522
12.330
13.166
14.029
14.919
15.837
16.783
17.755
18.755
19.783
20.838
21.920
23.030
24.167
25.331
26.523
27.743
28.989
30.263
31.565
32.894
34.250
35.634
37.045
38.483
39.949
41.443
42.963
44.511
46.087
47.690
49.320

1.428
1.728
2.056
2.413
2.799
3.213
3.656
4.127
4.627
5.155
5.712
6.297
6.912
7.554
8.225
8.925
9.653
10.410
11.196
12.009
12.852
13.723
14.623
15.551
16.508
17.493
18.507
19.549
20.620
21.720
22.848
24.005
25.190
26.404
27.646
28.917
30.216
31.545
32.901
34.286
35.700
37.142
38.613
40.113
41.640
43.197
44.782
46.396
48.038
49.709
51.408

3
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Şekil 5: Q = 6.91 m3/s, mansapta her iki vana eşzamanlı kapatılırken

Şekil 6: Q = 5.44 m3/s, mansapta tek vana kapatılırken (Diğer vana işletme dışı)
4. ŞİMDİKİ ÇALIŞMA
Bu çalışmada (Bozkuş, 1993), literatürde bulunan konu ile ilgili yöntemler [Wylie ve Streeter,
1983] kullanılarak FORTRAN dilinde bir bilgisayar programı yazılmıştır. Söz konusu yöntem,
Karakteristikler Metodu olarak bilinen ve fiziksel sisteme ait sınır koşulları kullanılarak zamana
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bağlı akımın davranışını bulmaya yönelik bir yöntemdir. Yöntemin matematiksel temeli [Wylie
ve Streeter, 1983] ‘te detaylı olarak verilmektedir. Geliştirilen bilgisayar programına Kurtboğazıİvedik isale hattındaki belirli memba ve mansap koşulları uyarlanarak sistemin matematiksel
modeli oluşturulmuştur. Bu programdan çeşitli hidrolik koşullar için elde edilen değerler Tablo
2’de gösterilmiştir. Bu tablodan görüldüğü üzere 3 ve 4 nolu kolonlarda sırası ile Kurtboğazı
barajındaki su kotları (Z1) ile İvedik’te isale hattından gelen suyun boşaldığı havuzdaki su kotları
(Z3) varsayılarak yapılan analizler sonucunda sistemden geçebilecek debiler ve mansapta kontrol
vanası üzerinde oluşacak maksimum hidrostatik basınç kotları (Zmaks) bulunmuştur. 7 nolu
kolondaki değerler kontrol vanasında baraj göl su seviyesi üzerinde oluşan ek basınçlar olup,
(Zmaks – Z1) ifadesi ile hesaplanmıştır.
Tablo 2: Bilgisayar Analizleri Sonuçları
1

2

3

4

5

6

Q (m3/s)

Q (m3/gün)

Z1

Z3

Z1 - Z3

Zmax

5.000
5.083
5.462
5.713

432,000
439,171
471,917
493,603

962.80
953.10
962.80
962.80

927.10
916.20
920.20
916.20

35.70
36.90
42.60
46.60

967.76
958.20
968.10
968.40

7

Pmax

γ

4.96
5.10
5.30
5.60

Tablo 2’deki son satır (Q = 5.71 m3/s) ile Binnie-Partners’ın yaptığı ve sonucu Şekil 6’da
gösterilen analiz şartları çok benzer olup, kıyaslanabilirler. Şekil 6’da görüldüğü gibi bu analizde
Binnie-Partners baraj göl kotu için 962.8 m ve İvedikte havuz su kotu için 916.2 m almıştır.
Onların analizinde sistemden geçebilen debinin daha küçük olmasının (Q = 5.44 m3/s) her iki
çalışmada kullanılan veriler arasındaki bazı farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir.
(Örneğin sistemdeki sürtünme katsayısı, yerel kayıplar, toplam isale hattı uzunluğu, v.b.) BinniePartners’ın İvedik girişinde hesapladığı maksimum ek basınç 8 m civarındadır. Buna karşılık
şimdiki çalışmada söz konusu yerdeki basınç 5.6 m olarak bulunmuştur.
5. SONUÇ
Sonuç olarak Bölüm 3.2’de açıklanan ve Binnie-Partners firması tarafından önerilen İvedik
girişindeki kontrol vanalarını kapatma biçimi işletmede kullanıldığı taktirde oluşacak ek basınç
dalgaları mertebesinin sistemin dayanım gücünün altında olması beklenmektedir. Yine BinniePartners’ın raporunda da belirtildiği üzere sistemin bütünlüğünün korunması boru bağlantı
yerlerindeki contaların sızdırmazlığı ve kurblardaki tespit kitlelerinin dayanım gücü ile doğru
orantılı olarak ilişkilidir. Bu nedenle sistemin kapasitesi arttırılırken vanalar tam kontrollu ve
yavaş açılmalı, bağlantı yerlerinde sızma olup olmadığına dikkat edilmelidir.
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ÇAMLIDERE BARAJI İSALE HATTININ ÇEŞİTLİ HİDROLİK
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ÖZET
Çamlıdere barajı, Ankara Su Temini projesi kapsamında büyük öneme sahip bir baraj
olup, 2027 yılında Ankara’nın içme suyunun %67’sini tek başına sağlaması öngörülmektedir.
Çamlıdere barajı rezervuarında depolanan su 60.7 km uzunluğunda bir isale hattı ile İvedik
Arıtma Tesisine taşınmakta ve oradan Ankara şehrine verilmektedir. Söz konusu isale hattı,
her biri 3500 mm çaplı 4277 m ve 2823 m uzunluklu iki kısa tünel, 3400 mm çaplı 16362
metrelik bir uzun tünel (Kınık Tüneli), 2200 mm çaplı toplam 34052 m uzunluğunda
öngerilmeli beton boru ve 2200 mm çaplı 3132 m uzunluklu çelik borudan oluşan kompozit
bir yapıya sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Ankara’nın artan içme suyu gereksinimi
kapsamında mevcut hattın yanına paralel olarak ikinci ve üçüncü hatların inşaa edilmesi
halinde, isale hattından geçecek debilerin hesaplanmasına yöneliktir. Bu amaçla Fortran
bilgisayar dilinde bir yazılım geliştirilmiş olup bu yazılım kullanıcının seçebileceği birçok
hidrolik koşulda isale hattından geçen debiyi hesaplama olanağı vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Çamlıdere Barajı, İsale Hattı, Debiler.
INVESTIGATION OF THE DISCHARGES IN THE CAMLIDERE WATER
TRANSMISSION LINE UNDER VARIOUS HYDRAULIC CONDITIONS
ABSTRACT
Çamlıdere dam is one of the most significant dams supplying potable water for the City of
Ankara, which is expected to cover the 67% of the drinking water needs of the City in the
year 2027. The pipeline extends a distance of 60.7 km between the dam and the water
treatment plant at Ivedik. After treated there, the water is diverted into the City. The pipeline
is a composite pipeline consisting of two short tunnels of 3500 mm diameter with the lengths
of 4277 m and 2823 m, one long tunnel of 3400 mm diameter with the length of 16362 m
(Kınık Tunnel), a prestressed concrete pipeline of 2200 mm diameter with the length of
34052 m and a 3132 m long steel pipe of 2200 mm diameter. The purpose of this study is to
compute the discharges to be transported in the pipeline when the second and third pipeline is
constructed parallel to the existing line. A Fortran program is written to perform the task
under various hydraulic conditions that a user may select.
Key Words: Çamlıdere Dam, Pipeline, Discharges.
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1. GİRİŞ
Ankara şehrinin içme suyu gereksiniminin önemli bir kısmı Çamlıdere barajından ve ona
su sağlayan Işıklı ve Körler barajlarından karşılanmaktadır. Çamlıdere barajı kaya dolgu bir
baraj olup, 753 km2 drenaj alanına sahiptir. Kret kotu 1002 m olan barajın talvegten
yüksekliği 102 m dir. Kullanılabilir rezervuar hacmi 840 hm3 tür. İnşaatı 1976-1985 yılları
arasında yapılan barajın isale hattı 1988 yılından beri işletmededir. Çamlıdere barajının yıllık
içme suyu kapasitesi 150 hm3 tür. Çamlıdere barajı rezervuarında depolanan su 60.7 km
uzunluğunda bir isale hattı ile İvedik Arıtma Tesisine taşınmakta ve orada arıtıldıktan sonra
da Ankara şehrine verilmektedir. Söz konusu isale hattı, her biri 3500 mm çaplı 4277 m ve
2823 m uzunluklu iki kısa tünel, 3400 mm çaplı 16362 metrelik bir uzun tünel (Kınık
Tüneli), 2200 mm çaplı toplam 34052 m uzunluğunda öngerilmeli beton boru hattı ve 2200
mm çaplı 3132 m uzunluklu çelik borudan oluşan kompozit bir yapıya sahiptir. Şekil 1,
İvedik Arıtma tesisinin ve Ankara’ya su temininde kullanılan barajların yerlerini
göstermektedir. Şekil 2 ise isale hattının şematik bir görünümüdür. Halen tek bir hat
kullanımda olup, bu çalışmada; mevcut hatta paralel olarak ikinci ve üçüncü hatlar ilave
edilirse, sistemden alınabilecek debinin ne olabileceği sorusuna yanıt aranacaktır.
Mevcut hattın inşaası sırasında 1978 yılında Müşavirlik Firması Obermeyer Project
Management, OPM’den [OPM, 1978] hidrolik danışmanlık hizmeti alınmış olup, anılan
hizmette OPM, isale hattında olası maksimum hidrolik basınç dalgalanmalarını, hattın
geçirebileceği pik debiyi, hattın hidrolik açıdan güvenlik sistemini ve su alma kulesi tasarımı
gibi konular üzerinde çalışmışlardır. Bu çalışmalar sonucu şu bulgulara ulaşılmıştır.
Boru ve tünellerde herhangi bir hasara yol açmamak için maksimum piyezometrik
yükseklik kotu 970 m’yi aşmamalıdır.
Bu kotun üzerindeki ek basınçlar ya girişte su alma yapısında veya en geç ikinci tünelin
çıkışında sönümlendirilmelidir.
Şekil 3 su alma yapısının enkesitini, Şekil 4 ise yandan görünüşünü vermektedir. Su alma
yapısı bir kule şeklinde olup içinde 2 adet düşey şaft bulunmaktadır. Bu şaftlardan, Şaft A
baraj gölünden çeşitli kotlardan su alma yapısına su girişini sağlamak için, diğeri yani Şaft B
ise fazla basınç yükünü kırmak için tasarlanmışlardır. İki şaft arasında basınç kırıcı olarak
tasarlanan bir kapak bulunmaktadır. 4 nolu kapak olarak adlandırılan bu kapak kırılacak
basınç yüküne ve sistemden geçmesi arzu edilen debiye bağlı olarak kısmi açıklıklarda
çalışacak şekilde tasarımlanmıştır. Basınç kırıcı şaft olarak kullanılan şaft B’de maksimum su
seviyesinin 965 m kotunu aşmaması öngörülmüştür.
Boru hattının güvenliğini sağlamak amacı ile hat boyunca 4 yerde elektronik kontrollu
güvenlik vanalarının yerleştirilmesi tavsiye edilmiştir.
Ayrıca OPM firması 1978 yılında yaptığı hesaplarda hattın tek olması durumunda
geçirebileceği maksimum debinin 7.35 m3/s olacağını, iki paralel hat olması durumunda bu
debinin 14.5 m3/s’ye çıkacağını ve 3 paralel hat durumunda ise 21 m3/s’lik debinin sistemden
geçebileceği sonuçlarına varmışlardır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu debilerin
hesabında baraj gölü su kotunun yaklaşık olarak 970 m civarında olduğu varsayımı
kullanılmıştır. Hesaplarda Darcy-Weisbach sürtünme faktörü f için tünellerde 0.012,
borularda ise 0.2 mm pürüzlülük yüksekliğine karşı gelen 0.0125 değeri kullanılmıştır.
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Şekil 1 Ankara’ya Su Temin Eden İsale Hatları
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Şekil 2 Çamlıdere İsale Hattı Şematik Görünüm

Şekil 3: Çamlıdere Su Alma Yapısı Enkesiti
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Şekil 4: Çamlıdere Su Alma Yapısı Yandan Görünüşü
Şimdiki çalışmanın [Bozkuş, 1996] yapıldığı sırada sürtünme katsayılarının OPM
firmasının kullandığı değerlerden daha yüksek olması gerektiği düşünülmüştür. Ayrıca hattın
tek, ikili ve üçlü durumlarında geçirebileceği debi hesaplarında, kullanılması gereken su
kotunun, hattın güvenliği için şaft B’de izin verilen maksimum kot olan 965 m’nin olması
gerektiği sonucuna varılmıştır. Dolayısı ile bu çalışmada hesaplanacak debilerin OPM’in
hesapladığı debilerden daha düşük çıkması beklenmelidir.
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2.

ÇAMLIDERE-İVEDİK SU İLETİM SİSTEMİ

2.1 İsale Hattının Temel Karakteristikleri
İsale hattı; iç çapı 3.50 m ve toplam uzunluğu 7195 m olan 2 tüneli, iç çapı 3.40 m ve
uzunluğu 16312 m olan bir başka tüneli, 2.20 m iç çaplı 34052 m uzunluklu öngerilmeli
betonarme borular ve yine 2.20 m iç çaplı 3132 m uzunluklu çelik borulardan oluşan
kompozit bir yapıya sahiptir. Böylelikle hattın toplam boyu 60741 m uzunlukta olup, Şekil
2’de hattın şematik bir görüntüsü sunulmuştur. Söz konusu şekil, mevcut hatta ikinci ve
üçüncü paralel hatların çekilmesi durumunu da kapsamaktadır. İsale hattından geçen debi
İvedik girişindeki 1000x685x1000 mm boyutlarında iki adet Larner Johnson tipi iğne uçlu
vanalarla kontrol edilmektedir. OPM’e göre, 7.15, 13.89, 29.64 ve 44.25’inci kilometrelerde
boru patlamasına karşı güvenlik vanaları yerleştirilmiştir.
2.2

İsale Hattındaki Hidrolik Kayıplar

İsale hattındaki hidrolik kayıplar boru çeperindeki sürtünmeden ve yerel kayıplardan
(geometrinin değiştiği yerler, kurblar, kesit genişlemeleri veya daralmaları, vanalar, giriş ve
çıkışlar, vs.) oluşmaktadır. İsale hattı oldukça uzun olduğundan (60 km’nin biraz üstünde)
hakim kayıplar sürtünme kayıplarıdır. Fakat yerel kayıpların Larner-Johnson tipi vanalarda
ve hattın ikili, üçlü hale gelmesi durumundaki branşmanlarda ihmal edilemeyecek
mertebelerde olduğu da görülmektedir. Çalışmada göz önüne alınan yerel kayıplar aşağıda
verilmiştir. Bu kayıpların nasıl hesaplandığı ilişikte sunulan bilgisayar programından
izlenebilir.
•
•
•
•
•
•
2.3

Su alma yapısındaki giriş kayıpları
T1 tünelinin çıkışındaki daralmadan kaynaklanan kayıplar, genişleme ve kurblardaki
kayıplar.
Paralel iki veya üç hat düşünülmesi durumunda branşman kayıpları
Kelebek vana kayıpları
Larner-Johnson vana kayıpları
İsale hattının İvedik çıkışındaki kayıplar
İsale Hattında Debilerin Hesaplanması

İsale hattındaki debilerin sistematik biçimde hesaplanabilmesi için Fortran dilinde bir
bilgisayar programı yazılmıştır. Bu program kullanıcı tarafından gerçek zamanlı olarak
kolaylıkla kullanılabilir. Program icra edilirken kullanıcıdan, boru ve tünel çaplarını,
uzunluklarını, sürtünme katsayılarını, B şaftındaki ve İvedik girişindeki su kotlarını ve
hesapların kaç hat durumu için yapılacağını sormaktadır. Daha sonra tüm yerel ve sürtünme
kayıplarını göz önüne alarak debileri hesaplamakta ve sonuçları daha önceden kullanıcının
tanımladığı bir çıktı dosyasına koymaktadır.
Sürtünme kayıplarını hesaplamak için kullanılan Darcy-Weisbach denklemi aşağıda
verilmiştir.
L V2
8 fL
hf = f
=
(1)
Q2
2
5
D 2 g gπ D
Bu denklemde;

hf = su yüksekliği cinsinden sürtünme kayıpları, (m),
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f = sürtünme faktörü,
L = içindeki sürtünme kaybı hesaplanmak istenen hattın uzunluğu, (m),
V = isale hattındaki ortalama su hızı, (m/s),
Q = hattın debisi, (m3/s),
D = çap, (m),
g = yerçekimi ivmesi, (9.81 m/s2)
Atnalı kesitindeki tünellerde D çapı yerine 4Rh kullanılmıştır. Rh, hidrolik yarıçap olup,
enkesit alanı bölü ıslak çevre uzunluğu olarak tanımlanmaktadır. Sürtünme faktörü f turbulent
akımlarda relatif pürüzlülük e/D ile Reynolds sayısına (Re = VD/ν) bağlıdır. Bu ifadede ν =
1x10-6 m2/s olup, suyun kinematik viskozitesidir. Pürüzlülük yüksekliği, e için çeşitli değerler
kullanılarak o değerlere karşı gelen aşağıdaki sürtünme faktörleri hesaplanmıştır.
Çelik borular için: e = 0.25 mm, D=2200 mm, f = 0.01200
Beton borular için: e = 0.40 mm, D=2200 mm, f=0.01385
e = 0.70 mm, D=2200 mm, f=0.01520
e = 1.00 mm, D=2200 mm, f= 0.0160
Tünellerde, 2 farklı Manning pürüzlülük katsayısı n kullanıldı. Bu katsayılar sürtünme
faktörü ile aşağıdaki denklem sayesinde ilişkilendirildi, [Design of Small Dams, 1974].
185n 2
(2)
f =
1
3
D
Bu ifadedeki D tünel çapıdır. Denklem 2 kullanılarak, tünellerde kullanılan sürtünme
katsayıları aşağıda verilen değerler olarak hesaplandı.
1 ve 2 nolu tünellerde;
3 nolu tünelde;

n = 0.014, D = 3.5 m, f = 0.0239
n = 0.017, D = 3.5 m, f = 0.0352
n = 0.014, D = 3.4 m, f = 0.0241
n = 0.017, D = 3.4 m, f = 0.0356

B şaftında geniş bir su kotu aralığında (945.00 – 970.00 m), yukarıda verilen sürtünme
faktörleri kullanılarak isale hattında geçecek debiler hesaplandı. Tablo 1, tünellerde n = 0.014
kullanılarak elde edilen debilerin özet listesini vermektedir. Bu tabloda görüldüğü üzere, B
şaftında izin verilen maksimum su kotu olan 965.00 m kullanılması durumunda, tek hat için
Q = 6.04 m3/s, iki paralel hat için Q = 10.94 m3/s, ve üç paralel hat için Q = 14.39 m3/s
hesaplanmıştır.
Diğer taraftan Tablo 2 ise yine B şaftında 965.00 m kotunda çeşitli sürtünme faktörleri ve
Manning pürüzlülük katsayıları için hesaplanan debi değerlerinin özetlenmiş halini
vermektedir. Pürüzlülük yüksekliği e=0.7 mm, en makul değer olarak düşünüldüğünden bu
değere karşı gelen hesaplanmış debi değerleri koyu olarak gösterilmiştir.
Tabi ki, tüm bu hesaplarda, gerek beton borular gerekse çelik borularda sürtünme faktörleri
ve tünellerde kullanılan pürüzlülük katsayılarının bazı varsayımlara dayandığı
unutulmamalıdır. Daha hassas hesaplar için söz konusu değerlerin gerçek değerleri
kullanılmalıdır. Bu değerlerin de elde edilmesi isale hattında sistematik ölçümler
gerektirmektedir.
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Tablo 1: Çamlıdere-İvedik İsale Hattında Hesaplanan Debiler
(Tünellerde, n = 0.014; Beton Borularda, e = 0.7 mm)
(Çelik borularda, e = 0.25 mm)
B Şaftında

İvedikte Su

1. Aşama

2. Aşama

3. Aşama

Su Kotu

Kotu

Tek Hat

Çift Hat

Üç Hat

3

3

Z1, (m)

Z2, (m)

Q (m /s)

Q (m /s)

Q (m3/s)

950.00

918.12

4.98

9.02

11.86

951.00

918.12

5.06

9.16

12.05

952.00

918.12

5.13

9.30

12.23

953.00

918.12

5.21

9.43

12.41

954.00

918.12

5.28

9.57

12.59

955.00

918.12

5.36

9.70

12.76

956.00

918.12

5.43

9.83

12.93

957.00

918.12

5.50

9.96

13.10

958.00

918.12

5.57

10.09

13.27

959.00

918.12

5.64

10.21

13.43

960.00

918.12

5.71

10.34

13.60

961.00

918.12

5.78

10.46

13.76

962.00

918.12

5.84

10.58

13.92

963.00

918.12

5.91

10.70

14.08

964.00

918.12

5.98

10.82

14.23

965.00

918.12

6.04

10.94

14.39

Tablo 2: Çamlıdere-İvedik İsale Hattında Hesaplanan Debiler.
B Şaftında
Su
Kotu = 965.00 m
Hattın Cinsi
Mevcut
İsale
Hattı (Tek Hat)
Paralel
İki Hatlı
Sistem
Paralel
Üç Hatlı
Sistem

Çelik boruda sürtünme katsayısı = f = 0.012 ve e = 0.25 mm
Tünellerde

Tünellerde

Pürüzlülük
n= 0.014

Pürüzlülük
n= 0.017

Hesaplanan Debiler, (m3/s).
6.22
6.04
5.88
11.20
10.94
10.70
14.65
14.39
14.14

6.12
5.95
5.79
10.63
10.40
10.20
13.44
13.23
13.04
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Beton Borularda
Sürtünme
Katsayıları ve Karşı Gelen
Pürüzlülük Değerleri
f

e (mm)

0.01385
0.01520
0.01650
0.01385
0.01520
0.01650
0.01385
0.01520
0.01650

0.40
0.70
1.00
0.40
0.70
1.00
0.40
0.70
1.00

3.

SONUÇ

Beklenildiği gibi şimdiki çalışmada hesaplanan debi değerleri OPM’in hesapladığı
değerlerden daha düşük bulunmuştur. Bu çalışmada 1, 2 ve 3 paralel hatlı isale sistemi için
sırası ile Q = 6.04 m3/s, Q = 10.94 m3/s, Q = 14.39 m3/s bulunmuştur. OPM ise Q=7.35 m3/s,
14.5 m3/s, ve 21 m3/s hesaplamıştı.
Bunun nedenleri arasında, OPM’in hesaplarını yaptığı dönemle şimdiki çalışma arasında
uzun bir dönem geçtiği için hattın eskimiş olması ve bu nedenle pürüzlülük katsayılarının
artmış olması gösterilebilir. İkinci önemli neden olarak da OPM’in hesaplarında membada
970.00 m kotunun kullanılmasıdır. Şimdiki hesaplarda ise Şaft B’de müsaade edilen en
yüksek kot olan 965.00 m kullanılmıştır.
4.
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ÖZET
Biriktirme hazneleri, akarsuyun getirdiği zamana bağlı olarak sürekli değişen akım ile akımın
kullanılmak istendiği (enerji üretimi, sulama, akarsu ulaşımı gibi) amaçlar için gerekli su miktarı
arasındaki dengesizliği belirli ölçüde gidermek için tasarlanır. Hidrolojik açıdan, belirli bir
ihtiyacı karşılamak için akarsudan elde edilmesi gereken depolama hacmi; gelen akımın miktarı
ve değişkenliğine, amaca (elde edilmek istenen su miktarına) ve bu ihtiyacın karşılanmasındaki
güvenilirlik derecesine bağlıdır. Biriktirme hazneleri tasarımında çok sayıda yöntem
kullanılmaktadır. Sunulan çalışmada, tek biriktirme haznesi için kapasite-verim–risk ilişkisi
araştırılmıştır. Bu amaçla, Dicle havzası Botan çayı üzerinde bulunan EİE-Billoris (2604/26) akım
gözlem istasyonunda gözlenmiş 46 yıllık (1947–1992) aylık ve yıllık ortalama akım verileri
kullanılarak, eklenik akımlar, eklenik farklar, minimum akım, Alexandre, Dincer, Gould Gamma,
McMahon, Gould sentetik, aylık su bütçesi, olasılık matris yöntemleri ile hazne kapasitesi
hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: düşük akım hidrolojisi, kritik dönem, olasılık matrisi, hazne kapasitesiverim-risk ilişkisi.
DETERMINATION OF RESERVOIR CAPACITIES FOR BOTAN CREEK IN THE
DICLE BASIN USING DIFFERENT METHODOLOGIES
ABSTRACT
Reservoirs are designed for decreasing the instability between the flow carried by the river
that is variable in time and the volume of the water required for the usage purposes of the flow
(energy production, irrigation, river transportation. etc.). The storage required on a river to meet
a specific demand depends primarily on three factors: the magnitude and the variability of the
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river flows, the size of the demand, and the degree of reliability of this demand being met. A
large number of procedures have been proposed to estimate storage requirements. In the
presented study, reservoir capacity-yield-reliability relationships are investigated for a single
reservoir by using monthly and annual mean flow data of EIE-Billoris (2604/26) flow gauging
station on Botan Stream in Dicle Basin. This data is observed in a period of 46 years between
1947 and1992. The required reservoir capacity is estimated by using mass curve, residual mass
curve, minimum flow, Alexandre, Dincer, Gould’s Gamma, McMahon, Gould’s synthetic data,
behaviour analysis and probability matrix methods and the obtained results are evaluated.
Key Words: low flow hydrology, critical period, probability matrix, reservoir capacity-yieldreliability relationships.
1. GİRİŞ
Bir akarsudaki doğal akım zaman içinde değişen değerler alır, kurak dönemlerde debi
ortalamanın çok altına düşerken yağışlı dönemlerde çok yüksek değerler alabilir. Bu değişim
genellikle akarsudan yararlanmak istediğimiz amacın gerektirdiği su miktarı ile uyuşmaz; bunun
sonucu olarak büyük zararlar ortaya çıkabilir. Akarsuyun getirdiği akımın zaman içindeki
dağılımını yeniden düzenlemek için biriktirme hazneleri kurmak gerekir. Hazneler akarsuyun
rejimini değiştirerek çok su gelen dönemlerdeki su fazlalığını kurak dönemlerde kullanılmak
üzere depolarlar.
Su kaynaklarını geliştirme projelerinde genellikle akarsular üzerinde biriktirme hazneleri
kurulması planlanır. Bu haznelerin tasarımı (gerekli kapasitelerin belirlenmesi) önemli bir
problemdir. Hazne kapasitesi suyun kullanılacağı amaca ve gereksinmelere olduğu kadar
akarsuyun getirdiği akımlara ve haznenin işletme şekline de bağlıdır [Bayazıt, 1997].
2. BİRİKTİRME HAZNELERİNİN TASARIMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER
Belirli bir ihtiyacı karşılamak için akarsudan elde edilmesi gereken depolama hacmi; gelen
akımın miktarı ve değişkenliğine, amaca (elde edilmek istenen su miktarına) ve bu ihtiyacın
karşılanmasındaki güvenilirlik derecesine bağlıdır. Hazne kapasitesinin belirlenmesinde;
kullanım amaçları ve su gereksinimleri kadar, haznenin işletme şekli de dikkate alınmalıdır.
Hidrolojik açıdan yaklaşıldığında, akış değerlerinin stokastik karakteri ve karar verme sürecine
etkiyen belirsizlikler de dikkate alınarak, hazne kapasitesinin risk, güvenilirlik kavramlarını
içeren şekilde belirlenmesi gerektiği açıktır.
Hazne hacminin belirlenmesinde kullanılan yöntemler teorik olarak üç kısma ayrılmasına karşın,
bu gruplar arasındaki ayrım çok belirgin değildir. Birinci grupta yer alan kritik dönem yöntemleri,
giriş akımlarının ihtiyacı karşılamaması durumunda, gerekli depolama hacminin belirlenmesi
amacıyla gözlenmiş ardışık akımların kullanıldığı yöntemlerdir. Ön tasarım aşamasında kullanılan
ve klasik bir yöntem olan eklenik akımların (Rippl) yanı sıra, eklenik farklar, minimum akımlar ve
ardışık tepeler yöntemleri ile son tasarım aşamasında yine yaygın olarak kullanılan aylık su bütçesi
yöntemi bu gruba örnek olarak verilebilir. Ancak bu yöntemlerde, öngörülen hazne hacminin
ihtiyacı karşılamada taşıdığı riski tanımlamak mümkün değildir. Bu noktada, belirli bir dağılımın
uygunluğunun öngörüldüğü ve riskin de ifade edilebildiği Alexandre, Dinçer, Gould Gamma gibi
yöntemler uygulama alanı bulmaktadır [McMahon ve Mein, 1986].
Moran hazne teorisini temel alan yöntemler ikinci grupta yer almaktadır. Olasılık Matrisi
yöntemleri, bu grubun önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Ön tasarım aşamasında
kullanılabilecek Mc Mahon tarafından geliştirilen ampirik denklem ve Hardison tarafından çeşitli
dağılımlar için geliştirilen abaklar yardımıyla hazne hacminin tayini bu grubun örnekleri arasında
sayılabilir. Gould tarafından modifiye edilen olasılık matris yöntemi ise son tasarım aşamasında
kullanılabilecek etkin bir yöntem olarak göze çarpmaktadır [McMahon ve Mein, 1986].
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Üçüncü grup ise sentetik veri kullanımını temel alan yöntemlerden oluşmaktadır. Gould’un
geliştirdiği abaklar, bu grubun ön tasarım aşamasında kullanılabilecek en kayda değer örneğidir.
Monte Carlo yöntemleri olarak tanımlanan sentetik seri üretimi, hazne hacminin belirlenmesinde
tek başına kullanılan bir araç olmayıp, daha çok haznenin çeşitli durumlar için sınanmasına olanak
tanıyan benzetim çalışmalarında, diğer yöntemler ile birlikte kullanım alanı bulmaktadır.
3. UYGULAMA
3.1. Havza ile İlgili Bilgiler
Dicle havzası, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan, Fırat havzasından sonra Türkiye’nin
ikinci en büyük havzasıdır. Dicle Havzası akım potansiyeli, Türkiye geneli havzaların akım
potansiyelinin %11.5’ini oluşturmaktadır. Bu nedenle Dicle havzası Türkiye açısından oldukça
büyük önem taşımaktadır. EİE tarafından işletilen Billoris akım gözlem istasyonu, (41o 51’ 18’’ D37o 49’ 04’’ K) koordinatlarında, 460 m kotunda, Siirt-Eruh yolunun 20. km’sindeki Beşiri
Köprüsü’nde, Botan Çayı üzerindedir. Yağış alanı 7889.2 km2 olup yıllık ortalama 153,100 m3/sn lik
bir debiyi ölçmektedir [Özen S., 2001]. Billoris akım gözlem istasyonuna ait 1947-1992 yılları
arasındaki akım verilerinin aylık ve yıllık istatistiksel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir [EİE, 19471992].
Tablo 1 Billoris akım gözlem istasyonunun 46 yıl süreli (1947-1992 yılları arasındaki) aylık ve
yıllık akım verilerinin istatistiksel özellikleri
Aylık
İstatistiksel Özellikler
Ortalama
Standart Sapma
Maksimum Değer
Minimum Değer
Çarpıklık Katsayısı
Değişkenlik Katsayısı
Kurtosis
Otokorelasyon Katsayısı

(µ)
(σ)
(Cs)
(Cv)
(k)
(r1)

Ortalama
Akım
m3/sn
146,98
155,58
879,50
30,01
2,09
1,06
7,4
0,68

Ortalama
Akış Hacmi
106 m3
386,73
411,37
2355,65
77,79
2,11
1,06
7,5
0,68

Ortalama
Akım
m3/sn
146,98
48,14
291,41
63,57
0,98
0,33
3,6
0,00064

Yıllık
Ortalama
Akış Hacmi
106 m3
386,73
126,60
767,24
167,45
0,98
0,33
3,6
0,00064

Toplam Akış
Hacmi
106 m3
4640,77
1519,18
9206,95
2009,48
0,98
0,33
3,6
0,00064

Billoris istasyonunda gözlenmiş mevcut verilerin dağılımları da incelenerek, uygun dağılımlar
χ (Ki-kare) ve Kolmogrov-Simirnov testleriyle sınanmıştır. Dağılım sınaması sonucunda, χ2
testine göre sadece lognormal(2) ve lognormal(3); Kolmogrov-Simirnov testine göre de
Gamma(3) dışındaki tüm dağılımların uygun olduğu gözlenmiştir.
2

Çalışmada, farklı yöntemlerle elde edilecek hazne kapasitelerinin mukayesesi
hedeflendiğinden, işlemleri basitleştirmek amacıyla buharlaşma kayıpları dikkate alınmamıştır.
Su ihtiyacının aylık değişimi sabit kabul edilmiş ve düzenleme oranı tüm uygulamalarda %80
olarak kullanılmıştır. Ayrıca, bazı yöntemlerde haznenin yetersiz kalma olasılığı da
belirlenebildiğinden, yine sonuçların kıyaslanabilmesi amacıyla, gerekli hazne hacimleri
haznenin toplam sürenin %5’inde yetersiz kalması olasılığına göre hesaplanmıştır.
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3.2. Biriktirme Haznesi Hacminin Belirlenmesi
3.2.1. Kritik Dönem Yöntemleri
3.2.1.1 Eklenik akımlar (Rippl) yöntemi
Ampirik yöntemler arasında en eskisi ve en çok kullanılanı toplam debi çizgisine dayanan Rippl
yöntemidir. Aylık (veya yıllık) akımları kullanarak toplam debi çizgisi çizilir. Yöntemde tam veya
kısmi düzenleme yapılabilir. Belli bir çekimi sürekli olarak sağlamak için gerekli hazne
kapasitesini belirlerken toplam debi çizgisine düzenleme oranına karşı gelen eğimde teğetler
çizilir. Çizgiye yukarıdan değen bir teğet haznenin dolu olduğu bir noktayı gösterir. Böyle bir
noktadaki teğetle daha sonraki bir anda çizgiye aşağıdan değen bir teğet arasındaki düşey uzaklık
gerekli hazne kapasitesini verir. Toplam debi çizgisi boyunca bu şekilde birden fazla teğet çifti
varsa bu çiftlerin arasındaki düşey uzaklıkların en büyüğü, gözlem süresindeki kritik kurak dönemi
aşmak için gerekli kapasite ve yatay eksende belirlenen süre ise kritik dönem uzunluğudur.
Yöntemdeki kabuller, haznenin kritik dönemin başında dolu olduğu, ihtiyaçların üniform olarak
karşılandığı ve gelecekte mevcut verilerle gözlenenden daha büyük bir kurak dönemin
yaşanmayacağıdır. Buharlaşma kayıplarının dikkate alınmaması, belirlenen hazne hacminin
mevcut veri uzunluğuyla orantılı olarak artması ve belirlenen hacmin ihtiyacı karşılayamama
olasılığının belirlenememesi yöntemin en büyük sakıncalarıdır. Avantajları ise, yöntemin basit ve
anlaşılır olması, gözlenen akım değerleri aynen kullanıldığından mevsimsellik, içsel bağımlılık
gibi akım özelliklerinin göz önünde bulundurulmasıdır [Bayazıt, 1997; McMahon ve Mein, 1986].
Billoris istasyonuna ait 46 yıl süreli aylık akış hacimleri kullanılarak %80 düzenleme oranı
(386.73 106 x 0.8= 309.38 106 m3/ay) için elde edilen eklenik akım ve çekim eğrileri Şekil 1 de
sunulmaktadır. Buradan gerekli hazne kapasitesi 2.5 109 m3, kritik dönem uzunluğu ise 38 ay
olarak belirlenmiştir. Haznenin toplam süre içerisinde bir kez yetersiz kalma olasılığı, N toplam
veri uzunluğu olmak üzere, P=0.6/(N+0.2) bağıntısından %1.3 olarak hesaplanabilir.
250000

çekim eğrisi

150000

Toplam akım (10 6 m 3)

Toplam akım (10 6 m 3)

Toplam akım
200000

100000

50000

0
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65000
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55000
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170

180
190
Süre (ay)

200

Şekil 1: Eklenik akımlar yöntemiyle hazne kapasitesinin belirlenmesi (düzenleme oranı=%80)
3.2.1.2 Eklenik farklar yöntemi
Eklenik farklar yöntemi, Rippl yönteminin biraz daha karışık versiyonudur ancak grafik ölçek
olarak daha uygundur. Her bir akım verisinden ve çekim değerinden ortalama akımlar çıkartılarak
farklar elde edilir. Daha sonra bu farkların eklenik değerleri çizilir. Çekim ve eklenik fark eğrisi
arasındaki en büyük ölçüm, hazne hacmini vermektedir. [Bayazıt, 1997; McMahon ve Mein, 1986].
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Billoris
istasyonu
aylık
akım
verileri
için
eklenik
fark
ve
çekim
6
6
6
3
(309.38 10 - 386.73 10 = -77.35 10 m /ay) eğrileri Şekil 2’de sunulmaktadır. Düzenleme oranı
%80 için, hazne hacmi kapasitesi 2.52 109 m3, kritik dönem uzunluğu da 33 ay ve yetersiz kalma
olasılığı da %1.3 olarak belirlenmiştir.
3.2.1.3 Ardışık tepeler yöntemi
Ardışık tepeler algoritması Thomas (1963) tarafından geliştirilmiştir. Yöntem, genel anlamda
eklenik akımlar yönteminin analitik çözümü olarak tanımlanabilir. Temel farklılık, orijinal veri
dizisinin ardışık olarak iki kez eklenerek işlemlerin yapılmasıdır. Özellikle mevcut gözlemlerin
akımların azaldığı (kurak) bir dönemde sona ermesi halinde, daha uzun bir kurak dönemde bile
ihtiyacı güvenle karşılayabilecek, klasik eklenik hacimler yöntemiyle belirlenenden daha büyük
bir hacim saptanabilmektedir.
Yöntemin uygulanmasında, öncelikle eklenik akım-çekim farkları hesaplanmaktadır. En
büyük ilk değer (H1) ile bundan sonra gelen daha büyük ikinci değer (H2) ve bu ikisinin
arasındaki bölgede yer alan en küçük değerler (T1) işaretlenmektedir. (H1-T1) farkı bir hacim
olarak not edilmektedir. İşleme tüm veriler tamamlanıncaya kadar bu şekilde devam edilmekte
ve (H-T) farklarının en büyüğü gerekli hazne hacmi olarak alınmaktadır.
4000
Eklenik Farklar
Çekim Eğrisi

0
-2000

0

100

200

300

400
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600

-4000
-6000

Eklenik Farklar (106 m3)

Eklenik Farklar (106 m3)

2000

-8000
-10000
-12000
-14000
-16000

Süre (ay)

-8000
-9000165

175

185

195

205

-10000
-11000
-12000

V

-13000
-14000

Kritik dönem uzunluğu = 33 ay

-15000

Süre (ay)

Şekil 2. Eklenik farklar yöntemiyle hazne kapasitesinin belirlenmesi (düzenleme oranı=%80)
Sunulan çalışmada, Billoris istasyonundaki aylık 46 yıl süreli (1947 -1992) akım verileri ve
%80 kontrollü çekim yapıldığı dikkate alınarak, ardışık tepeler yöntemi ile, biriktirme hazne
hacmi kapasitesi 2.53 109 m3 ve kritik dönem 165-199 aylar arasındaki 34 aylık dönem olarak
hesaplanmıştır. Bu hacimdeki bir haznenin yetersiz kalma olasılığı %1.3 dür.
3.2.1.4 Minimum Akımlar Yöntemi
Waitt’in Yaklaşımı: Minimum akımlar yöntemi ile yıllar arası düzenleme yapmak için gerekli
kapasiteyi belirlerken önce akım gözlemlerinden en küçük 5, 10, 20, … aylık toplam akımlar
bulunur. Bulunan değerler zaman ekseninde sırasıyla 5, 10, 20, …. aya karşı gelecek şekilde
noktalanarak minimum akımlar (kuraklık) eğrisi elde edilir. Bu doğru ile çekim eğrisi arasındaki en
büyük düşey uzaklık hazne kapasitesi olarak belirlenir [Bayazıt, 1997; McMahon ve Mein, 1986].
Billoris istasyonu verileriyle önce 5, 10, 20, …, 100 aylık sürelerdeki toplam minimum
akımlar belirlenmiş; % 80 düzenleme oranı için, sabit aylık çekim miktarı 309.38 106 m3 olarak
alınmıştır. Hesaplamalar Tablo 3 ve Şekil 3’de sunulmuş olup, Minimum akım yöntemine göre
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gerekli hazne hacmi kapasitesi 2.409 109 m3; kritik dönem uzunluğu 30 ay ve haznenin yetersiz
kalma olasılığı %1.3 dür.
Tablo 3: Minimum akımlar hesap tablosu
Çekimler
(106 m3)
1546,92
3093,85
6187,70
9281,54
12375,39
15469,24
18563,09
21656,94
24750,78
27844,63
30938,48

Hazne
Kapasitesi
(106 m3)
1100
1616
2330
2409
2002
1751
1227
1646
1736
1573
1867

35
Toplam akım (109 m3)

Süre
(ay)
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Minimum
Akımlar
(106 m3)
446,89
1477,47
3857,64
6872,64
10373,27
13718,35
17336,36
20010,75
23014,68
26271,24
29071,37
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30
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90 100

Süre (ay)

Şekil 3: Minimum akımlar yöntemi ile hazne
kapasitesinin belirlenmesi

Sıra Olasılıkları Yaklaşımı: Minimum akımlar yönteminde, haznenin başlangıçta dolu olduğu ve
süreç içinde tek bir kez yetersiz kalma olasılığı olduğu kabulleri yapılmaktadır. Tekerrür aralığı
(T) ile altında kalma (haznenin ihtiyacı karşılayamama) olasılığı (p) arasındaki p=1/T şeklindeki
bağıntıdan yararlanarak, minimum akımlar yönteminin, belirli bir tekerrüre sahip düşük akım
dönemindeki ihtiyacı karşılayacak hazne hacminin belirlenmesi amacıyla, farklı şekilde de
uygulanması mümkündür.
Bu kez, ardışık belirli süreli (5, 10, 20, ….gibi) aylık toplam akımlar hesaplanır. Her süre için en
küçükten büyüğe doğru sıralanan toplam akımların sıra olasılıkları, m, toplam değerinin sıra
numarası, N, ay olarak mevcut veri uzunluğu olmak üzere p=m/N+1 şeklindeki Weibull
denklemiyle belirlenir. Daha sonra öngörülen tekerrüre karşı gelen toplam akımlar ve çekim eğrisi
arasındaki en büyük fark hazne hacmi olarak alınır. Toplam akım değerleri, istenen tekerrüre karşı
gelen bir sıra olasılığı yoksa, en yakın iki değer arasında enterpolasyon yapılarak saptanır.
Billoris istasyonu verileriyle elde edilen sonuçlar Tablo 4 ve Şekil 4’de sunulmaktadır.
Yöntemin bu şekilde uygulanmasıyla, %5 yetersiz kalma olasılığı ile 30 aylık kritik dönem
ihtiyacını karşılayacak gerekli hazne hacmi 2.351 109 m3 olarak belirlenmektedir.
Bağımsız Dizilerin Sıra Olasılıkları Yaklaşımı: Literatürde yöntemin, toplamların farklı şekilde
değerlendirildiği uygulamalarına da rastlanmaktadır. Belirli süreli en küçük toplam değeri
oluşturan ayların yer aldığı diğer toplam değerler atılarak geri kalan değerler arasından ikinci ve
benzer şekilde diğer en küçük akımların sıralanması suretiyle, kümelenme etkisini ortadan
kaldırmak hedeflenmektedir [McMahon ve Mein, 1986]. Yöntemin bu şekilde uygulanması ile
elde edilen sonuçlar ise Tablo 5 ve Şekil 5’de sunulmaktadır.
3.2.1.5 Alexander Yöntemi
Alexandre yöntemi, minimum akım yaklaşımının farklı bir uygulamasıdır. Yıllık akımların
kullanıldığı yöntemde, akımların bağımsız ve Gamma dağılımlı olduğu kabulü yapılmaktadır.
Boyutlandırmada, farklı tekerrür aralıkları, kritik dönem uzunlukları ve düzenleme oranları için elde
edilmiş eğrilerin yer aldığı abaktan yararlanılmaktadır. Yıllık akımların Gamma dağılımı
parametreleri (α, şekil; β, ölçek parametresi) hesaplanmakta, belirli bir tekerrür süresi (Tr) ve
düzenleme oranı (D) için Şekil 6’da verilen abaktan kritik dönem uzunluğu (CP1) ve hazne kapasitesi
(τ1) belirlenmektedir. Abak α=1 değeri için oluşturulduğundan, daha sonra bulunan değerler;
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Tablo 4: Sıra olasılıkları yaklaşımıyla minimum akımlar hesap tablosu
Süre (ay)
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
T=N+1/m

2. en düşük
toplam akım
(106 m3)
451
1575
4018
6874
10408
13740
17357
20613
23048
26329
29099
23 yıl

3. en düşük
toplam akım
(106 m3)
463
1579
4072
7026
10480
13757
17376
20764
23575
26470
29150
15 yıl

çekim

30

Toplam akım (10 6 m 3)

Toplam akım (10 6 m 3)

35

1. En düşük
toplam akım
(106 m3)
447
1477
3858
6873
10373
13718
17336
20011
23015
26271
29071
46 yıl

toplam akım

25
20
15
10
5
0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%5 olasılıklı
akımlar
(106 m3)
455
1577
4038
6931
10435
13746
17364
20669
23245
26381
29118
20 yıl

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Çekimler
(106 m3)

Fark
(106 m3)

1547
3094
6188
9281
12375
15469
18563
21657
24750
27844
30938

1092
1517
2149
2351
1940
1723
1199
987
1505
1463
1820
20 yıl

çekim
toplam akım

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Süre (ay)

Süre (ay)

Şekil 4: Sıra olasılıkları yaklaşımıyla %5 yetersiz
kalma olasılığı (20 yıl tekerrür) için minimum akımlar
yöntemi ile hazne kapasitesi tahmini

Şekil 5: Bağımsız dizilerin sıra olasılıkları yaklaşımıyla
%5 yetersiz kalma olasılığı (20 yıl tekerrür) için
minimum akımlar yöntemi ile hazne kapasitesi tahmini

Tablo 5: Bağımsız dizilerin sıra olasılıkları yaklaşımıyla minimum akımlar hesap tablosu
Süre
(ay)
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
T=N+1/m

1. En düşük
toplam akım
(106 m3)
447
1477
3858
6873
10373
13718
17336
20011
23015
26271
29071
46 yıl

Hazne Kapasitesi
Kritik dönem uzunluğu

2. en düşük
toplam akım
(106 m3)
451
1575
4072
7257
10884
15217
17885
21369
24791
28597
33968
23 yıl

3. en düşük
toplam akım
(106 m3)
502
1579
4239
7772
11597
15381
19368
21731
25241
30340
37403
15 yıl

)
C = τ1 /α * µ
)
CP = CP1 / α

%5 olasılıklı
akımlar
(106 m3)
470
1577
4135
7450
11152
15279
18441
21504
24960
29251
35256
20 yıl

Çekimler
(106 m3)

Fark
(106 m3)

1547
3094
6188
9281
12375
15469
18563
21657
24750
27844
30938

1077
1517
2053
1831
1224
190
121
152
-209
-1406
-4318
20 yıl

(1)
(2)
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bağıntıları yardımıyla düzeltilmektedir. Yöntemin uygulanması basit ve hızlıdır. Gamma
dağılımlı (Cs ≈ 2Cv) veriler kullanılması halinde, ilk tasarım hesaplamaları için yeterli
güvenilirlikte sonuçlar vermektedir [McMahon ve Mein, 1986].
Billoris istasyonu yıllık toplam akım verilerinin Kolmogorov-Smirnov testi ile Gamma
dağılımlı olduğu belirlenmiş ve α (Gamma dağılımı şekil parametresi) = 10.30 olarak
hesaplanmıştır. D =%80 düzenleme oranı için Tr =20 yıl tekerrürlü hazne hacmini belirlemek
)
üzere Şekil 6’dan CP1 =17.6 ve τ1=2.8 değerleri elde edilmiştir. Bulunan değerler α =1 içindir.
)
α , Gamma dağılımı şekil parametresi için düzeltme yapılarak, hazne kapasitesi 1261 106 m3;
kritik dönem uzunluğu 1.71 yıl olarak bulunmuştur.

Şekil 6: Alexander’in hazne kapasitesi-düzenleme oranı-olasılık abağı [McMahon ve Mein,
1986]
3.2.1.6 Dinçer yöntemi
Dinçer yöntemi Alexander yöntemiyle benzerdir. Aralarındaki fark, yıllık akımların normal
dağılımlı kabul edilmesidir. Hazne kapasitesi ve kritik dönem uzunlukları sırasıyla;
C = µ ( z 2p / 4( 1 − D )) C v2

(3)

CP = ( z / 4( 1 − D ) ) C

(4)

2
p

2

2
v

bağıntılarından hesaplanır. Burada C, hazne kapasitesini; Cv, değişkenlik katsayısını; zp, % p
olasılıklı standardize normal değişkeni; D, düzenleme oranını ve µ, ortalama akımı ifade
etmektedir [McMahon ve Mein, 1986].
Billoris istasyonu yılık akım verileri ile, %80 düzenleme oranı için, p=%5 olasılıklı biriktirme
haznesi hacmi 1.635 109 m3 ve kritik dönem uzunluğu 1.76 yıl olarak hesaplanmıştır.
3.2.1.7 Gould’un Gamma Yöntemi
Gould’un Gamma yöntemi; Alexander ve Dinçer yöntemlerinin birlikte uygulaması şeklinde
tanımlanabilir. Normal dağılımın parametreleri daha kolay hesaplanabilmekte, buna karşın, gamma
dağılımı yıllık verilere daha iyi uymaktadır. Hesaplamalarda normal dağılım parametreleri
kullanılmakta, daha sonra hazne hacmi, Gamma dağılımına uygunluğu sağlamak üzere;
C = µ ( z 2p /( 4 ( 1 − D )) − d ) Cv2

(5)
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bağıntısından hesaplanmaktadır. Burada C, hazne kapasitesini; Cv, değişkenlik katsayısını; zp,
p% olasılıklı standardize normal değişkeni; D, düzenleme oranını; µ, ortalama akımı ifade
etmektedir. d, Gould tarafından önerilen düzeltme faktörü olup, Tablo 6’da verilmektedir.
Tablo 6: Gould tarafından verilen düzeltme faktörü
P, altında kalma olasılığı (%)
d

1.0
1.5

2.0
1.1

3.0
0.9

4.0
0.8

5.0
0.6

Gould’ un Gamma Yöntemi ile, Billoris istasyonu yılık akım verileri kullanılarak, %80
düzenleme oranı için p=%5 olasılıklı biriktirme haznesi hacmi 1.344 109 m3 olarak hesaplanmıştır.
3.2.1.8 Aylık su bütçesi yöntemi
Aylık su bütçesi metodunda, haznenin başlangıçta tam dolu olduğu kabulü yapılarak belirli bir
hazne hacmi (C) seçilir. Hazne hacmi 0 ≤ Zt+1 ≤ C arasında kalacak şekilde (sonlu hazne hacmi
kabulüyle) kütlenin korunumu prensibi uygulanarak, her ay sonundaki hacim;
Zt+1 = Zt + Qt – Dt - ∆Et – Lt

(6)

bağıntısından hesaplanır. Burada, Zt+1, t zaman periyodunun sonundaki depolama hacmini; Zt, t
zaman periyodunun başındaki depolama hacmini; Qt, t zaman periyodu süresince giren akımları;
Dt, t zaman periyodu süresindeki kullanımları; ∆Et, t zaman periyodu süresince gerçekleşen net
buharlaşma kaybını, Lt, diğer kayıpları ve C, aktif depolama hacmini temsil etmektedir.
Hazne hacminin 0’a düştüğü ay sayısı toplam veri sayısına bölünerek haznenin boş kalma
olasılığı hesaplanır. Öngörülen olasılık değeri elde edilinceye kadar, başlangıçta seçilen hazne
hacmi değiştirilerek işlemlere devam edilir. Mevcut veri dizisi süresince haznenin yalnızca bir
kez boş kalması olasılığı için bulunan hazne hacmi, eklenik akımlar yöntemi kullanarak bulunan
hacimle aynı olacaktır.
Yöntemin Billoris istasyonu aylık akım verileri kullanılarak yapılan uygulamasında, işlemleri
basitleştirmek ve sonuçların kıyaslanabilirliğini sağlamak amacıyla buharlaşma ve diğer kayıplar
ihmal edilmiş ve ihtiyaçların aylık değişimi sabit kabul edilmiştir. %80 düzenleme oranı ve %5
altında kalma olasılığı için gerekli hazne hacmi 1.6 109 m3 olarak hesaplanmıştır.
3.2.2. Moran Hazne Teorisini Temel Alan Olasılık Matrisi Yöntemleri
3.2.2.1 McMahon yöntemi
McMahon, Avusturalya’daki 156 akarsu havzasına ait verilerle Gould’un olasılık matris
yöntemini kullanarak ampirik bir bağıntı geliştirmiştir. Yıllık akımların kullanıldığı ve belirli bir
bölge için geliştirilmiş bu yöntemde hazne hacmi;

C = ( a Cvb ) µ

(7)

bağıntısından hesaplanmaktadır. Burada C, hazne kapasitesini; Cv, değişkenlik katsayısını; a ve b
ampirik olarak elde edilmiş katsayıları (Tablo 7’de verilmektedir); µ, ortalama yıllık akımı ifade
etmektedir. Hazne kapasitesi, formülden de görüldüğü gibi Cv, değişkenlik katsayısının
fonksiyonudur [McMahon ve Mein, 1986].
McMahon Yöntemi ile Billoris istasyonu yılık akım verileri kullanılarak, %80 düzenleme
oranı için p=%5 olasılıklı biriktirme hazne hacmi 2.090 109 m3 olarak hesaplanmıştır.
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Tablo 7: McMahon yöntemi hazne kapasitesi denklemi katsayıları
Düzenleme
Oranı (%)

Katsayı

90
70
50
30

Haznenin Boş Kalma Olasılığı (%)

a
b
a
b
a
b
a
b

2.5

5

10

7.5
1.86
2.51
1.83
0.98
1.91
0.28
1.53

5.07
1.81
1.81
1.79
0.75
1.93
0.22
1.49

3.08
1.82
1.21
1.74
0.51
1.83
0.15
1.79

3.2.2.2 Moran Olasılık Matris Yöntemi
Yıllık akımların kullanıldığı Moran yönteminde, akım, çekim ve hazne hacmi bir temel birim
cinsinden ifade edilmektedir. Gelen akımların histogramı çizilmekte; çekimin sabit olduğu kabul
edilerek, haznenin dönem sonundaki hacmi;

Z t*+1 = Z t* + X t* − D*

0 ≤ Z t*+1 ≤ C *

(8)

formülünden saptanabilmektedir. Burada; Zt haznenin başlangıçtaki durumu, Zt+1 haznenin
dönem sonundaki durumu, Xt giren akım, D sabit çekim miktarıdır. Bağıntıdan, döneme belirli
bir hacimle başlayıp, dönem sonunda herhangi bir hacim oluşması için hazneye girmesi gereken
akım belirlenmekte ve akım histogramından yararlanarak geçiş (transition) matrisinde
kullanılacak olasılık değeri bulunmaktadır. Matris çeşitli başlangıç ve dönem sonundaki
durumlar (boş, yarı dolu, tam dolu) için bu şekilde tamamlandıktan sonra matrisin üssü (yaklaşık
8 kez) alınmaktadır. Elde edilen olasılık değerlerini başlangıç şartlarından bağımsız hale
getirmek üzere yapılan bu işleme, kararlı hale ulaşılıncaya (olasılık matrisindeki değerler
sabitleninceye) kadar devam edilmektedir.
Moran Yöntemi ile Billoris istasyonu yılık akım verileri kullanılarak, %80 düzenleme oranı
için çeşitli hacimler denenmiş ve 1.600 109 m3 hazne hacmi için geçiş ve kararlı hal matrisi
aşağıdaki şekilde elde edilmiştir. Bu hacim için boş kalma olasılığı %5 tir.
BOŞ
0.28
0.43
0.28

BOŞ
0.049
0.343
0.577

YARI DOLU DOLU
0.07
0.02
0.50
0.26
0.43
0.72
GEÇİŞ MATRİSİ

YARI DOLU DOLU
0.050
0.050
0.347
0.347
0.584
0.580

KARARLI HAL MATRİSİ

3.2.3. Sentetik Veri Kullanımını Temel Alan Yöntemler
3.2.3.1 Gould’ un Sentetik Veri Yöntemi

Yöntemde, 3 parametreli log-normal dağılıma uyan, her biri 10000 yıllık bağımsız akış değeri
içeren, 240 sentetik veri seti oluşturulmuş; bu veriler kullanılarak farklı çekimler (D), farklı
olasılıklar (p) ve farklı çarpıklık değerleri (Cs) için elde edilen sonuçlar Şekil 7’de abaklar haline
getirilmiştir. Abaklarda üç farklı olasılık değerine (%0.5, %2 ve %5) ait eğriler bulunmakta olup,
eksenlerindeki değerler;
k1 = (ortalama akım – çekim) / standart sapma; k2 = hazne kapasitesi/standart sapma şeklindedir.
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Şekil 7: Gould’un sentetik veri yöntemi ile hazne hacmi tayininde kullanılan abaklar
şeklinde tanımlanmaktadır. Yıllık akım dizisinin ortalama, standart sapma, çarpıklık katsayısı ve
otokorelasyon katsayıları hesaplanmakta ve yıllık akım dizisinde içsel bağımlılık olması halinde,
tasarım olasılığı;
p= (p′-12 r)/(1.7 r + 1)

(9)

bağıntısı yardımıyla düzeltilmektedir. Burada r, otokorelasyon katsayısını; p′ olasılık değerini
göstermektedir. k1 değeri hesaplanarak veri dizisinin çarpıklık değerine uygun abaktan,
öngörülen (içsel bağımlılık olması halinde düzeltilmiş) olasılık değeri için k2 değeri
okunmaktadır. Daha sonra hazne hacmi;
C= standart sapma x k2
(10)
bağıntısından hesaplanmaktadır [McMahon ve Mein, 1986].
Bu yöntemle, Billoris istasyonu yıllık akımları için, gerekli istatistik veriler ve grafikler
kullanılarak hazne kapasitesi yaklaşık 0.965 109 m3 olarak hesaplanmıştır.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Hazne tasarım yöntemleriyle bulunan değerler özet olarak Tablo 8’de verilmiştir. Sunulan bu
tablodan, yöntem seçiminin belirlenecek hazne hacmi üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir.
Uygulanan yöntemlerin değerlendirilmesi sonucunda şu yorumları yapmak mümkündür:
a) Hazne hacminin zamanla olan değişimini veren eklenik akımlar, eklenik farklar, ardışık
tepeler ve Waitt’in minimum akımlar yöntemi gibi kritik dönem yaklaşımlarında, depolama
hacmi ile risk arasında bir ilişki kurulamamaktadır. Ayrıca, kullanılan veri dizisinin
uzunluğuna bağlı olarak, belirlenen hazne hacmi çok değişmektedir. Buharlaşma kayıplarının
dikkate alınamaması, haznenin başlangıçta dolu kabul edilmesi gibi nedenlerle, bu
yöntemlerle genellikle gerekenden büyük hacimler tahmin edilmektedir.
b) Düşük akım dizilerinin belirli bir dağılıma uygunluğunu öngören diğer kritik dönem
yöntemleri (Alexander, Dinçer ve Gould’un Gamma yöntemleri) göz önüne alındığında, bu
yöntemlerle daha doğru tahminler yapılabilmekte ve hazne hacmi ile risk ilişkisi
tanımlanabilmektedir. Ancak yıllık dizilerin toplamlarının genellikle Gamma dağılımına daha
uygun olması nedeniyle, normal dağılım kabulünün yapıldığı Dinçer yöntemi yerine
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Alexander ve Gould’un Gamma Yönteminin uygulanmasının daha yerinde olacağı
söylenebilir. Bu üç yaklaşımdan:
− Alexander yöntemi ile, yıllık veri kullanılarak mevsimsel değişimler göz ardı
edildiğinden, özellikle kısa süreli kritik dönemler için gerekenden daha küçük hacimler
tahmin edilmektedir.
− Dinçer yöntemi ile, yıllık veri dizisinin normal dağılımlı olmaması halinde, hazne hacmi
gerekenden daha büyük tahmin edilmekte; ancak uzun süreli kritik dönemlerde ve büyük
düzenleme oranlarında, hazne hacmi tahminleri oldukça makul değerler almaktadır.
− Normal dağılımın uygulama kolaylığı ile Gamma dağılımının yıllık veri dizilerine daha
uygun olması gerçeğini biraraya getiren Gould’un Gamma Yöntemi ile, özellikle yıllar
arası düzenleme yapan büyük haznelerin hacim tahminleri oldukça iyi yapılabilmektedir.
c) Literatürde başka bölgelerdeki uygulamalarında da oldukça iyi sonuçlar verdiği belirtilmesine
karşın, Gould’un olasılık matris yöntemi kullanılarak geliştirilen McMahon’un ampirik
bağıntısının, Avustralya bölgesindeki akarsulara ait verilerinden elde edildiği
unutulmamalıdır.
d) Üç parametreli lognormal dağılımlı sentetik veri dizileri kullanılarak geliştirilen Gould’un
Sentetik Veri Yöntemi ile, özellikle kısa süreli kritik dönemlerde hazne hacmi gerekenden
daha az tahmin edilmektedir. Ayrıca, ne zaman serilerinin ne de düşük akım dizilerinin
genellikle yöntemin kabul ettiği dağılıma uymaması nedeniyle, geliştirilen grafiklerden, düşük
düzenleme oranlarında negatif hazne hacimleri elde edilebilmektedir.
Özetle, uzun süreli kritik dönemler (büyük depolamalar) için, veri dizisinin dağılımına uygun
olarak seçilecek Alexander, Dinçer veya Gould’un Gamma Yöntemi ön tasarım aşamasında
kullanılabilecek en iyi yöntemler olarak görünmektedir.
a) Kritik dönem yaklaşımlarından Aylık Su Bütçesi yönteminde, buharlaşma ve tüm diğer
kayıplar ile ihtiyaçların aylık veya mevsimsel değişimi dikkate alınabildiği gibi, kısıtlı su
verme gibi çeşitli işletme koşulları da rahatlıkla uygulanabilmektedir. Dolayısıyla yöntem
son tasarım aşamasında güvenle kullanılabilecek bir yaklaşım olarak görülmektedir. Ancak,
özellikle veri dizisinin ilk dönemlerinde düşük akımların oluşması durumunda, haznenin
başlangıçta dolu olduğu kabulü, hesaplanan riski (veya haznenin verimini) önemli ölçüde
etkilemektedir. Kesikli veri dizileriyle çalışmada sorunlarla karşılaşılmaktadır.
b) Burada basit bir uygulaması gerçekleştirilen Olasılık Matrisi Yöntemleri ise Aylık Su Bütçesi
yönteminin sahip olduğu tüm avantajları taşımanın ötesinde, kesikli veri ile de çalışılmasına
olanak tanımakta ve daha da önemlisi dönüşüm matrisi kararlı hale getirildiğinde elde edilen
olasılıklar, haznenin başlangıçtaki doluluk oranından bağımsız durumunu yansıtmaktadır.
Ayrıca bu yöntemle, işletme aşamasında, çeşitli dönemler için (bir yıl sonra, iki yıl sonra vs.)
belirli bir olasılıkla hazne hacmini tahmin etmek de mümkün olmaktadır.
Sonuç olarak kesin tasarım aşamasında kullanılabilecek en güvenilir yöntemin Olasılık
Matrisleri Yöntemi olduğunu söylemek mümkündür. Ancak yöntemin basitliği ve uygulama
kolaylığı düşünüldüğünde Aylık Su Bütçesi yöntemi de oldukça avantajlı görülmektedir. Bu
nedenle, hazne hacminin çok sayıdaki sentetik veri dizileri kullanılarak belirlenmesi ve bu
hacmin, orijinal veri dizisi ile çeşitli başlangıç şartları için denenmesi kaydıyla, Aylık Su Bütçesi
yönteminin de kesin tasarım aşamasında güvenle kullanılabileceği söylenebilir.
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Tablo 8: Billoris istasyonu için farklı yöntemlerle bulunan hazne hacmi

Sentetik Veri
Olasılık
Kullanılan
Matrisi
Yöntemler Yöntemleri

Kritik Dönem Yöntemleri

Yöntemler

Veri türü

Eklenik Akımlar Yöntemi
Eklenik Farklar Yöntemi
Ardışık Tepeler Yöntemi
Weitt yaklaşımı
Minimum
Sıra Olasılıkları Yaklaşımı
Akımlar
Bağımsız Dizinin Sıra
Yöntemi
Olasılıkları Yaklaşımı
Alexander Yöntemi
Dinçer Yöntemi
Gould’un Gamma Yöntemi

aylık
aylık
aylık

yıllık
yıllık
yıllık

Aylık Su Bütçesi Yöntemi

aylık

McMahon Yöntemi

aylık

% 80 düzenleme oranı
Haznenin yetersiz
Hazne
Kritik dönem
kalma olasılığı
Hacmi
uzunluğu
P
V
CP
(%)
(109 m3)
(ay)
1.3
2.500
38
1.3
2.520
33
1.3
2.527
34
1.3
2.409
30
5
2.351
30
5

2.053

20

5
5
5
1.3
5

1.261
1.635
1.344
2.250
1.600

20
21

yıllık

5

2.090

Moran Yöntemi

yıllık

5

1.600

Gould’un Sentetik Veri Yöntemi

yıllık

5

0.965
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PAMUKOVA HES SU ALMA KANALINDA SU YÜZEYİ HESABI
Doç. Dr. İsmail AYDIN
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, 06531 ANKARA
ismaydin@metu.edu.tr
ÖZET
Pamukova hidroelektrik santrali su alma kanalında türbinlerin ani kapanması durumunda
oluşacak dalga hareketleri incelenmiştir. Matematik model, Saint-Venant denklemlerinin
prizmatik olmayan kanallar için yazılması ve menba-mansap sınır koşullarının tanımlanmasıyla
oluşturulmuştur. Model, kanal boyunca inşa edilen yan savak üzerinden geçen yanal akımı da
içermektedir. Model denklemlerinin sayısal çözümü için Lax metodu kullanılarak bir bilgisayar
yazılımı geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su yüzü profili, Su alma kanalı, Hidroelektrik santraller
WATER SURFACE PROFILE CALCULATIONS IN THE INTAKE CHANNEL OF
PAMUKOVA HYDROELECTRIC POWER PLANT
ABSTRACT
Transient water surface elevations in the intake channel of Pamukova Hydroelectric Power
plant is calculated by means of a numerical model for the case of sudden closure of turbines.
Mathematical model is formed by defining upstream and downstream boundary conditions for
the Saint-Venant equations written for non-prismatic channels with side flows. A computer code
is developed for numerical solution of the discrete form of the equations using Lax scheme.
Key Words: Water surface profile, Intake channel, Hydroelectric power plants
1. GİRİŞ
Pamukova HES Sakarya nehri üzerinde daha önce inşa edilmiş bir regülatör menbaından su
almak üzere tasarlanmıştır. Su alma kanalı, benzer geometrik özellikler taşıyan paralel üç kanala
bölünmüştür (Şekil 1). Kanalın toplam boyu yaklaşık 300 metredir. Kanal kesitleri dikdörtgen
olup, yüzeyler betondur. Normal işletme debisi 190 m3/s, işletme debisinde regülatör arkasındaki
su seviyesi 85.4 metredir. Su alma kanalı girişinden 110.5 m mansapta başlayan 50 m boyunda
bir yan savak kanal yan duvarına yerleştirilmiştir. Yan savak ve regulatör tepe kotları aynı olup
85.5 metredir. Regülatörün tepede gövde genişliği 135 metredir [EMT A.Ş., 1999].
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Türbinlerin durdurulması halinde, su alma kanalı girişindeki kapaklar kapatılmakta ve
regülatör arkasında yükselen su regülatör üzerinden aşarak nehir yatağına ulaşmaktadır.
Türbinlerin acil olarak kapatılması ve su alma kanalı girişindeki kapakların kapatılamaması
halinde ise, kanal içinde dalga hareketleri oluşmakta ve ortalama su seviyesi de yükselmektedir.
Ortalama su seviyesinin yükselmesi sonucu regülatör de devreye gireceğinden nehir debisinin
(Qn) bir kısmı regülatör üzerinden aşmakta (Qr) ve kalan kısmı ise su alma kanalına
yönelmektedir. Kanallar içindeki su seviyesinin yükselmesi durumunda yan savak faaliyete
geçmektedir. Kanallar içindeki su seviyesi dalgalanma nedeniyle zamanda değişken olduğundan,
yan savak noktasal su
82.30
80 20

Z= 80.30

71.54

X= 0.00

229.6

221.2

243.1

300.5

a) Kanal taban yükseklikleri
Yan savak

C

Qk
B= 11.0

12.0

Qk

16.

Qk

X= 0.00

60.2

B

9.0

16.5

A

179.5

237.2

290.5

300.5

b) Kanal genişlikleri
Şekil 1 Su alma kanalı geometrik detaylar (boyutlar metredir)
derinliğine bağlı olarak savak boyunca farklı kapasite düzeylerinde çalışmaktadır. Türbinlerin
acil kapanması halinde oluşacak dalgalanma sonucu santral binası üzerinden su aşması olasılığını
hesaplamak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.
2. MATEMATİK MODEL
2.1 Akım Denklemleri
Prizmatik olmayan kanallarda zamanda değişken serbest yüzeyli akımların hesabı için tek
boyutlu süreklilik ve dinamik denklemleri kullanılır [Chaudry, 1987].
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∂y
∂y
∂V
∂A
+ BV
+A
+V
+q=0
∂t
∂x
∂x
∂x

(1)

∂V
∂V
∂y
+V
+g
+ g( S 0 + S f ) = 0
∂t
∂x
∂x

(2)

B

Bu denklemler genelde Saint-Venant denklemleri olarak adlandırılır. Denklemlerdeki
değişkenler sırasıyla
B
y
t
V
x
q
g
S0
Sf

: su yüzünde kanal genişliği (m),
: su derinliği (m),
: zaman (s),
: kesit ortalama hız (m/s),
: eksenel mesafe (m),
: yanal akım (m3/s/m),
: yerçekimi ivmesi (9.81 m/s2),
: kanal taban eğimi (kanal taban kotunun x yönünde artması halinde pozitif),
: sürtünme eğimidir.

Yanal akım debisi ise yan savak debi formülünden hesaplanır.
q = C ds H s3 / 2

(3)

burada Cds yan savak debi katsayısı, Hs ise savak tepesine göre ölçülmüş kanal su yüksekliğidir.
Debi katsayısı [Bos 1989 da tavsiye edildiği gibi] benzer özelliklere sahip geniş tepeli savak debi
katsayısının 0.95 ile çarpılması ile bulunur. Bu çalışmada yan savak katsayısı Cds =1.62 olarak
alınmıştır.
2.2 Sınır Koşulları ve Başlangıç Verileri

Menba tarafı sınır koşulu Sakarya nehrinde bulunan Regülatör arkasındaki rezervuarda
değişken su seviyesidir. Normal işletme koşullarında Regülatör üzerinden akım yoktur ve
rezervuar su seviyesi sabittir. Nehir debisi su alma kanalı girişinde üçe bölünerek üç paralel
kanala dağılır (Şekil 2). Türbinlerin acil olarak kapatılması durumunda (su alma kanalı
girişindeki kapaklar kapatılmadan önce) kanal içinde ortalama su seviyesi yükselir ve su
yüzünde büyük dalgalar oluşur. Bu durumda menba tarafında su derinliği rezervuar girişinden,
hız ise kanal içindeki akım tarafından kontrol edilecektir. Menba tarafı reservuar su seviyesi
hacimsel süreklilik uygulanarak elde edilir. Türbinlerin t = 0 anında kapatılmasıyla rezervuar
hacminde oluşacak değişim zamana bağimlı olarak hesaplanır [Aydın, 1999].
t

t

t

0

0

0

∆∀ res = ∫ Qn dt − ∫ Qr dt − 3∫ Qk dt

(4)

Burada Qk su alma kanallarının herbirinden geçen debidir. Rezervuar seviyesindeki değişim ise
hacimdeki artışın rezervuar yüzey alanına (Ares) bölünmesiyle bulunur.
∆hres =

∆∀ res
Ares

(5)

Böylece, herhangi bir t anında reservuar su yüzeyi hesaplanabilir.
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hres ( t ) = ( hres )initial + ∆hres ( t )

(6)

Su alma kanalı başlangıcındaki su seviyesinin (h1) bulunması için giriş kayıplarının dikkate
alınması gerekir.
h1 = hres − ∆hent

(7)

Giriş kayıpları hız (dinamik) yükü cinsinden ifade edilir.

Regülatör
Qr
Qk

a) Kanal girişinde
debi dağılımı

Qk
Qk

Qn

hres

Kapak
h1=z1+y1

y1

b) Dikey kesit

3Qk

Su alma
kanalı

z1

Şekil 2. Su alma kanalı girişi

∆hent = K ent

V12
2g

(8)

Menba tarafı su derinliği, su yüzü seviyesinden kanal taban kotu çıkarılarak bulunur.
y1 = h1 − z1

(9)
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Mansap tarafında, türbin odası girişi dik bir duvar olarak değerlendirilir. Sınır koşulu süreklilik
denkleminden elde edilir.
∂y
1 ∂Q
=−
∂t
B ∂x

(10)

Sayısal çözümün başlatılabilmesi için su yüzü profilinin t = 0 anındaki değerlerinin bilinmesi
gereklidir. Başlangıç su yüzü profili tedrici değişken akım denkleminden hesaplanır.
dy S f − S 0
=
dx
Q2B
1−
gA 3

(11)

Bilinen su derinliğinden başlangıç debisi için kanal içindeki ortalama hızlar hesaplanır.
2.3 Sayısal Çözüm Yöntemi

Diferensiyel akım denklemleri ve sınır koşulları, sayısal çözüm için, sonlu farklar yöntemiyle
noktasal değerler kullanılarak yazılır. Sayısal çözüm, açık bir yöntem olan Lax [Chaudry 1987]
metodu ile elde edilir.
Ai* ∆t
Vi*
qi*
n
n
n
n
n +1
*
* ∆t
n
n
(12)
y i = y i − Vi
( y i +1 − y i −1 ) − *
( Vi +1 − Vi −1 ) − * ( Ai +1 − Ai −1 ) − * ∆t
2∆x
Bi 2∆x
Bi
Bi
Vi n +1 = Vi* − Vi*

∆t
∆t
( Vi +n1+1 − Vi −n1 ) − g
( y in+1 − y in−1 ) − g∆t( S 0 + S *f )
2∆x
2∆x

(13)

Burada ∆x çözüm ağında iki düğüm arası mesafe, ∆t zaman adımı olup * ile işaretlenmiş
değerler önceki ve sonraki düğüm noktalarındaki değerlerin ortalamasını gösterir.
X i* =

( X in−1 + X in+1 )
2

(14)

Enerji eğimi Sf Manning denkleminden hesaplanır.
S fi =

Vi Vi n 2

(15)

R4/ 3

Manasap tarafındaki sınır koşulu türbin debisinin öngörüldüğü şekilde azaltılmasıyla
oluşturulur. Ani kapatma mansap debisinin t=0 anında sıfırlanması olarak uygulanabileceği gibi,
belirli bir zaman dilimi içinde azaltılarak sıfırlanması olarak da uygulanabilir. Debideki değişim
Denklem 10 dan yararlanılarak su derinliğine yansıtılır. Bu denklemdeki türevler sonlu
farklardan yararlanarak noktasal değerlerle ifade edildiğinde kanal sonundaki derinlik (yN)
değişimleri hesaplanır.
y Nn +1 = y Nn −

∆t
( Q N − Q N −1 )
B∆x

(16)

Akım hızının hesabı için karakteristikler metodundan faydalanılır.
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gB N −1 n
( y N −1 − y Nn +1 ) − g ( S 0 + S f )N −1 ∆t
AN −1

V Nn +1 = V Nn−1 +

(17)

Benzer şekilde menba tarafındaki hız, bilinen su derinliğinden hesaplanır.
V1n +1 = V2n −

gB2 n
( y 2 + y1n +1 ) − g ( S 0 + S f )2 ∆t
A2

(18)

Sayısal çözümün yakınsamasını güvence altına almak için hesaplamada kullanılan zaman
adımı CFL koşulundan elde edilir.
∆t = CFL

∆x

(19)

V + gy

Denklem 19 da CFL sayısı 1.0 olarak seçilmiştir.

3. UYGULAMA VE DEĞERLENDİRMELER

Sayısal çözümde hesap ağının oluşturulmasında kullanılan ∆x mesafesi sonuçları
etkileyebilecek önemli bir parametre olduğundan seçilen değerlerin uygunluğu öncelikle test
edilmiştir. Türbinlerin acil kapatılması durumu için kanalda gözlenebilecek maksimum su
yükseklikleri hesaplanmış ve farklı ∆x değerleri için hesaplamalar tekrar edilmiştir. Şekil 3 de
görüldüğü gibi ∆x mesafesinin 0.1 m seçilmesi durumunda sayısal çözümden kaynaklanacak
hata miktarı birkaç mm boyutundadır. Bu çalışmada ∆x = 0.1 m olarak belirlenmiştir.

86.55

hmax (m)

86.54

86.53

86.52

86.51

0

0.1

∆x (m)

0.2

0.3

Şekil 3 Ağ aralığı analizi
Su alma kanalındaki en yüksek dalga yüksekliğinin hesaplanması, kanal yan duvar
yüksekliklerinin belirlenmesinde önemlidir. Normal işletme koşullarında türbinlerin kapatılması
işlemi göreceli olarak uzunca bir zaman dilimi içine yayılacağından su alma kanalında ortaya
çıkacak dalga yükseklikleri de daha küçük olacaktır. Türbinlerin herhangi bir nedenle acil
408

kapatılması halinde su alma kanalında büyük çalkantılar oluşabilir ve bir miktar su, kanal yan
duvarlarından, daha da önemlisi santral binası üzerinden aşabilir. Doğal olarak, en büyük dalga
yüksekliği maksimum debide işletme halindeyken türbinlerin ani olarak kapatılmasıyla
oluşabilir. Ani kapatmanın tanımını sayısal çözümde türbinden geçen debinin anlık olarak
sıfırlanması şeklinde yapmak mümkündür. Ancak, gerçekte ani kapatma durumunda da
türbinlerden geçmekte olan debinin sıfırlanması için bir zaman dilimine ihtiyaç olduğu açıktır.
Sistemin türbin kapatma süresine duyarlılığını incelemek amacıyla bir dizi sayısal deneyler
yapılmıştır. Bu deneylerde türbin debisi verilen bir zaman dilimi içinde doğrusal olarak
azaltılarak sıfırlanmaktadır. Farklı türbin kapatma süreleri için kanal içinde gözlenen maksimum
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Şekil 4 Değişen türbin kapatma süreleri için maksimum su seviyeleri
su yükseklikleri Şekil 4 de sunulmuştur. Kapatma süresi 10 saniye ve daha az olduğu durumlarda
maksimum dalga yüksekliği belirgin bir farklılık göstermemektedir. Herhangi bir nedenle hızlı
kapatma halinde türbin debisinin ne kadar sürede sıfırlanacağını belirlemek oldukça güç
olacağından ve güvenli tarafta olmak için ‘acil’ veya ‘ani’ kapatma işleminde debinin anlık
olarak sıfırlandığı kabulü yapılmıştır.
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Şekil 5. Rezervuar yüzey alanının dalga yüksekliğine etkisi
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Su alma kanalının menba tarafında rezervuarda değişken su yüksekliği sınır koşulu olarak
uygulanmıştır. Türbinler kapatıldığında rezervuar su yüksekliğinin artma hızı, nehirdeki debiye
ve rezervuar yüzey alanına bağımlıdır. Rezervuar su yüksekliğinin artış hızı, diğer yandan, kanal
içinde dalga oluşumunu etkilemektedir. Farklı rezervuar yüzey alanları için yapılan
hesaplamalarda bulunan kanal içinde maksimum su seviyeleri Şekil 5 de sunulmuştur. Rezervuar
alanının 20000 m2 olduğu durumda kanal içindeki dalga yüksekliği 86.52 m olup en büyük
değerine ulaşmaktadır. Yeterince büyük rezervuar alanı olduğunda, rezervuarda su yükselme hızı
son derece yavaş olduğundan, belirgin bir yükselme olamadan kanal içindeki dalga hareketi
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Şekil 6. Santral binası girişinde dalga yükseklikleri
sönümlenmektedir. Bu durum için kanalda ulaşılan en büyük dalga yüksekliği rezervuardaki
maksimum su seviyesi olan 86.24 metreyi aşmamaktadır. En uygun olmayan durumu
canlandırabilmek için rezervuar yüzey alanı Ares = 20000 m2 olarak seçilmiştir. Su alma
kanalında santral binası önündeki dalga yüksekliği rezervuar su seviyesinin hızlı ve yavaş
yükseldiği durumlar için hesaplanmış ve Şekil 6 da sunulmuştur. Türbinlerin ani kapatılması ve
rezervuarın hızlı yükselmesi durumunda oluşan dalgalar santral binası girişindeki en büyük dalga
yüksekliğini 86.52 m olarak vermektedir. Üzerinden su aşmasını önlemek için santral binası
odası girişinin bu değerden daha yüksek olması gereklidir.
Hızlı yükselen rezervuar için türbinlerin acil kapatılmasından sonra su alma kanalında
oluşabilecek en büyük dalga yükseklikleri Şekil 7 de sunulmuştur. En büyük dalga yüksekliği,
bekleneceği gibi, kanalın mansap ucunda santral binası girişindedir. Mansaptan menba yönüne
gidildikçe en büyük dalga yüksekliği azalmaktadır. Bu veriler, su alma kanalı yan duvar
yüksekliğinin belirlenmesi için önemlidir.
Su alma kanlı içindeki dalga hareketinin zaman içinde gelişimi ve sönümlenmesi Şekil 8 de
sunulmuştur. Türbinlerin hızlı kapatılmasıyla oluşan dalgalar yaklaşık 30 dakikada tamamen
sönümlenmektedir.
4. SONUÇLAR

Pamukova HES de türbinlerin acil kapatılması sonrasında su alma kanalında oluşabilecek
dalga yükseklikleri için yapılan sayısal çözümlerden aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
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Şekil 7 . Su alma kanalında gözlenebilecek en büyük dalga yükseklikleri

1. Su alma kanallarındaki en büyük dalga yüksekliğinin bulunması amacıyla acil türbin
kapanması işlemi sayısal çözüm içinde sistem debisinin ani olarak sıfırlanması ile
modellenebilir.
2. Türbinlerin acil kapatılması halinde su alma kanalında en büyük dalga yüksekliğinin
belirlenmesinde regülatör arkasındaki rezervuarın yüzey alanı önemlidir. Taşkın debisi ve
rezervuar yüzey alanı su yüzünün yükselme hızını belirlemektedir. Kanal içindeki
dalgalanma ile rezervuar yüzeyinin yükselme hızı arasındaki etkileşim her yapı için ayrıca
incelenmesi gereken bir durumdur.
3. Bu çalışmada kullanılan matematik model tek boyutlu olduğundan özellikle yanal akımları
doğru olarak modellemede yeterli olmayabilir. Bu durumun açıklığa kavuşturulabilmesi için
iki boyutlu Saint-Venant denklemlerinin sayısal çözümünden faydalanılabilir.
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ÖZET
Bir boru hattında akım kontrolünde ani değişiklikler yapılması sonucu su darbesi olarak
adlandırılan yüksek basınç değişiklikleri oluşur. Su darbesinin analizi sistemin güvenli ve
ekonomik tasarımı bakımından önem arz etmektedir. Su darbesini idare eden süreklilik ve
momentum denklemleri doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerdir ve genelde analitik
çözümleri mümkün olmamaktadır. Ancak, belirli sınır şartları altında yaklaşık sayısal çözümleri
yapılabilmektedir. Su darbesinin hesabında en çok kullanılan sayısal yöntem karakteristikler
yöntemidir. Bu çalışmada, su darbesini idare eden denklemler sabit ve değişken zaman aralıklı
karakteristikler yöntemi ile çözülmüştür. Değişken parametrelere sahip seri bağlı boru hatları
için su darbesi hesabına yönelik bir algoritma geliştirilmiştir. Sabit ve değişken zaman aralıklı
karakteristik yöntemlere göre geliştirilen sayısal modellerle yapılan hesaplamalardan elde edilen
sonuçlar Çatalan Hidroelektrik Santralı basınçlı borusunda ölçülmüş test sonuçları ile
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: su darbesi, karakteristikler yöntemi, Çatalan, boru hattı
AN ALGORITHM FOR THE COMPUTATION OF WATER HAMMER IN SERIAL
PIPELINES
ABSTRACT
Significant transient pressures named water hammer occur due to the changing of flow control
mechanism. Analyses of water hammer are important for economical design of the system and
safety considerations. The governing equations of water hammer, the conservation of mass and
conservation of momentum are the nonlinear differential equations and analytical solutions of
them are generally not possible. However, numerical solutions of these equations can be
achieved under known boundary conditions. The most common numerical method for the
computation of water hammer equations is the method of characteristics. In this study, governing
equations of water hammer were solved by using fixed and variable grid method of
characteristics. An algorithm for the computation of water hammer for the serial pipeline having
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variable parameters was developed. The numerical results obtained from various computational
schemes developed according to the fixed and variable grid method of characteristics are
compared with test results measured at the Çatalan Power Plant.
Key Words: water hammer, method of characteristics, Çatalan, pipeline.
1. GİRİŞ
Türbinlere su ileten boru hatlarında, debinin kısa süre içinde değiştirilmesi sonucu su darbesi
olarak bilinen yüksek basınç artışları gelişir. Hidroelektrik tesislerdeki basınçlı boruların, normal
işletme koşullarında söz konusu olmayan bu tür basınç artışlarına karşı dayanımlı olarak
projelendirilmesi önem arz etmektedir.
Son yıllarda, mühendislik uygulamalarındaki bilgisayar yöntemlerindeki gelişmeler ile
birlikte, su darbesini idare eden kütlenin ve momentumun korunumu denklemlerinin
sadeleştirilmiş hallerinin pratik amaçlara yönelik “karakteristikler yöntemi” ile sayısal çözümü,
bir çok araştırmaya konu olmuştur. Karakteristikler ağında “sabit zaman aralığı” kullanılması
uygulama kolaylığı bakımından tercih edilmekle birlikte değişen parametrelere sahip seri bağlı
borulardaki uygulamalarda bu basit hesap yaklaşımının iyileştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.
Bu gibi durumlarda, yere veya zamana göre interpolasyon tekniklerinin kullanılması [Wiggert ve
Sundquist, 1977], veya basınç dalgası hızının düzeltilmesi [Ghidaoui ve Karney, 1994] gibi
iyileştirici önlemlere başvurulmuştur. Chaudhry ve Hussaini [1985], su darbesi diferansiyel
denklemlerinin sayısal çözümünde ikinci mertebeden açık sonlu farklar yöntemini tanıtmışlar ve
bu yöntemin çözüm hassasiyetini artırdığını ifade etmişlerdir. Karney ve Ghidaoui [1997],
sürtünme etkilerini ihmal ederek yer ve zamana göre interpolasyon ile basınç dalgası hızının
düzeltilmesini de içeren bir hibrid sayısal hesap tekniği geliştirmişlerdir.
Bu çalışmada, değişen parametrelere sahip seri bağlı bir boru hattında su darbesinin analizi
için temel denklemlerin “değişken aralıklı karakteristikler yöntemi” (DAKY) ile çözümüne
yönelik bir algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma ile yapılan sayısal çözüm Çatalan
Barajı Hidroelektrik Santralı (HES) basınçlı borusuna uygulanmış ve sabit aralıklı
karakteristikler yöntemi(SAKY) ile elde edilen sonuçlarla birlikte, Francis türbinde yapılmış test
ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Boru hattında, memba sınır şartı olarak sabit seviyeli hazne,
mansap sınır şartı olarak da türbin karakteristikleri kullanılmıştır.
2. TEMEL DENKLEMLER VE ÇÖZÜMÜ
2.1 Temel Denklemler
Bir değişken akım türü olan su darbesi olayını idare eden temel denklemler süreklilik ve
hareket denklemleridir:
∂H
∂H
C 2 ∂V
+V
+ V sin θ +
=0
g ∂x
∂t
∂x

(1)

∂V
∂V
∂H λV V
+V
+g
+
=0
∂t
∂x
∂x
2D

(2)
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(1) ve (2) denklemlerinde, H(x,t) piyezometre yüksekliği, V(x,t) ortalama akım hızı, C basınç
dalgası hızı, D boru çapı, θ borunun eğim açısı (burada pozitif ∂z/∂x=sinθ, z yersel yükseklik), λ
Darcy-Weisbach sürtünme faktörü, g yerçekimi ivmesi, x boru boyunca membadan uzaklık ve t
zamanı ifade etmektedir.
2.2 Değişken Zaman Aralıklı Karakteristikler Yöntemi ile Çözüm

(1) ve (2) eşitlikleri doğrusal olmayan kısmi diferansiyel denklemlerdir ve karakteristikler
yöntemi ile sayısal çözümleri yapılabilmektedir. Karakteristikler yöntemi ile (1) ve (2) eşitlikleri
karakteristik denklemler olarak bilinen aşağıdaki iki çift adi diferansiyel denklemlere
dönüştürülür.
İlerleyen karakteristikler için (K+) :
dH C dV
Cλ
+
− V sin θ +
VV =0
dt g dt
2gD

(3)

dx
= V+C
dt

(4)

Gerileyen karakteristikler için (K-) :
Cλ
dH C dV
VV =0
−
− V sin θ −
2gD
dt g dt

(5)

dx
= V−C
dt

(6)

Borunun memba ve mansap sınır şartları ve x, t, H, V’nin bilinen başlangıç değerleri ile (3)(6) denklemleri kullanılarak, sonlu farklar yaklaşımına dayalı olarak x, t düzleminde bir
karakteristikler ağı oluşturulabilir.
Bu çalışmada, karakteristikler ağının oluşturulmasında “değişken zaman aralıklı ağ” yaklaşımı
esas alınmıştır. Karakteristik denklemler önce tek-tip boru hattı için yazılmış, ve değişen
parametrelere sahip seri bağlı borulara interpolasyonla uyarlanmıştır. Ayrıca sabit zaman aralıklı
ağ yaklaşımı ile de çözümler yapılmıştır. Bu çözüm yöntemi ile ilgili açıklamalar birçok
kaynakta mevcut olduğundan burada tekrar verilmemiştir (Chaudhry, 1987; Wylie ve Streter,
1984; Streeter ve Wylie, 1975).
Değişken zaman aralıklı ağ yaklaşımı ile Şekil 1a’da görülen tek-tip bir boru hattında (3)-(6)
karakteristik denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir.
İlerleyen karakteristik eğri üzerindeki i-1 ve P noktaları arasında:
H P − H i −1 +

⎛
C
(VP − Vi −1 ) − (t P − t i −1 ) ⎜⎜ Vi −1 sin θ i −1 − λC Vi −1 Vi −1
g
2gD
⎝

⎞
⎟⎟ = 0
⎠

x P − x i −1 = (t P − t i −1 )(V + C )i −1

(7)
(8)

Gerileyen karakteristik eğri üzerindeki i+1 ve P noktaları arasında:
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H P − H i +1 −

⎛
C
(VP − Vi +1 ) − (t P − t i +1 ) ⎜⎜ Vi +1 sin θ i +1 + λC Vi +1 Vi +1
g
2gD
⎝

⎞
⎟⎟ = 0
⎠

(9)

x P − x i +1 = (t P − t i +1 )(V − C )i +1

(10)

Buna göre boru hattının uçları dışında iç kısımlardaki bir P kesişme noktasında xP, tP, HP, ve
Vp bilinmeyenleri (7)-(10) denklemlerinin çözümünden bulunabilir. Boru hattının mansap ve
memba uçlarındaki benzer hesaplar, mansap ucunda (7), (8) denklemleri ve mansap sınır şartı;
memba ucunda (9), (10) denklemleri ve memba sınır şartı kullanılarak gerçekleştirilir.
t

P

P1
K

K-

2
1

∆x

2

PN+1

i

+

K-

K

∆x

i-1

N

i+1

i-1
∆x

∆x

i

i+1

+

∆x

N

∆x

N+1 x

∆x

x
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(a)
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+

K

i,N
∆x

∆x
Di, λi, Ci

R
K-

S

i+1,2
i,N+1

i+1,1

∆x
Di+1, λi+1, Ci +1
Boru i+1

Boru i
(b)

Şekil 1 Değişken zaman aralıklı karakteristikler ağı (a) Tek-tip boru hattı için, (b) Seri
bağlı boru birleşiminde interpolasyon
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Seri bağlı bir boru hattının birleşim yerleri dışındaki kesitlerde karakteristik denklemler
yukarıda açıklandığı şekilde uygulanabilir. Ancak, boru birleşim yerlerindeki hesaplar için özel
bir uygulamaya ihtiyaç vardır. Bu amaçla, boru birleşim yerlerinde zamana göre interpolasyonu
esas alarak geliştirilen özel algoritma aşağıda açıklanmıştır.
Şekil 1b’de görülen seri bağlı boru hattının bir (xP=xR) birleşim yerindeki karakteristikler
ağına ait zaman çizgisi, i, N noktasından gelen K+ karakteristik eğrisi ile P noktasında, i+1, 2
noktasından gelen K- karakteristik eğrisi ile R noktasında kesiştiği düşünülürse tP ve tR zamanları
(8) ve (10) denklemleri ile hesaplanabilir:
t P = t i, N +

x P − x i, N
(V + C)i, N

,

t R = t i +1, 2 +

x R − x i +1, 2
(V - C) i +1,2

Diğer taraftan i, N ve P, ve i+1, 2 ve R noktaları arasındaki karakteristik denklemler için (7)
ve (9) denklemleri aşağıdaki gibi düzenlenebilir:

(

)

(

)

⎞
⎟⎟ = 0
⎠

H Pi , N +1 − H i , N +

⎛
Ci
λC
VPi , N +1 − Vi , N − (t P − t i , N ) ⎜⎜ Vi , N sin θ i , N − i i Vi , N Vi , N
g
2gD i
⎝

H R i +1,1 − Hi +1, 2 −

⎛
Ci +1
λ C
VR i +1,1 − Vi +1, 2 − (t R − t i +1, 2 )⎜⎜ Vi +1, 2 sin θi +1, 2 + i +1 i +1 Vi +1, 2 Vi +1, 2
g
2gDi +1
⎝

⎞
⎟⎟ = 0
⎠

(11)

(12)

(11) ve (12) eşitlikleri HPi,N+1, VPi,N+1, HRi+1,1, ve VRi+1,1 bilinmeyenlerini içermektedir. Bu dört
bilinmeyen için iki eşitliğe daha ihtiyaç vardır ve bu eşitlikler R noktasındaki H ve V için aynı
zaman çizgisinde bulunan P ve S noktalarındaki değerlerin interpolasyonundan elde edilebilir,
yani:

(

H R i +1,1 = H Si , N +1 + H Pi , N +1 − H Si , N +1

(

VR i +1,1 = VSi +1,1 + VPi +1,1 − VSi +1,1

) tt

) tt

R
P

R
P

− tS
− tS

(13)

− tS
− tS

(14)

Boru birleşim yerinde i ve i+1 boruları arasındaki süreklilik denkleminden
VSi+1,1=VSi,N+1 Ai / Ai+1 ve VPi+1,1=VPi,N+1 Ai / Ai+1 değerleri (14) ifadesinde kullanılarak (11)-(14)
eşitliklerinden Şekil 1b’deki P ve R noktalarında HPi,N+1, VPi,N+1, HRi+1,1, ve VRi+1,1 değişkenleri
bir hesap adımı itibariyle bulunabilir.
3. BORU HATTI İÇİN SINIR ŞARTLARI
3.1 Memba Sınır Şartı

Şekil 1a’daki boru hattının 1 nolu memba ucunda, i+1=2 ve P1 noktaları arasındaki (9)
denklemi HP1 ve VP1 bilinmeyenleri arasında bir bağıntı oluşturmaktadır. Diğer taraftan boru
hattının memba ucundaki hazne veya denge bacasındaki su seviyesinin çok kısa süreli su darbesi
sürecinde değişmediği varsayımı ile boru memba ucundaki piyezometre yüksekliği ikinci bir
eşitlik olarak kullanılabilir:
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H P1 = H haz − (K + 1)

VP21

(15)

2g
(15) ifadesinde Hhaz hazne seviyesi, ve K boru girişindeki yerel kayıp katsayısıdır.

3.2 Mansap Sınır Şartı

Şekil 1a’daki boru hattının N+1 nolu mansap ucunda, i-1=N ve PN+1 noktaları arasındaki (7)
denklemi HPN+1 ve VPN+1 bilinmeyenleri arasında bir bağıntı oluşturmaktadır. Bu bilinmeyenler
için ikinci denklem türbinin akım karakteristiklerinden elde edilebilir [Parmakian, 1963].
Basınçlı borudaki akım debisinin Francis türbininin ayar kanatları ile kontrol edilmesi halinde
akım debisi(Q); net düşü (Hn), türbinin dönme hızı (n), ve kanatların açıklığına (ϕ) bağlıdır.
Düzenli akım şartlarında, bu parametreler arasındaki ilişkiyi ifade eden türbin karakteristiklerinin
değişken akım şartlarında da geçerli olduğu kabul edilebilir [Chaudhry, 1987]. Buna göre
Francis türbininin karakteristikleri gözönüne alınırsa mansap sınır şartı

Q = VPN +1 A = f (H n , n, ϕ)

(16)

olarak tanımlanabilir. (16) ifadesinde
H n = H PN +1 +

VP2N +1

− H ks

2g

şeklinde olup Hks santralda kuyruk suyu seviyesidir.
4. ÇATALAN HİDROELEKTRİK SANTRALI

1997 yılında işletmeye açılmış olan Seyhan nehri üzerindeki Çatalan Barajı ve HES’nda her
biri 56,3 MW kurulu gücünde üç adet Francis türbini mevcuttur.
4.1 Basınçlı Boru ve Türbin Karakteristikleri

Türbin üniteleri birbirinden bağımsız olarak Şekil 2 ve Çizelge 1’de görülen özelliklerde ve
toplam uzunluğu 520 m olan seri bağlı basınçlı borularla baraj haznesine bağlıdır. Çizelge 1’in
son kolonunda elastik teoriye göre hesaplanmış basınç dalgası hızları verilmiştir.
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Şekil 2 Çatalan HES basınçlı boru şematik boykesiti
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64,10 m

Çizelge 1 Çatalan HES’nda basınçlı boru özellikleri
Boru
Çap
Uzunluk
Eğim
Et
Dalga
No
D(m)
(m)
Açısı
Kalınlığı
Hızı
(mm)
C (m/s)
-θ ( ° )
1
5,5
10
1,66
26
823
2
5,5
10
1,66
24
800
3
5,5
10
1,66
30
864
4
5,5
240
1,66
24
800
5
5,5
220
9,53
26
823
6
5,5
10
0
26
823
7
4,5
20
0
30
921
Santraldaki Francis türbinlerinin karakteristikleri, yani birim debinin, Q11 = Q / (D 2r H1n/ 2 ) (Dr
çark çapı), farklı kanat açıklıklarında (ϕ) birim hıza, n11 = nD r / H1n/ 2 (Hn net düşü), göre değişimi
Şekil 3’de verilmiştir.
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Şekil 3 Francis türbini karakteristikleri
4.2 Prototip Testler

Çatalan HES’nda türbinlerin montajından sonra üretici firma (Preussag Noell GmbH, Geneva)
tarafından 3 nolu ünitede yapılan testlerden üçü Çizelge 2’de verilmiştir.

Test No
1
2
3

Çizelge 2 Francis türbininde prototip testler
Tarih
Test tipi
19 Ağustos 1997 Acil kapanma (elektrik kesilmesi)
19 Ağustos 1997 Yük atımı
20 Ağustos 1997 Hızlı durma (mekanik arıza)

Türbin ve basınçlı boru sınır şartları ile ilgili testler sırasında tespit edilen bazı değerler
aşağıda verilmiştir:
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Türbin gücü
Türbinin dönme hızı
Türbin çapı
Başlangıç kanat açıklığı
Düzenli akım debisi
Hazne seviyesi
Boru mansap ucunda basınç yüksekliği
Basınçlı boru mansap ucu eksen kotu
Kuyruk suyu seviyesi
Türbin net düşüsü

: P = 52,8 MW
: n = 166,7 dd
: Dr = 3,87 m
: ϕ0 = 22,5°
: Q0 = 106 m3/s
: Hhaz = 119,00 m
: p/γ = 54,40 m
: z = 61,00 m
: Hks = 64,10 m
: Hn = 53,60 m

Prototip testlerde, diğer bazı değerler yanında kanat açıklığı (ϕ), elektrik akımının frekansı (f),
ve basınçlı borunun mansap ucundaki basınç yüksekliği (p/γ)’nin zamansal değişimleri
kaydedilmiştir. Frekans f(Hz) ile türbin hızı n (dd) arasında n=60f/p ilişkisi mevcuttur.
Jeneratördeki çift kutup sayısı p=18 dir. Testlerde, ayar kanatlarının başlangıç açıklığı ϕ0=22,5°
olup, bu değer maksimum işletme açıklığının (ϕmak) %82’sine karşı gelmektedir.
5. SAYISAL HESAP BULGULARI İLE TEST SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yukarıda açıklanan algoritmaya dayalı olarak bir bilgisayar programı geliştirilmiş ve
hesaplamalar sabit aralıklı karakteristikler yöntemi (SAKY) ve değişken aralıklı karakteristikler
yöntemi (DAKY)’ne göre yapılmıştır. Türbinin hemen önünde basınçlı borunun mansap ucunda
hesaplanan darbe basıncı değişimleri test sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Basınçlı boruda memba
sınır şartı olarak (15), mansap sınır şartı olarak da (16) eşitliği (yani Şekil 3’deki türbin
karakteristikleri) kullanılmıştır. Hesaplarda, basınçlı boru girişinde K=0,05 alınmış ve düzenli
akım şartları için bulunan λ=0,025 değeri değişken akım durumunda da geçerli kabul edilmiştir.
t=0 başlangıç durumundaki hesap aralıkları ∆x=10 m alınmıştır.
Çizelge 2’de verilen “acil kapanma”, “yük atımı” ve “hızlı durma” testleri için boru hattının
mansap ucunda hesaplanan ve ölçülen basınç yüksekliklerinin zamana göre değişimleri Şekil 4, 5
ve 6’da verilmiştir. Testlerde kapanma süreleri sırasıyla tk=15,5 s, tk=19,0 s ve 14,5 s dir. Şekil
4, 5 ve 6’da ayrıca kapanma sürecinde ölçülen kanat açıklık yüzdesi (ϕ /ϕmak) ve akım frekansı
(f) değişimleri de görülmektedir.
Şekil 4, 5 ve 6’da görüldüğü gibi daha önce açıklanan değişken aralıklı karakteristikler
yöntemi (DAKY) ve sabit aralıklı karakteristikler yöntemi (SAKY) ile elde edilen sonuçların,
ölçüm sonuçları ile uyumunun genel olarak iyi olduğu görülmekle birlikte, özellikle maksimum
darbe basıncı açısından DAKY ile elde edilen sonuçların ölçüm sonuçlarına oldukça yakın
olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeni olarak SAKY’deki denklemlerde daha fazla
sadeleştirmeye gidilmesinin sonuçlara etkisinin olduğu düşünülmektedir. Şekil 4, 5 ve 6’daki
hesap sonuçları, tam kapanmadan sonraki basınç düşmesinin teorik yaklaşımda yeterince
tanımlanamadığını göstermektedir.
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Şekil 4 Acil kapanma (elektrik kesilmesi) halinde hesaplanan ve ölçülen basınç
yüksekliklerinin zamana göre değişimi( tk=15,5 s)
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Şekil 5 Yük atımı halinde hesaplanan ve ölçülen basınç yüksekliklerinin zamana göre
değişimi( tk=19,0 s)
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Şekil 6 Hızlı durma(mekanik arıza) halinde hesaplanan ve ölçülen basınç
yüksekliklerinin
6. SONUÇLAR

Su darbesini idare eden süreklilik ve hareket denklemlerinin seri bağlı boru hatları için
değişken aralıklı karakteristikler yöntemi ile çözümüne yönelik bir algoritma geliştirilmiştir.
Sayısal model kullanılarak Çatalan Hidroelektrik Santralı basınçlı borusu için uygulamalar
yapılmış ve hesap sonuçları sabit aralıklı karakteristikler yöntemi ile elde edilen sonuçlar ile
birlikte, prototip test ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, teorik ve deneysel
bulguların büyük ölçüde uyumlu olduğu görülmüştür. Darbe basıncının maksimum değeri göz
önüne alındığında, değişken aralıklı karakteristikler yöntemi ile elde edilen sonuçların, sabit
aralıklı karakteristikler yöntemi ile elde edilenlere oranla, ölçümlere daha yakın olduğu
görülmüştür.
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ÖZET
Kıyı duvarları ve rıhtımlar genelde düşey yüzeyli yapılar olup çok zaman topuk oyulması
tehdidi altındadırlar. Topuk oyulması, ya yansıyan dalgalar etkisinde, ya da rıhtıma yanaşırken
veya rıhtımdan ayrılırken manevra esnasında pervanelerin etkisiyle tabandaki su hızının kritik
değer üzerine çıkması sonucu oluşmaktadır. Her iki halde de, yapı dengesi bozulabilir ve hatta
yapının yıkılması söz konusu olabilir. Tasarım mühendisleri için oyulma derinliğini ve
boyutlarını veren bilgiler gerekmektedir. Literatürde, ancak münferit model çalışmaları sonucu
çıkarılan ve belirli şartlarda geçerli olan deneysel formüller yer alır. Bunların derinlemesine
incelenip uygulayıcılar için değerlendirilmesi yapılmamıştır. Bu yazıda, hem dalga etkisinde kıyı
duvarları önündeki oyulma, hem de gemi pervanelerinin neden olduğu rıhtım yapıları önündeki
oyulma incelenerek, bilhassa kıyı ve liman mühendislerine, bazı hazır bilgiler topluluğu
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: topuk oyulması, durağan dalgalar, gemi pervanesi, sediman, kritik hız
TOE EROSION FOR COASTAL AND HARBOUR STRUCTURES
ABSTRACT
Sea walls and quay walls are mainly vertical faced structures and are under the danger of toe
erosion. Scour, in front of the marine structures is attributed to an increase in the velocity of
water particles over the critical value due to wave reflection or ship propellers effect during
berthing/un-berthing operations. In both cases, the stability of the structure is affected due to
undermining, which may demolish the structure. The relations or data related with the scour
depth and extend are needed by the designers. In literature, there are very few empirical
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equations obtained from limited experimental studies in laboratories, being valid for restricted
conditions. They were not studied in detail and their assessment for the designers was not stated.
In this article, the toe erosion in front of sea walls due to standing waves and that in front of quay
walls due to ship’s propellers effect are studied to supply some ready used equations and ideas
for costal and harbor engineers especially.
Key Words: Toe erosion, standing waves, ship propeller, sediment, critical velocity
1 GİRİŞ
Kıyı duvarları ve rıhtımlar, genelde düşey yüzeyli yapılar olup çok zaman topuk oyulması
tehdidi altındadırlar. Topuk oyulması, ya yansıyan dalgalar etkisinde, ya da rıhtıma yanaşırken
veya rıhtımdan ayrılırken manevra esnasında gemi pervanelerin etkisiyle tabandaki su hızının
kritik değer üzerine çıkması sonucu oluşmaktadır. Her iki halde de, yapı dengesi bozularak
yapının yıkılması söz konusu olabilir. Tabandaki su hızı, sebebi ne olursa olsun, kritik değerin
üzerine çıkınca sediman hareketi başlar. Topukta oluşan erozyonunun derinliği arttıkça yerel su
hızı veya kayma gerilmesi kritik değerin altına düşer ve derinlik maksimum değere erişirken
oyulma durur.
Gerek gemi pervaneleri etkisiyle rıhtım duvarları önündeki topuk oyulması, veya yansıyan
dalgaların sonucu oluşan durağan dalganın neden olduğu kıyı duvarı önündeki eşik oyulması,
ilgili yapıların dengesini etkilemektedir. Daha tasarım esnasında topuk oyulması derinliğinin ve
yatay boyutlarının bilinmesi, yapının olası işletme ve bakım sorunlarının en aza indirecek ön
tedbirler için gerekmektedir. Bu bağlamda, tasarımcı mühendisler için faydalı olacağı düşünülen
bağıntılar ve geçerlilik sınırları burada verilmek istenmektedir.
2 DENİZ ORTAMINDA SEDİMAN TAŞINIMI
2.1 Genel
Kıyı ve liman yapılarının tasarımında ve işletmesinde sediman hareketi önem kazanır. Aşınım
ve yığılma şeklinde ortaya çıkan sediman sorunları bu yapıların stabilitesi ve fonksiyonlarını
yitirmesi açısından, daha tasarım yapılırken kaale alınmalıdır. Ancak, deniz ortamında ana
hidrolik oluşum zamana bağlı değiştiğinden, sediman hareketi kuramsal açıdan oldukça karmaşık
bir olgudur, bu nedenle deneysel çalışmalarla desteklenir.
Akım hızı ve türbülans düzeyi yanında sediman özelliklerini de içeren dane çökelim hızı, Wf,
sediman hareketinin incelenmesinde sıkça kullanılır ve şu bağıntı ile verilir:
Wf = [(4/3) (g D / CD) ((γs-γ) / γ)] 1/2

(1)

Burada g yerçekimi ivmesi, D dane çapı, γs sediman özgül ağırlığı, γ [= g ρ] suyun özgül ağırlığı,
ρ suyun yoğunluğu ve CD dane Reynolds sayısına bağlı bir katsayıdır ve ilgili katsayı
CD = (24 / Re) + (3 / Re ½) + 0,34

(2)

genel bağıntısı ile verilmektedir. Ancak akımın laminar olduğu (Re < 0.1) durumda CD = 24/ Re,
ve türbülanslı akım için de (Re > 2.1) CD = 0,4 olur. υ suyun kinematik viskositesini temsil
ederse ilgili dane Reynolds sayısı aşağıdaki ifade ile verilir:
Re = Wf D / υ

(3)
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2.2 Dane Hareket Başlangıcı
Su hızı (U) ile tabanda gelişen kesme gerilmesi (τo) arasında bir ilişki olduğundan sediman
hareketini çalışanlar ya kritik hızı ya da kritik kesme gerilmesini esas almışlardır. Her iki
durumda da sediman hareketinin başlaması için bazı akım şartlarının oluşumu aranır. İlgili akım
şartları dane denge durumunu bozacak hale gelince kritik hal (dane harekete hazır) denir.
Laboratuvar çalışmaları kritik hal için
f (τo, d, D, υ, ∆, g, ρ) = 0

(4)

şeklinde genel bir fonksiyonel bağıntıyı esas alır. Burada τo [= ρU*2] taban kayma gerilmesini,
U* kayma hızı, d su derinliği ve ∆ sedimanın göreli batık özgül ağırlığını [=(γs –γ) / γ] temsil
ederler. Bu parametrelerden Buckingham π-teoremi uygulanarak aşağıdaki boyutsuz terimler
elde edilir.
f {[τo /( ∆ g ρ D)], (U* D / υ), (D / d), ∆} = f {Fr2*, Re*, D/d, ∆} = 0

(5)

Pratikte D/d çok büyük ve ∆ =1.65 olduğu için etkileri ihmal edilirse genel bağıntı, 1936 da
Shields’in deneysel yoldan elde ettiği kritik durum eğrisini temsil eden ve
τo / (∆ g ρ D) = f (U* D / υ),

or Fr2* = f (Re*)

(6)

ifadesi ile verilen şekle dönüşür. Kuramsal olarak, Shields eğrisi (Şekil 1) üzerinde kalan
konumda sediman daneleri hareket halindedir. Eğri altında kalan konumlar hareketsizlik halini
temsil ederken tam eğri üzerindekiler hareket başlangıcını gösterirler. Bu eğrinin esasında
hareket başlangıcı için ortalama şartları temsil eden bir band olduğu unutulmamalıdır. Tabanda
hareket başladığı an bir oyulma ve yığılma olayı da başlar. Bilhassa yerel oyulma halinde çukur
boyutları büyüdükçe akım şartları eğri altındaki bir konumu temsil eder ki, bu da oyulmanın
durması demektir.

Şekil 1 Shields eğrisi [Yang, 1996]
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2.3 Dalga Etkisinde Sediman Hareket Başlangıcı
Küçük genlikli dalga teorisine göre, dalga etkisinde oluşan tabandaki en büyük su hızı
Uo = (π H) / (T sinh kd)

(7)

bağıntısı ile verilir. Burada H dalga yüksekliği, T dalga döngüsü (periyodu) ve k (=2π/L) dalga
sayısıdır. H arttıkça verilen bir derinlikte Uo değeri de giderek artarak kritik değere ulaşabilir.
Deniz şartları için Komar ve Miller (1973) [Komar, 1976] şu bağıntıları vermektedir:
ve

Uoc = (0,21 ∆ g D)1/2(ξ / D)1/4

D < 0,5 mm için

(8)

Uoc = (0,46 ∆ g D)1/2(ξ / D)1/8

D ≥ 0,5 mm için

(9)

Burada ξ yörüngesel su hareketinin çapıdır ve (Airy dalga teorisinden)
ξ = Uo T / π = H / sinh kd

(10)

ifadesi ile verilir.
Günyaktı [Günyaktı, 1978] dalga etkisinde kritik durumu veren bağıntıları
Uoc = C (g)a (∆)b (D)e (T)f (υ)

(11)

şeklinde bir genel forma dönüştürmüştür. Burada a, b, e, f ve i sağ tarafın boyutunu L/T yapan ve
deneysel çalışmalarla elde edilen katsayılardır. Örneğin, Goddet (1960) ın bağıntısı için C=0,33,
a=b=2/3, e=1/4, f=3/8, i=1/24 olarak alınırken Günyaktı (1975) nın geliştirdiği bağıntıda
C=0,032, a=b=1, e=1, f=1/2, i= -1/2 değerlerini alırlar [Günyaktı, 1978].
3 GEMİ PERVANESİ ETKİSİNDE RIHTIM DUVARLARI EŞİĞİNDE OYULMA
3.1 Pervane Etkisinde Su Hızı
Rıhtım duvarları önündeki oyulmada gemi pervanelerinin yarattığı kritik değer üzerine çıkan
su hızı ana nedendir (Şekil 2 ve 3). Ayrıca rıhtımda her zaman aynı yeri kullanan ro-ro gemileri
ve römorkör yerine kendi güçlü manevra aygıtlarını kullanan büyük gemiler belirli kesimlerde
derin çukurların oluşmasına neden olurlar. Erozyonla ortaya çıkan sediman, komşu alanlarda
yığılarak taban yükselmesi oluşturduğundan gemiler için liman içinde ek sorun yaratmaktadır.
Gemilerin liman içinde rıhtıma yanaşırken manevraları esnasında motorlarının pervaneleri 10
m/s üzerinde su hızı oluşturduğu bilinmektedir. Manevra araçlarının arkasındaki bu su jetinin
rıhtım duvarına çarpıp veya doğrudan tabana yöneldiği durumlarda tabanda 3 - 4 m/s lik hızların
olması söz konusudur (Şekil 2). Bilhassa yüklü gemilerde olduğu gibi tabanla gemi uskuru
arasındaki mesafenin az olduğu durumlarda hızların çok daha büyük olabileceği düşünülürse eşik
oyulmasının olasılığı artar. Verhey ve arkadaşları (1987) [Tsinker, 1995] tarafından pervane
etkisinde deniz tabanında oluşabilir su hızı (Uop) için
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Şekil 2 Pervane arkasındaki su jeti [Tsinker, 1995]

Şekil 3 Pervane etkisinde tabandaki su hızları [Tsinker, 1995]
Uop = 1,6 [(n) Dp (KTp)1/2]

(12)

bağıntısı tavsiye edilmektedir. Burada n = pervanenin saniyedeki devir sayı, Dp pervane çapı ve
KTp pervane katsayısıdır. Etrafı açık pervaneler için KT=KTp ve koruyucu içine alınmış
pervaneler için ise KT = 2KTp alınır. İtki katsayısı KT ise
KT = Tt / [(ρ n2) / (Dp)4]

(13)

bağıntısı ile verilir. Burada Tt toplam itki kuvvetidir. Yanal etkilerden bozulmadan tabana intikal
eden jet hızının en büyük değeri (Ub) için Verhey ve arkadaşları (1987) [Tsinker, 1995]
Ub = 0,3 (D0) / (Hp)

(14)
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bağıntısını vermişlerdir. Pervanenin altındaki oyulmanın yanal alandaki boyutu için tabana
ulaşan jet hızının dane hareketine neden olan kritik değerin üzerinde olduğu kısımların tesbiti
yeterli olacaktır. Kabaca, jetin yanal etkisi jet ekseninden ±12º lik açılar içinde kalan kesimde
kritik değer üzerine çıkabilmekte ve bu kesim oyulma çukuru yanal boyutuna karşı gelmektedir.
3.2 Rıhtım Önünde Oyulma
Tabandaki ayrık daneli sedimenti harekete geçiren kritik hız için Pilarczyk (1985, 1986)
tarafından geliştirilen bağıntı [Tsinker, 1995]
Uoc = [D50 / d] 0.4 * B * [ κ * ψc * g* (γs - γ) / (γ) ] 0.5

(15)

şeklinde yazılabilir. Burada Uoc = sediman hareketinin başlangıcı için gereken hızı, D50 =
ortalama dane çapını, d = su derinliğini, B = türbülans katsayını (yüksek türbülanslı akımlarda 56, orta seviyeli türbülanslı hallerde 7-8 ve az türbülanslı akımlarda 8-10 alınır), κ = eğim etki
katsayısını [(1–sin2α)/(sin2φ)], ψc = Shields parametresini (hareketsiz durum için 0.03, hareket
öncesi 0.04 ve hareket için 0.06 alınır), γs = sediman özgül ağırlığını, γ = suyun özgül ağırlığını,
α = taban eğimini ve φ = sediman iç sürtünme açısını temsil eder. Gerek gemi pervanelerinin
etkisinde, gerek yansıyan dalgaların neden olduğu durağan dalgaların etkisinde, tabandaki su hızı
bu bağıntıdan bulunan kritik hızı aştığı zaman yapı önünde sediman hareketi beklenir.
3.2.1 Oyulma çukuru derinliği
Gemi pervanesinin su jeti etkisinde oluşan maksimum oyulma derinliği (Smax) için Verhey
(1983) [Tsinker, 1995]
Smax = 0,004 Hp [Fo / (Hp / Do)]2,4

(16)

bağıntısını vermiştir. 0.10m < D50 <0.30m şartlarında geçerli olan bu bağıntıdaki Hp jet ekseninin
tabandan yüksekliği, Do jetin çıkışdaki çapı ve Fo sediman Froude sayısı olup
Fo = Uo / [g Ds ∆]1/2

(17)

eşitliği ile verilir.
3.2.2 Oyulma derinliğine sürenin etkisi
Rıhtım önündeki yerel oyulmanın ulaşabileceği en büyük değerin Smax; su hızına (Uo), tabanla
pervane arasındaki net açıklığa (C), sediman dane çapına (D50) ve sürenin (t) logaritmasına bağlı
olduğunu göstererek Hamil (1988) [Tsinker, 1995], orta ve kaba kum için geçerli olan
Smax = (45,04)r-6,98 (ln t)r

(18)

bağıntısını vermiştir. Buradaki “r” değeri
r = 4,1135 (C /D50)0,742 (Dp / D50)-0,522 (Fo)-0,682
bağıntısından hesaplanır.
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(19)

4 KIYI DUVARLARI ÖNÜNDE EŞİK OYULMASI
4.1 Bazı Bağıntılar
Kıyı alanında giderek sıkça kullanılan duvarlar, gelen dalgaları kısmen veya tamamen
yansıtarak durağan dalgaların oluşumuna paralel olarak eşik oyulmalarına maruz kalırlar.
Durağan dalgalar altında belirli kesimde su hızı (yansımayan dalga etkisine göre) çok
artabilmekte ve sediman hareketine neden olmaktadır (Şekil 4 ve 5). Denizi doldurarak kazanılan
kıyının korunmasında gereken kıyı duvarları, gelen dalgaların yapıdan yansıması sonucu oluşan
durağan dalga etkisinde, taban su hızı kritik değerin üzerine çıkabildiğinden, eşik oyulmasına
maruz kalabilmektedir.
Kıyılarda oyulma ve yığılma oluşumları çok yaygındır. Dalga ve akıntıların etkisinde
gözlenen bu oluşumlar, genelde mühendisler için değişik tür ve boyutlarda sorun yaratırlar.
Doğal kumsalların veya yapay kıyıların korunması için inşa edilen kıyı duvarları önündeki eşik
oyulması yapının yıkılmasına neden olur. Bu nedenle tasarım anında oyulmanın olası derinliği ve
yeri hakkında ön bilgi gerekir. Bilgiler ışığında yapıyı koruyacak veya sağlamlaştıracak palplanş
perde çakılması ve yer seçimi için kararlar alınır. Ancak, kaynak taraması yapıldığı zaman bu
bilgilerin yetersizliği ve güvenirliği açısından da bir sıkıntı olduğu gözlenir. Çok zaman kısıtlı
parametrelerle yapılan deneysel bulgulara dayalı ampirik bağıntılara rastlanır ve onlara da
ulaşmak pek kolay değildir.

Şekil 4 Durağan dalgalar etkisinde tabandaki hızlar
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Şekil 5 Tabandaki su hızı ve kayma gerilmesinin dalga döngüsü boyunca değişimi
Pratikte bir kıyı duvarının inşaası ile birlikte kıyı bölgesinde dalga etkisinin arttığı ve bazı
kesimlerde aşınımın (erozyonun) hızlandığı gözlenir. Kıyı duvarı olmadan ve inşaasından sonra
taban profilin farklı olduğu ölçümlerle kanıtlanmıştır. Burada dalga etkisinde tabandaki su
hızının (veya kayma gerilmesinin) kritik değer üzerine çıkması ve kıyı bölgesi akıntıları (kıyıya
dik veya paralel) esas oluşumun nedenleridir. Oyulma çukuru boyutları arttıkça, çukur içindeki
akım şartları kritik değer altına düşerek etkisini yitirdiği için yerel oyulma durur.
Sang ve Schiller [Sang ve Schiller, 1977], dalga kanalında yaptıkları deneylere dayanarak, en
büyük eşik oyulması değerinin (S) duvarın göreli yerine bağlı olduğunu vurgulayıp
S/Ho = 1,94 + 0,57 ln (Xs / Xb) + 0,72 ln (Hos / Los)

(20)

bağıntısını vermişlerdir. Burada Ho = derin deniz (d ≥ L/2) dalga yüksekliği, xs = doğal kıyıdan
(yapı öncesi) olan yatay mesafe, xb= dalga kırılma hattının doğal kıyıdan olan yatay mesafesi,
Hos = derin deniz durağan dalga yüksekliği, ve Los= derin deniz durağan dalga boyu.
Kıyı duvarı önündeki eşik oyulması çalışmalarından ana parametre olarak; su derinliği (d),
dalga yüksekliği (H), dalga boyu (L) veya dalga döngüsü (T), yansıma katsayısı (Cr) ve dane
özellikleri (D, γs ,θ, CD) saptanmıştır. Kaynaklarda [Günyaktı, 2003] oyulma derinliği için
S / K = (1-Cr) (3 CD / 4)0,5 [ρUo4 / (D(∆g))]0,5 [(cot )0,5 -1]

(21)

boyutsuz bir denklemle verilmektedir. Burada K = d – (Hi + Hr) / 2 ve Cr = Hr/Hi olarak
tanımlanırken Hi gelen dalga yüksekliğini ve Hr de yansıyan dalga yüksekliğini temsil eder.
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4.2 Deneysel Gözlemler
Dalga kanalı içinde sabit kum derinliği, duvar açısı ve su derinliği ayarlandıktan sonra
istenilen dalga periyodu ve yüksekliği de dalga yapar üzerinde seçilir ve deney başlatılır (Şekil
6). Birkaç dakika içinde dalga yansıması ile durağan dalga oluşumu ve tabanda dane hareketleri
gözlenir. Kumlu tabanda önce ripiller ve daha sonra da eskibeler oluşur. Eskibeler ve tabandaki
oyulma oluşumu önceleri oldukça hızlıdır. Daha sonraları hız yavaşlar ve denge durumuna
ulaşılır.

Şekil 6 Durağan dalga etkisinde tipik oyulma ve taban şekilleri
Deney esnasında S, β, λ değerleri kabaca ölçülür. Değişim durduktan sonra tabanın ilk
seviyesinden aşağı doğru en büyük oyulma derinliği Su değeri tesbit edilir. Deney bitiminde
oyulma özelliklerinin en son değerleri tekrar ölçülürler. Deney süresi, değişik sediman özellikleri
için ön deneyler yapılarak saptanmıştır.
5 DENİZ YAPILARININ EŞİK TAHKİMATI VE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI
Gerek rıhtım yapısı olarak, veya gerekse kıyı koruma yapısı olarak inşa edilen düşey yüzeyli
deniz yapılarının tasarımları bazı ek önlemlerle takviye edilmeliler. Bu tür yapılarda eşik
oyulması kaçınılmaz bir olgudur ve eşik tahkimatı öngörülmelidir. Eşik tahkimatları için ise
oyulma çukurunun olası boyutları (düşey ve yanal) önceden doğru biçimde tahmin edilmelidir.
Eşik tahkimatı için (inşaat safhasında) yapının fonksiyonunu bozmayacak ve yapıya işletme
esnasında olumlu katkısı olabilecek türden şu malzemelerin biri kullanılarak tahkimat yapılır:
-

Rip-rap veya taş dolgu yapılar
Gabion veya harç doldurulmuş torbalar
Prefabrike tekil beton plakalar
Bağlantılı prefabrike beton elemanlar
Bitumlu elemanlar
Akım çeviriciler
Geotekstil.

Eşik oyulmasına maruz kalmış deniz yapılarında ise rehabilitasyon veya onarım çalışmaları
gerekir. Bu amaçla farklı tür yapılara değişik onarım teknikleri kullanarak yapının fonksiyonel
yapısı yanında, ilk denge konumu kazandırılmaya çalışılır. Bu konuda Tsinker (1995) ve
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Günyaktı (2003) ilgili yöntemleri vermekteler. Burada sadece iki yaygın tür yapı çeşiti için kısa
bilgiler verilmektedir.
Ağırlık tipi deniz yapılarında, eşik oyulması yapının devrilmesini hızlandırabilir. Bu durumda
oyulma çukuru etkin biçimde beton torbaları ile ve basınçlı betonla doldurulur. Ayrıca sonradan
yerleştirilen malzeme ile esas yapı arası boşluklar betonla (tremie concrete) doldurularak
bütünleştirilir.
Palplanş duvarların önündeki oyulmalar aktif ve pasif basıncı düşürdüğü için yapının önü
tekrar malzeme ile doldurulsa bile denge durumu ilk haline getirilemez. Bu durumda ek önlemler
gerekir. İnşaat yapılırken, ta baştan olası oyulma derinliği tahmin edilerek ek bağlantı hatları
(gergiler) yerleştirilmelidir.
7 SONUÇ VE TARTIŞMA
Deniz yapılarında oyulma ve yığılma olayı çok yaygındır. Ancak, genelde sediman hareketi
başlı başına karmaşık bir oluşumken birde dalga ve kıyı akımlarının işin içine girmesi, teorik
yaklaşımı olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle, eşik oyulması gibi deniz yapıları etrafındaki
sediman hareketinden kaynaklanan sorunların anlaşılması için bilgisayar destekli animasyon
yöntemleri şimdilerde yeni yeni geliştiriliyorsa da, deneysel yaklaşım hala önemini
yitirmemiştir.
Ayrık daneli deniz tabanındaki sediman hareket başlangıcı için daha önce verilen Pilarczyk
bağıntısı kullanılırken kaba tahminler için B1 = 5.5, ψcr = 0.04 ve k’ = 1/sin θ alınabilir.
Gemi pervanelerinin etkisinde dane özelliklerinin (γs ve D50) ve jetin başlangıç değerlerinin
(D0, U0 ve Hp) fonksiyonu olarak oluşacak eşik oyulması için Verhey (1983) [Tsinker, 1995] ce
önerilen bağıntılar kulanılabilirse de geçerlilik sınırları dikkate alınmalıdır.
Kıyı duvarları için Sang ve Schiller (1977) tarafından geliştirilen bağıntı oyulma derinliği
tahmininde kullanılabilir.
Deneysel çalışmalar sonucu, durağan dalgalar etkisinde oluşan yerel oyulmanın değerinin
derin deniz dalga dikliği (H0 / L0), ortalama dane çapı (D50), yansıma katsayısı (Cr), duvarın
yatayla yaptığı açı (α), suyun tabandaki hızı (U0) ve gelen dalgaların yönü şeklinde
özetlenebilecek parametrelere bağlı olduğu söylenmektedir. Duvarsız (yansımasız) ve duvarlı
yapılan deneyler sonunda aşağıdaki şekillerin özetlediği neticelere götürmektedir.
Göreli oyulma derinliği (S/H) ilk başta dalga sayısı ile hızla artarken bir süre sonunda
asimtotik bir değerde sabitlenmektedir. Duvar eğimi etkisi ihmal edilebilir olduğunu da gösteren
Şekil 7, Su/H nın 0,7 olduğunu ispatlamaktadır. Yani, en fazla dalga yüksekliğinin yüzde yetmişi
kadar bir oyulma beklenmelidir.
Eğer Su/H oranı H/d ye göre çizilirse, dane hareket başlangıcı şartlarının oyulma başlangıcını
kontrol ettiği gözlenir. Verilen bir H değeri için d azaldıkça dalga kırılmaya yaklaşır ve H/d =
0,78 civarında (yalın dalga teorisine göre) dalga kırılır. Şekil 8 den görüldüğü gibi, genelde
kırılma hattı etrafında Su/H değeri 0,5 civarında sabitlenir.
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Şekil 7 Göreli oyulma derinliğinin dalga sayısı ile değişimi [Murphy, 1964]
Oyulma çukuru boyutlarından β ve λ dalga özellikleri cinsinden tahmin edilmesinde yine
deneysel bulgulara dayanılır. Şekil 9 β nin dalga boyunun dörtte biri olduğu görülür. Ayrıca λ
nın dalga boyunun yarısı kadar olduğu saptanır ki, bu durağan dalgalar için oldukça mantıklıdır
zira karın ve düğüm noktaları arası mesafe L/2 dir. λ nin dalga yüksekliği, su derinliği, duvar
açısı ve yansıma katsayısı gibi ana parametrelere bağlı olmadığı da bir gerçektir.

Şekil 8 Su/H nin H/d nin fonksiyonu olarak değişimi [Murphy, 1964]
Bu yazıda verilmeye çalışılan bağıntıların hemen hepsi, tek döngülü ve tek dalga yüksekliğine
haiz, düzgün (monokromatik) dalgalar ile yapılan deneysel bulgulara ve bazı kabullere
dayanmaktadır. Ayrıca her birinin kendine has geçerlilik sınırı vardır. Ancak, tasarım
mühendisleri için de acilen tahminlerde kullanılabilecek formüllere gereksinim olduğundan
burada verilmelerinde yarar görülmüştür. Bu bağıntıların daha genel olan prototip uygulamaları
için gerçek hayatta geçerliliklerini kanıtlamak gerekmektedir. Bazı zayıflıklara rağmen mevcut
bağıntılar doğadaki şartlara daha yakın yeni deneysel çalışmalarla desteklenirlerse, daha tutarlı
ve güvenilir bağıntılar olacaklarından şüphe yoktur.
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Şekil 9 Çukur dalga boyu ve uzunluğu [Murphy, 1964]
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ÖZET
Sediment; kısaca oluştuğu yerden çökeldiği yere kadar su ve rüzgar tarafından taşınan
maddeler olarak tanımlanabilir. Su yataklarındaki sediment hareketi, suda asılı halde (su yükü)
ve tabanda sürüntü malzemesi (yatak yükü) olarak iki şekilde olmaktadır. Sedimentin kontrolu;
i) sedimentin oluşumunu önleyerek. Erozyon kontrolu amaçlı yapılan ağaçlandırma, mera
ıslahı, tarım alanlarındaki arazi ıslahı, oyuntu ve mecra ıslahı çalışmalarıdır, ii) oluşan
sedimentin taşınmasını ve zarar vermesini önleyerek. Tersip bendi inşa edip rezervuarında
sedimenti depolayarak, değişik sediment kontrol ve atma yapıları inşa ederek ve mecrada
periyodik olarak sedimenti temizleyerek. Bu bildiride sediment kontrol önlemleri ve bu konuda
DSİ çalışmaları sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sediment, Sedimentasyon, Erozyon, Ağaçlandırma
SEDIMENT CONTROL AND DSI
ABSTRACT
Sediment , can be defined shortly as materials derived from any source and transported by
water and wind. Sediment movement in streams and rivers takes two forms, that are suspended
load and bed load. Sediment control can be considered as; i) to prevent sediment formation:
Erosion control works, such as reforestation,range improvement, agricultural land
reclamation,gully and stream improvement, ii) to prevent sediment transport and harm effects.
By construct soil saving dam (to store sediment on reservoir), sediment exclusion and ejection
works, periodic cleaning in streams and rivers. In this paper, sediment control measures and
DSI works were presented.
Key Words: Sediment, Sedimentation, Erosion, Reforestation
1. GİRİŞ
Ayrışma, heyelan ve aşınma sonucu, akarsular, rüzgarlar, buzullar dalga ve akıntılar
vasıtasıyla bulundukları yerlerden başka yerlere taşınan maddeler sediment (rüsubat) olarak
tanımlanabilir. Söz konusu maddelerin taşınmaları sırasında, taşıyıcı etmenlerin taşıma
güçlerinin azaldığı ya da yok olduğu yerlerde çökelerek yığılıp kalmasına da birikme
(sedimentasyon) denir. Sedimentasyonun, rüzgarların taşıdıkları kum taneciklerinin yığılması
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ile oluşan kumullar, buzulların birlikte taşıdıkları morenleri buzul önünde yada kenarlarında
toplu halde bırakmaları ile oluşan moren depoları, dalga ve akıntılar tarafından kıyılarda
oluşturulan çakıl ve kum brikintileri gibi çeşitli tipleri olmasına rağmen konumuz itibariyle biz
akarsu yataklarında ve taşkın düzlüklerinde meydana gelen sedimentasyon olayı üzerinde
duracağız.
2. AKARSULARDA SEDİMENT HAREKETİ
Akarsularda sediment hareketi genel olarak,
1-Süspansiyon halde veya asılı halde hareket,
2-Sıçrama ile hareket,
3-Sürüntü hareketi,
olmak üzere üç gurupta toplanabilir. Bu üç gurup sediment hareketi içinde sıçrama ile hareket
diğer iki grup arasında bir geçit oluşturur. Hidrolik koşulların değişmesi ile sürüntü maddeleri
asılı halde olabileceği gibi, asılı halde hareket eden taneciklerin tabana çökelerek sürüntü
maddesi şekline dönüşmesi de sözkonusudur.
2.1 Askıda Sediment Hareketi
Akarsuda askıda yani süspansiyon halinde taşınan materyalin hareketidir. Türbülanslı akımın
yukarıya doğru itme kuvvetinin etkisi ile veya suyun bünyesinde erime etkisi ile akarsu ile
birlikte askıda hareket eden sediment yüküne askıda sediment yükü denir. Yataktaki akım hızının
dağılışına göre askıda sediment konsantrosyonu da değişiklikler gösterir. Şekil 1’de görüldüğü
gibi, suyun akım hızı (a) yukarıdan tabana doğru azalmakta, buna karşılık sediment
konsantrosyanu (b) artmaktadır. Sediment akımı (c) ise bu iki etmenin etkisi ile en kesitteki
dağılım göstermektedir.

Şekil 1: Akım hızı, konsantrasyon ve askıda malzeme
2.2. Sıçrama İle Sediment Hareketi
Yatak boyunca sıçrayarak hareket eden veya sıçrayan tanelerin çarpma etkisi ile harekete
geçen maddelere sıçrayan sediment yükü denmektedir. Tabandan itibaren olan sıçramanın
yüksekliği, tane yoğunluğunun akan suyun yoğunluğuna oranı ile doğru orantılıdır.
2.3 Sürüntü Olarak Sediment Hareketi
Yatak yükü de denilen sürüntü materyali dere yatağı ile sürekli temas halinde olup akan
suyun yarattığı kuvvetle itilerek veya yuvarlanarak taşınır. Sürüntü materyalin miktar ve oranını
tahmin etmek için birçok formüller geliştirilmişsede bunların tam olarak yeterli oldukları
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söylenemez. Sürüntü materyal toplamı taşınan sedimentin yaklaşık %10-50 si arasında
değişmektedir.
Bir akarsuda sediment hareketini etkileyen etmenler; akımın hızı, türbülans, taşınan
materyalin boyut dağılımı, çapı, koheziv özellikleri yoğunluğu, yatağın pürüzlülüğü, akımın
önündeki engeller, taşınacak materyalin bulunup bulunmaması, anabaşlıkları altında
sıralanabilir.
3. SEDİMENT KONTROLU
Sedimentin kontrolu; sedimentin normal (jeolejik) erozyon sonucu oluşan boyutundan daha
fazla oluşumunun ve taşınmasının önlenmesi veya bunun mümkün ve yeterli olmadığı
durumlarda yerleşim yerlerine, tarım arazilerine ve tesislere zarar vermeden depolanması veya
periyodik olarak temizlenmesidir. Sediment kontrolunu genel olarak iki ana başlık altında
toplayabiliriz:
1. Sedimentin oluşumunu önleyerek kontrol. Erozyon kontrolu amaçlı yapılan ağaçlandırma,
mera ıslahı, tarım alanlarındaki arazi ıslahı, dere mecralarında ıslah sekisi, taban kuşağı gibi
yapısal önlemler sedimentin oluşumunu kaynağından önlemeye yönelik çalışmalardır.
2. Oluşan sedimentin taşınmasını ve zarar vermesini önleyerek kontrol. Bu amaçla yapılan
tersip bendi rezervuarlarında taşınan sedimenti depolayarak, değişik sediment kontrol ve
atma yapıları yaparak veya mecralarda periyodik rüsubat temizliği yaparak sedimentin tarım
alanlarına, yerleşim yerlerine ve tesislere zarar vermesi önlenmektedir.
3.1 Sediment Oluşumunu Önleyerek Kontrol
Erozyon: Normal (jeolojik) erozyon; bitki-toprak-iklim arasında dengenin bozulmadığı
doğal ortamlarda, topraktaki aşınma ile anakayadan toprak oluşumu arasında bir dengenin
varolduğu aşınma (erozyon), taşınma (transportasyon) ve çökelme (sedimentasyon) olaylarının
normal ölçüler içinde olup bir proplem oluşturmadığı doğal bir olaydır. Ancak doğal dengeyi
etkileyen, iklim, topografya ve jeolojik yapı önemli ölçüde değiştirilimez karekter gösterirken,
bitki örtüsü insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu, arazi yüzeyi su, rüzgar, dalga, buz gibi
dış etmenler tarafından anakayadan toprak oluşumundan daha fazla aşınmaya başlarki buna
“Hızlandırılmış Toprak Erozyonu’’ ya da kısaca “Erozyon’’ denir. Aşındırıcı kuvvetler dikkate
alındığında erozyon, su erozyonu ve rüzgar erozyonu olarak iki ana katagoride incelenebilir.
Ancak biz bu bildiride, yağmur damlası ile başlayıp yüzeysel akışla devam eden arazinin bir
zaman süreci içinde suyun etkisi ile aşınarak ve yer yer oyularak taşınması olayı olan ve
Ülkemiz için çok daha büyük problem olan su erozyonu üzerinde duracağız.
Erozyon Kontrolu: Bitki örtüsünün tahribi veya yanlış arazi kullanımının bir sonucu olarak
ortaya çıkan aktif sel derelerinde yapılacak ıslahın esası, anormal rüsubat hareketinin
durdurulmasına veya sınırlandırılmasına dayanmaktadır. Erozyonun kontrol altına alınması için
uygulanacak teknik önlemler, yamaç arazinin ıslahı ve oyuntu ve mecra ıslahı önlemlerinden
oluşmaktadır.
3.1.1 Yamaç arazi ıslahı
Rüsubi olan bir yan dere havzasında alınması gerekli yamaç arazi ıslahı önlemlerinin esas
amacı, bozulmuş olan doğal dengenin yeniden tesis edilmesine yöneliktir. Buda arazi
kullanımının doğal kabiliyetine uygun hale getirilmesi veya yanlış kullanımın düzeltilmesiyle
mümkündür. Ancak bugünkü koşullarda çoğunlukla arazi kullanımının kabiliyetine uygun
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duruma getirilmesi, havza halkının ekonomik ve sosyal istemlerine ters düşmekte ve sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Bu durumda kullanma biçimlerinde büyük değişiklikler yapılmadan
erozyonun kontroluna yönelik önlemler getirilmeye çalışılmaktadır.
3.1.1.1 Tarım alanlarında erozyon kontrolu
Kullanma yeteneği bakımından II., III. ve IV. sınıf olupta erozyona maruz tarım alanlarında
şerit ekimi, rotasyon, eşyükselti eğrilerine paralel sürüm gibi koruyucu tarım yöntemleri ve
bunların kombinasyonları ile çeşitli tipte teraslar ve banketler kullanılmaktadır.Tarım
alanlarında yürütülen erozyon kontrolu çalışmalarını Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve
Tarım Bakanlığı yürütmektedir.
3.1.1.2. Orman alanlarında erozyon kontrolu
Yüzey erozyonuna maruz ve bitki örtüsünü kısmen veya tamamen kaybetmiş orman
alanlarının amenajman metodlarıyla geliştirilmesi veya teraslanarak ağaçlandırılması ve koruma
altına alınması gereklidir. Böyle alanların üst toprağı hareketli olan dik yamaçlarında ise örme
çitlerle toprağın stabilizasyonu sağlanır. Söz konusu orman alanlarında erozyon kontrolu ve
ağaçlandırma çalışmalarını Orman Bakanlığı yapmaktadır, Şekil 2.

Şekil 2 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları- Çankırı Damlamca deresi
3.1.1.3. Mera alanlarında erozyon kontrolu
Mera olarak ıslah edilecek arazide esas amaç, erozyona engel olabilecek bir ot örtüsünün
tesisi ve devamlılığının sağlanmasıdır. Bunun için ıslah hendekleri, tesviye karık ve tekneleri,
örme çitler gibi fiziki önlemler yanında otlandırma gibi kültürel önlemler ve kontrollu ve
dönüşümlü otlatma gibi idari önlemler uygulamada kullanılmaktadır. Önerilen uygulamaları
Tarım bakanlığı, orman içi otlak ve yaylaklarda ise Orman Bakanlığı yapmaktadır.
3.1.2 Oyuntu, mecra ıslahı ve DSİ’nin mecra ıslahına yönelik çalışmaları
Mecralarda erozyon ve rüsubat hareketinin durdurulabilmesi için, akan suyun oyma ve
sürükleme gücüyle suyun üzerinde aktığı zeminin mukavemeti arasında bir denge kurmak
gerekmektedir. Bu da iki türlü mümkün olmaktadır:
•
•

Mecra ve oyuntularda taban eğimini düşürerek suyun hızını ve dolayısıyla- sürükleme
gücünü azaltmak,
Mevcut dere profilini değiştirmeden, yapılacak tahkimatla zeminin mukavemetini
arttırmak
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Derelerde taban eğiminin azaltılması amacıyla mecra eksenine dik olarak inşa edilen tek veya
kademeli tesislere enine yapılar diyoruz ki, bunlar çeşitli cins eşikler, ıslah sekileri, taban
kuşakları, biritler ve bazen de tersip bentleridir.Zeminin mukavemetini arttıran tesisler ise,
çeşitli cins kaplamalar ve boyuna inşa edilen yapılardır.
Mecra ve oyuntuların ıslahı için inşa edilen enine yapılar, münferit veya sistematik olabilir.
Eğer bir yatak kesimindeki problem tek bir yapının inşasıyla önlenebiliyorsa, münferit bir yapı
yapmak suretiyle ıslah gerçekleştirilir. Ancak genellikle, mecra ve oyuntularda birbirini takip
ve kontrol eden birden fazla yapı inşası gerekir.Oluşmuş bir oyuntu veya tali bir derenin ıslahı
iki yolla mümkün olabilmektedir.
3.1.2.1 Kültürel önlemler
Eğer bir oyuntuda doğal olarak bitki örtüsü gelişip oyuntuyu örtemiyorsa, koruyucu bitki
örtüsünün yapay olarak getirilmesi gerekli olmaktadır. İklimin elverişli olduğu yerlerde en etkili
ve ekonomik oyuntu kontrol yöntemi, oyuntularda özellikle o civarda yetişen çabuk ve sık
büyüyen yerli ağaç, ağaçcık, çalı ve sarmaşık türlerinin yetiştirilmesidir.
3.1.2.2 Yapısal önlemler
Bu önlemler için iki yöntem vardır. Islah, dere taban profili
değiştirilmeden yapılır.

değiştirilerek veya

3.1.2.2.1 Dere taban profilini değiştirmeden ıslah
Oyuntunun bu ıslahı şeklinde, suyun oyma ve sürükleme gücüne karşı dere eğim ve
profilinde bir değişiklik yapmadan zeminin mukavemetini arttırmak için alınan önlemlerden
ibarettir ki, oyuntunun taban ve şevlerinin pere veya beton gibi malzemelerle kaplanması
şeklinde uygulanır.
Mecranın bu ıslah şeklinde de, dere taban profilini değiştirmeden ve mecra eğiminde bir
düzeltme yapmadan ıslah gerçekleştirilir. Bu ıslah şekli, genellikle büyük ve orta akarsuların
kıyı erozyonuna maruz doğal yataklarında uygulanır. Kıyı oyulmalarının ve bunlara bağlı
yamaç göçmelerinin önlenebilmesi için mecra eğimini değiştirmeden yapılan ıslaha boyuna
ıslah, yapılan yapılara da boyuna yapılar diyoruz Kıyılarda şev topuklarını doğrudan koruyan
önlemler; kıyı duvarları, taş dolgu ve anroşmanlar, fildöferler, kazıklı iksalar ve bunların çeşitli
şekilde kombinasyonları, dolayısıyla koruyan önlemler ise mahmuzlar ve sehpalardır. Şevlerin
stabilizasyonunda kullanılan önlemler ise, pere, beton ve bitkisel kaplamalar ile kuru pere-bitki
kombinasyonlarıdır, Şekil 3.

Şekil 3 Mecra ıslahında şevlerin pere ile kaplanması (Ankara Çayı)
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3.1.2.2.2 Dere taban profilini değiştirerek ıslah
3.1.2.2.2.1 Oyuntu ıslahı
Oyuntunun bu ıslah şeklinde dere taban eğimin düşürülmesi suretiyle taban ve kıyı
oyulmalarını ve oyulmalar sonucu oluşan kısmi yamaç göçmelerini önlemek, esas amaçtır.
Bunu sağlamak üzere oyuntuda suyun akışına dik olarak eşik dediğimiz enine yapılar inşa
edilirler, Yıkılmadıkları süre fonksiyon gören eşikler, daha sonraki bitkisel çalışmalara olanak
sağlamak üzere taban ve şevlerde stabilite sağlarlar . İnşalarını takiben, oyuntuda bitkisel
örtünün tesisi için gerekli çalışmalara hemen başlanılması ve oyuntunun vejetasyonla
kaplanarak stabilitenin sağlanması gereklidir. Oyuntudaki problemin durumuna göre eşikler
birbirini takip ve kontrol edecek şekilde sistematik olarak inşa edildikleri gibi münferit olarak ta
inşa edilebilirler. Eşik tipinin seçimini daha ziyade uygun ve yeterli miktardaki yöre melzemesi
ile ucuzluğu tayin eder. Kullanılan malzemeye göre değişen çeşitli eşik tipleri mevcuttur:
3.1.2.2.2.1.1 Canlı eşikler
Taş malzemenin bulunmadığı veya taşınmasının çok zor olduğu bitkisel malzemenin temin
edilebildiği yörelerde ve sızıntı suyunun mevcut olduğu veya nem durumunun uygun olduğu
oyuntularda uygulanan bir tahkim şeklidir. Kazık olarak kullanılan bitki cinsi esas olarak söğüt
olmakla beraber, bulunmadığı durumlarda fındık ve kızılağaç gibi nispeten elastiki bitkilerde
kullanılabilir.Örme işinde söğüt tercih edilir. Dal ve çalı demetleri ise, civarda bulunan çesitli
ağaç ve ağaçcık dalları ile teşkil edilebilir.
3.1.2.2.2.1.2 Ahşap eşikler
Inşaat için uygun taş malzemenin bulunmadığı, ancak ağaç malzemenin bol ve
kullanılmasının ekonomik olduğu yörelerde kullanılan eşik tipidir. Ülkemizde ahşap malzeme
az ve pahalı olduğu için uygulama olanağı sınırlıdır.
3.1.2.2.2.1.3 Kuru taş duvar eşikler
Fazla su taşımayan derecikler ile oyuntuların tahkiminde en çok kullanılan eşik tipidir.
Harçsız, kuru duvar olarak taş malzemeyle ve sistematik olarak inşa edilen bu tip eşikler,
geliştirilmiş ampirik formüllerle projelendirilir ve en fazla 2 m yükseklikte inşa edilirler, Şekil
4.

Şekil 4 Kuru duvar eşik ile oyuntu tahkimi
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3.1.2.2.2.1.4 Miks eşikler
Bu eşik tipi, kum ve çimentonun temin ve naklinin zor ve pahalı olduğu durumlarda ve azami
debisi 15-20 m³/saniyeye ulaşan tali derecik ve büyük oyuntularda inşa edilirler. Miks eşiklerde
kuru taş duvar ve kargir inşaat karışık olarak kullanılır. Kargir inşaatın yapı içindeki durumuna
göre çeşitli miks eşik tipleri mevcuttur. Toprak basıncına ve ağırlık esasına göre geliştirilmiş
ampirik formüllerle ebatlandırılan bu eşiklerin inşasında, temel üst yüksekliğinin 4 metreyi
geçmemesi ve kuru taş duvarla kargir duvarların uzun taşlarla birbirine bağlanması önemlidir.
3.1.2.2.2.1.5 Kargir eşikler
Yapılan kuru duvar ve miks eşiklerin fonksiyonlarını yerine getirmeden kolaylıkla tahrip
olabildiği ve onarımlarının kolayca yapılamadığı yerlerde yapılan oyuntu tahkimatlarında, biraz
pahalı olmasına rağmen kargir eşiklerin inşasına gidilmektedir. Bu yapıların inşa şekilleri, kuru
duvar ve miks eşiklerde olduğu gibidir. Yalnızca yapının tamamı harçlı olarak inşa
edilmektedir.
3.1.2.2.2.1.6 Fildöfer eşikler
Fildöfer sandıkların kuru taşla doldurularak eşik biçiminde düzenlenmesiyle inşa edilirler.
Toplama moloz taşların kullanılabilmesi bir avantajdır. Ancak fildöfer malzemenin ve
işçiliğinin pahalı olması nedeniyle ülkemizde kullanılma imkanı sınırlıdır.
3.1.2.2.2.2 Mecra ıslahı
Dere taban eğiminin düşürülerek suyun hızının, dolayısıyla sürükleme gücünün azaltılması
suretiyle mecralardaki erozyonu önlemek en etkili ıslah şeklidir. Bu amaçla, dere eksenine dik
olarak inşa edilen tek veya kademeli yapılara enine yapılar diyoruz. Mecra ıslahında kullanılan
başlıca enine yapılar ise ıslah sekileri (ıslah barajı-taşıntı barajı), taban kuşakları ve britlerdir.
3.2.2.2.2.1 Islah sekileri
Mecra ıslahında kullanılan enine yapılardan en etkili olanı ıslah sekileridir. Çoğu kez tersip
bentleriyle karıştırılan ıslah sekilerinin esas fonksiyonları, inşa edildikleri yerde ve membaya
doğru belirli bir mesafe içinde dere taban ve kıyılarını erozyona karşı korumak, bu oyulmalar
sonucu oluşan yamaç göçmesi ve heyelanları kontrol altına almaktır. Bu esas fonksiyonlarının
yanı sıra, daha membada yapılmış ve yapılacak olan diğer tesislere dayanak teşkil ederler,
mecra içinde birikmiş olan rüsubatı olduğu yerde tutarlar ve daha membadan gelen rüsubatın
bir kısmını da depolarlar. Fakat esas amaçları, önceden açıklandığı gibi toprağı olduğu yerde
tespit edip aşınma ve taşınmayı, yani rüsubat oluşumunu önlemektir.
Islah sekileri münferit, sistematik veya kademeli (breton sekiler) olarak inşa edilirler, Şekil 5.
Kısa mesafedeki oyuntu tahkiminde münferit ıslah sekisi, daha uzun tulde ve denge eğimin
sağlanmasında bir tek yapının yeterli olmadığı mecralarada sistemetik ıslah sekileri yapılır.
Taban ve kıyıların oyulması sonucu yamaçlarda oluşan büyük göçme ve heyelanların kontrolu
için, breton (kademeli düzenlenen) sekilerin inşasına gitmek gerekir. Bu düzenlemede,
problemli yamaçların mansabında sağlam bir kesitte bir dayanak sekisi inşa edilir. Bu seki
arkasının rüsubatla dolmasından sonra membasında bir başka seki bunun dolmasından sonra
gerekirse geriye doğru başka sekiler sırasıyla inşa edilirler. Böylece talveg hattı yükseltilerek
göçme ve heyelanları önleyecek hacimde bir topuk kitlesi oluşturur.
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Şekil 5 Islah sekileri ile mecra ıslahı-DSİ’ce yapılan breton ıslah sekileri-Aydın
DSİ’ce yürütülen erozyon ve rüsubat kontroluna yönelik yapılan yukarı havza
uygulamalarında, yıkılmaları halinde can kaybı olması sözkonusu olan yerlerdeki ıslah sekileri
ile dolmaları uzun zaman isteyen ıslah sekileri ve tersip bentleri hariç diğer ıslah sekilerinde
toprak basıncına göre statik hesaplar yapılmaktadır. Yüksek yapılan ıslah sekilerinde ise
genellikle su cinsinden toprak basıncı esas alınmaktadır. Toprak basıncına veya su cinsinden
toprak basıncına göre boyutlandırılan sekilerin arkaları rüsubatla doluncaya kadar maruz
kalacakları hidrostatik basıncı azaltmak için çeşitli imkanlar mevcuttur:
a)Sekileri birkaç aşamada inşa etmek, yani önce sekiyi belirli bir yüksekliğe kadar inşa etmek,
dolduktan sonra kalan kısmı inşa edip sekiyi tamamlamak,
b)Seki arasında biriken suyu kısa sürede boşaltan barbakanlar bırakmak,
c)Seki arkasına yapay olarak materyal doldurmak
Sistematik olarak inşa edilen ıslah sekilerinin oturdukları zeminler oyulmaya fazla müsaitse
veya seki arkalarının dolması uzun zamana bağlı görünüyorsa bu takdirde seki önlerinde geçici
önlem olarak anroşmanlarla tahkimat yapılması yararlıdır.
3.1.2.2.2.2 Taban kuşakları
Geniş tabanlı doğal yataklar içinde önceki yıllarda birikmiş rüsubatın oyularak mansaba
taşınmasını önlemek ve bu rüsubatı yerinde tutmak amacıyla inşa edilen enine yapılardır. Bu
kesimde kıyı oyulmaları mevcutsa doğal olarak bu oyulmaları da önlerler ve geniş yatakta
düzgün bir akım sağlarlar. Fazla yüksek yapılmayan ve ıslah sekileri gibi projelendirilen bu
enine yapılar, yöredeki malzemenin durumuna bağlı olarak kargir veya beton olarak inşa
edilirler.
3.1.2.2.2.3 Biritler
Rüsubat akımı problem yaratacak seviyede olmayan, ancak oyulma problemleri olan doğal
veya yapay mecralarda suyun enerji hattı eğimini düşürmek amacıyla inşa edilen alçak enine
442

yapılardır. Seçilen proje eğimi ile taşınan ve sürüklenen ince malzemenin zamanla britler
arasında birikmesi ve denge eğimine ulaşılması amaçlanır.
3.2 Oluşan Sedimentin Taşınmasını ve Zarar Vermesini Önleyerek Kontrol
Sediment kontrolunda asıl önemli olan çalışma, sorunu kaynağından çözmeye yönelik erozyon
kontrolu çalışmalarıdır. Ancak kayalık alanlardaki fizki ayrışmadan kaynaklanan rüsubat,
sosyal baskı nedeniyle erozyon kontrolu çalışmalaranın (ağaçlandırma, mera ıslahı vb.)
yapılamadığı alanlardan kaynaklanan rüsubatın yerleşim yerlerine, tarım alanlarına ve tesislere
zarar vermeden depolanması veya periyodik olarak temizlenmesi zorunluluğu da dikkate
alınmalıdır. Bu amaçla alınan kontrol önlemleri ise;
3.2.1 Tersip bentleri
Yoğun sediment taşıyan ve bu nedenle çeşitli problemlere neden olan akarsularda , yukarı
havza ıslah önlemleri ile rüsubat kaynaklarına müdahale imkanı bulunmadığı durumlarda
(kayalık alanlardaki fiziki ayrışmadan kaynaklanan sediment ) veya rüsubat oluşumunun çeşitli
nedenlerle kabul edilebilir ölçüde önlenemediği (sosyal baskı nedeniyle yüzey erozyonu
kontrolu çalışmalarının yeterli düzeyde yapılamadığı havzalarda) durumlarda sedimentin
mansaba taşınmadan depolanmak suretiyle kontrolu düşünülmektedir. Yağış havzalarında
oluşan rüsubatı mansaba ulaşmadan depolamak amacıyla akarsu yataklarına inşa edilen enine
yapılara Tersip Bendi veya Biriktirme Barajı denilmektedir. Tersip bentleri kullanılan inşa
malzemesine göre kargir, beton veya betonarme, toprak seddeli, toprak dolgu gövdeli, fildöfer
olmak üzere çeşitli şekilde inşa edilmektedir.
Rüsubatı depolamak amacıyla inşa edilen enine yapılar olan tersip bendlerinin esas olarak
koruyucu fonksiyonları vardır, Şekil 6. Ancak, arkalarında biriktirdikleri rüsubatla eğimi
kırmak ve su yükünü azaltmak suretiyle suyun aşındırma gücünü düşürdüklerinden, muayyen
bir yatak uzunluğunca oyulmaları da önledikleri için dolaylı olarak ıslah edici fonksiyonları da
olabilir. Ekonomik olmaları ve fazla miktarda rüsubat depolayabilmeleri için yer seçimi
önemlidir. Bu bakımdan arkaları geniş, dar kesitli ve düşük eğimli mecra bölümleri en elverişli
yerlerdir

Şekil 6:Düşü HavuzluTersip Bendi(Adana-Osmaniye Karaçay DSİ)
Yanderelerde bu kesitler genellikle, toplanma havzasından boğaz bölgesine girişte bulunur.
Amaçlarından da anlaşılacağı gibi tersip bentleri rüsubatla doldukları zaman fonksiyonları sona
erer. Ancak bazı zorunlu durumlarda, boşaltma rampaları yapılarak arkalarının boşaltılması
düşünülebilir.
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Tersip bentlerinin projelendirme safhasında, plankote çıkarılarak hacim-satıh grafiğinin
çizilmesi ekonomik kesitinin bulunması bakımından önemlidir. Projelendirilmeleri ıslah
sekilerinde olduğu gibi yapılır. Ancak büyük hacimli ve geniş gövdeli tersip bentlerinin kısa
sürede dolmaları mümkün olmayacağı için su cinsinden toprak basıncına veya su basıncına göre
projelendirilmeleri doğru olur. Islah sekilerinde olduğu gibi devrilme, kayma, cer gerginliği ve
ezilme tahkiklerinin yapılması, sızma tulu ve alttan kaldırmanın hesaplanması, düşü şartlarının
düşünülmesi gerekir.
3.2.2 Değişik sediment kontrol ve atma yapıları
Kanalların girişlerinde ve kanal sisteminin diğer uygun noktalarında sedimentin bir kısmının
bıraktırmak, sedimenti tutmak ve sonra atmak veya sedimentin su kaynağını teşkil eden kanal
ve pirizler arasında dağıtımını düzenlemek ve kontrol etmek için yapılan yapılar ve tesislerdir.
Sediment tutma galerileri, sediment çökeltme havuzu bu amaçla inşa edilen yapılardır.
3.2.3 Mecralarda periyodik sediment temizliği
Erozyon kontrolu önlemlerinin alınamadığı ve tersip bendi rezervuarında depolama
imkanının yeterli veya ekonomik olmadığı durumlarda havzadan gelebilecek rüsubatın
periyodik olarak temizlenmesi gerekmektedir. Sözkonusu temizlik havzanın rüsubat verimine
göre ve ne kadar mecra uzunluğunda temizlik yapılacağına göre tespit edilir ve bu miktarın
periyodik olarak temizlenmesi ile mecrada kapasite yetersizliğinin kaldırılması ve dolayısıyle
çevresindeki alanların (yerleşim, tarım, tesisler) taşkın ve rüsubat zaralarından korunması
amaçlanır.
4. TÜRKİYE’DE EROZYON VE SEDİMENTASYON
Çeşitli kaynaklara göre Türkiye’de arazi kullanma ile ilgili kültürün 8-9 bin yıl öncesine
kadar uzandığı kabul edilmektedir. Türkiye’de doğal dengenin bozulması ve yanlış arazi
kullanmalarının doğurduğu erozyon ve sedimentasyon olaylarının iki önemli devre geçirdiği
kabul edilmektedir. Bu devrelerden birincisi M.Ö. 3. yüzyıl ile M.S. 4. yüzyıllar arasında kalan
600-700 yıllık dönem, ikincisi ise son 200 yıllık dönemdir. Örneğin, M.Ö. ikinci bin yılın ikinci
ya4. rısında Küçük Menderes Nehrinin sularını boşalttığı kuytu, ticarete elverişli bir körfezde
kurulmuş olan Efes şehri asırlarca büyük ticaret ve politika kenti olarak rol oynadıktan sonra
M.S. 3. yüzyılda K. Menderes nehrinin siltasyonu sonucu kıyısına yerleştiği körfezin işe
yaramaz hale gelmesi ile terkedilmiş bir kent durumuna düşmüştür.Bu gün eski Efes kentinin
kalıntıları denizden 6 km içeride kalmıştır. Yaklaşık dört bin yıl önce körfez durumunda
bulunan bu alan günümüzde 50-60 km2 genişliğinde bir ovadır.
Türkler Anadolu’ya yerleşmesinden sonra Anadolu’da doğal kaynaklar yeniden daha
koruyucu bir şekilde kullanılmaya başlanmış ve doğal dengede iyileşme görülmüş erozyon ve
sedimentasyon hızı da azalmıştır. Ancak son 200 yıl ve özellikle son 60 yıl içinde Anadolu
toprakları ikinci erozyon evresine girmiştir. Aşırı nüfus artışı tarım ürünlerine olan isteği
artırmış, köylerden kentlere ve endüstri merkezlerine olan nüfus akımı ve plansız arazi
kullanma sonunda ormanlar ve diğer doğal bitki örtüleri tekrar tahrip edilmeye başlanmıştır.
Bugün Ülkemiz topraklarının %57’ sinin az şiddetli, % 22’ sinin şiddetli su erozyonuna maruz
kaldığı, 46 8000 ha (%0.65) ülke toprağında da rüzgar erozyonunun etkili olduğu tespit
edilmiştir.
Erozyon ve sedimentin oluşturduğu zararları anabaşlıklar halinde özetlersek:
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a-Toprak kayıplarında artma. Bitki beslenmesi ve hidrolojik bakımdan son derece önemli ve
binlerce yılda oluşan üst ve alt topraklar akarsularla denizlere ve göllere taşınmaktadır. Devam
eden erozyon olayı sonucu, kaba malzeme dışında yılda 450 milyon ton rüsubatın
akarsularımızla taşındığı hesaplanmaktadır. Birim alandan taşınan rüsubat miktarı Avrupa’dan
17 kat, Kuzey Amerika’ dan 6 kat, Afrika’ dan ise 22 kat fazladır. Ülkemizde erozyon olayı
sonucu topraklarımızın 2 yılda 1 mm aşındığı, 1cm toprak tabiat olayları(iklim ve anakaya)
oluşumuna göre yaklaşık 1000 yılda meydana geldiği gözönüne alınırsa kaybedilen toprağın
kıymeti daha iyi anlaşılır. Taşınan bu materyalin bir bölümü ile verimli delta arazileri
oluşmakta ise de yapılan hesaplamalara göre 1 m2’ lik delta arazisinin oluşması için yukarı
havzadaki 800-1300 m2’ lik bir alanın tahribi gerekmektedir.
b-Üretkenlik potansiyelinde azalma ve bitki besin maddeleri kaybı. Toprak örtüsünün kaybı ile
birlikte toprağın üretkenliği azalmakta, taşınan toprakla birlikte bitki beslenmesi için son derece
önemli mineraller kaybolmakta, su-toprak-bitki dengesi bozularak besin kaynakları
kaybedilmektedir.
c-Su tutma kapasitesindeki azalmalar. Erozyonla toprak derinliği azalmakta buna paralel
zeminin su depolama kapasitesi de azalmaktadır. Bunun sonucu olarak antropojen kuraklık
başlamakta sellerin ve taşkınların tekerrürü, şiddeti ve zararları artmaktadır.
d-Toprak yapısının bozulması: Üst toprak erozyonla taşındığında alt toprağın işlenme ve ekilme
zorlukları ortaya çıkmakta, bu durum ürün randımanını olumsuz etkilemektedir.
e-Sel oyuntuları ile arazi kaybı: Oyuntu ve mecra erozyonu ile anakayaya kadar derinleşebilen
oyuntularla verimli arazi kaybı artmaktadır.
f-Uygun su temini masraflarının artması.
g-Tesislerin işletme masraflarının artması. Erozyon ve sonucunda oluşan sediment su yolları ve
limanların idame masraflarının artmasına, baraj ve sulama sistemlerinde yıpranma ve zararlara
neden olmaktadır. Ayrıca taşınan rüsubat baraj gölet rezervuarlarında kapasite ve depolama
hacminin azalmasına neden olarak bu tesislerin ekonomik ömrünü kısaltmaktadır. Sulama,
kullanma ve içme suyu temin eden, enerji üreten ve taşkın kontrolu sağlayan barajlarımızda
yapılan ölçümlerle saptanan hacım kayıplarının inceleme sonuçları, barajlarımızın bir
bölümünün ciddi bir sedimantasyon olayıyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir.
h-Verimli toprakların sedimentle örtülmesi. Sediment doğal ve yapay akarsu yataklarında
birikerek yarattığı kapasite yetersizlikleri sonucu oluşan taşkınlarda, taban tarım arazilerinde
birikmek suretiyle önemli taşkın ve rüsubat zararlarına neden olmaktadır.
Erozyon ve sedimentasyon sonucu oluşan zararlar can ve mal kayıplarına neden olacak
boyutlara tırmanmıştır. 13.07.1995 tarihinde Isparta-Senirkent’te meydana gelen taşkında
erozyon sonucu oluşan sediment altında 74 vatandaşımız can vermiştir, Şekil 7. Can kaybının
para ile ifade edilemeyen boyutu düşünüldüğünde bu konuda yapılacak yatırımlara öncelik
verilmesi konusunda duyarlı olunmalıdır.
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Şekil 7 1995 yılında Isparta-Senirkent’te meydana gelen ve 74 vatandaşımızın can verdiği taşkın
ve ıslah çalışmaları.
5. DSİ YUKARI HAVZA ÇALIŞMALARI
Erozyonun önlenmesi ve taşkınların oluşmasına engel olacak önlemlerin alınması görevinin
DSİ Genel Müdürlüğü’ne yasalarla verilmemiş olmasına rağmen, zaman içinde taşkın kontrol
tesislerinin rusubat nedeniyle yeterli olmadığı ve çoğu zaman geçici bir önlem olmaktan ileri
gitmediği anlaşıldığından, DSİ Genel Müdürlüğü bazı hallerde taşkın zararlarını önleyebilmek
için erozyon kontrol önlemleri almak gereğini duymuş ve 1958 yılından itibaren de etüt ve
uygulama çalışmalarına başlamıştır. Genel olarak rüsubat kontrolunun zorunlu olduğu ve
sorunun çözümlenmesi için başka bir seçeneğin bulunmadığı durumlarda yukarı havza
çalışmaları yapılmakta ve konular yerleşim yerlerinin, DSİ ve kamu tesislerinin ve taban tarım
alanlarının korunması önceliklerine göre mevcut bütçe olanakları çerçevesinde ele alınmaktadır.
DSİ tarafından 2002 yılı sonuna kadar ülkemizin 55000 km2 (yaklaşık % 7’ lik bölümü)
erozyon ve rüsubat kontrol amacıyla etüt edilmiş ve l 407 ilk inceleme, 1 109 adet ön inceleme
ve planlama aşamasında etüt gerçekleştirilmiştir. Etüt edilen konulardan 792 adedi ekonomik ve
yapılabilir bulunmuş ve bunlardan 454 adeti uygulama programına alınmıştır. Büyük ve küçük
su işleri yatırım programında ele alınarak tamamlanan 242 proje ile 199 adet yerleşim yeri ve
yaklaşık 18 241 ha tarım arazisi taşkın ve rüsubat zararından korunmuştur. Devam eden 212 adet
proje ile 173 adet yerleşim yeri ve yaklaşık 16 825 ha arazinin korunması öngörülmüştür. Etüt
edilerek raporu hazırlanan 338 adet proje ile 191 yerleşim yeri, 21 514 ha arazinin korunması
sağlanacaktır.
Etüt raporlarında önerilen mecra ıslahına ilişkin fiziki önlemler DSİ Genel Müdürlüğü’nce
gerçekleştirilmekte, yamaç arazi ıslahı çalışmaları için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.
Erozyon ve rüsubat kontrolu konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşlar ile entegre projeler
oluşturulup aynı havzada koordinasyon içinde çalışılması başarıyı arttırmaktadır, Şekil 8.
Örneğin Orman teşkilatı ile işbirliği içinde yürütülen büyük projelerden özellikle Büyük
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Menderes Ovası, Gediz ve Alaşehir Ovası sol sahil ve Erzincan ovası sağ sahil yan derelerinde,
Uluborlu ve Altınapa baraj havzalarında son derece olumlu sonuçlar alınmış ve meydana gelen
zararlar büyük ölçüde hafifletilmiştir.
Ayrıca sediment tuzaklanması sonucu mecralarda oluşan kapasite yetersizliklerini ortadan
kaldırmak için DSİ’ce makinalı sediment temizliği yapılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü’ nün
bu amaçla sulama, kurutma, tahliye tesisleriyle dere yataklarında yapmak zorunda kaldığı
makinalı rüsubat temizliği yılda ortalama 25 milyon metrekübü bulmaktadır.

Şekil 8 Aydın-Nazilli-Şerabat deresinde ıslahtan önce ve sonra görünüm
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NÜKLEER METOTLAR KULLANILARAK AKARSU TABANINDAKİ
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ÖZET
Sedimantolojide kaynaklandıkları alanı terk eden ve akış ile taşınan malzemenin tümüne
toplam yük denmektedir. Toplam yük yatak yükü, yıkanan yük ve askıdaki yük birleşiminden
oluşmaktadır. Bu makalede sadece yatak yükü üzerinde durulacaktır. Radyoaktif izleyici metodu
nehir, kanal ve deniz tabanında oluşan sedimentin yön, hız ve miktar parametrelerinin
incelenerek değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir. Bu metodun prensibi ise uygun bir
radyoaktif izotop ile etiketlenmiş malzemenin nehir, deniz ve kanal tabanına enjekte edilmesini
takiben bu malzemenin tabandaki dağılımı izlenmesine temeline dayanmaktadır. Bu makalede
nükleer metotlar kullanılarak yatak yükü hareketinin incelenmesi ile ilgili hesaplamalar
tartışılmaktadır. Bu hesaplamalarda kullanılacak kalibrasyon katsayılarının, hız ve miktar
parametrelerinin nasıl elde edileceğinin anlaşılması bakımından daha önceden yapılmış iki
çalışma örnek uygulamalar olarak anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yatak Yükü, Nükleer Metotlar, Radyoaktif İzleyiciler
INVESTIGATION OF BED LOAD TRANSPORT IN STREAM BED BY USING
NUCLEAR TECHNIQUES
ABSTRACT
In sedimentology the metarilas which are lived from originated source area and transported by
flow is named as total load. Total load consist of bed load, dissolved load and suspended load.
In this paper only bed load will be discussed. Radioactive tracer method can be use to investigate
dirction, velocity and amount parameters of sediment take form in river, canal and sea bed. The
principle of this method based on the tracing of material which are labeled by a suitable
radioactive isotope, after injection of it in to river, canal and sea bed. In this paper the
calculations related with the investigation of bed load by using nuclear methods were discussed.
In order to understand how will obtain the calibration coefficients, velocity and amound
parameters of this technique which will be used in calculation two case studies were discussed.
Key Words: Bed Load, Nuclear Methods, Radioactive Tracers
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1. GİRİŞ
Yatak yükü, lokal olarak akarsu tabanın yüzey katmanında bulunan sedimentten oluşan
taşınan malzemenin bir kısmıdır. Bu yük kanalın veya akarsuyun taşıma kapasitesinin bir
fonksiyonu olup, yerel hidrolik şartlar tarafından kontrol edilmektedir. Akarsuların tek yönlü,
kararlı akım şartları altındaki sediment taşınımının hidroliği, laboratuvar ve doğal kanallarda
yapılan birçok araştırmaya konu olmuştur. Akarsu akışı ile yatak yükü arasındaki ilişki iyice
anlaşılmış olmasına rağmen karmaşıktır. Nispeten düşük hızlar çoğu zaman mansaba doğru
hareket esnasında dalgacıklar, tepecikler ve çeşitli yatak düzensizliklerinin oluşumuna yol
açmaktadır. Bu yatak şekilleri üst üste binen akışları etkiler ve kanalın sürtünme direncini
artırmaktırır. Bu durum ise akışın potansiyel enerjisinin kanal veya akarsu yatağında dağılım
oranını etkilemektedir.
Bir akarsu tabanında meydana gelen yatak yükünün hareketi incelenirken sürekli ölçümler
alınması daha sağlıklı sonuçlar verebilir ancak bu işlem nükleer yöntemlerin aksine klasik
yöntemlerle oldukça güçtür. Bazı durumlarda nükleer ölçümler diğer yöntemlere göre daha
avantajlı olup, 1000 mg/L’ den daha yüksek konsantrasyonlu süspansiyonların ölçülmesinde
önemli derecede avantajlar sağlamaktadır. Radyoaktif izleyiciler kullanılarak yapılan ilk
sediment çalışmalar ile ancak kalitatif sonuçlar elde edilebilmiştir. Bu tip çalışmalarda, hakim
hareket yönünün belirlenmesi veya iki ayrı sahada oluşan sediment hareketlerinin
karşılaştırılması yapılmıştır. Günümüzde ise araştırmacılar artık kalitatif sonuçlarla yetinmeyip
her zaman mümkün olmamakla birlikte sediment taşınımının kantitatif değerlendirmesi üzerinde
durmaktadırlar. Bu konuda yapılan kantitatif çalışmalar iki ana kategoriye ayrılmaktadır.
Birincisi yerel taban sedimentin sürüklenmesinin tayini ile ilgilidir. Bir akarsuyun taban
malzemesinin taşınımı, bir akarsu ağzında taban malzemesinin net sürüklenmesi veya bir sahil
boyunca oluşan yanal sürüklenme bu kategoriye örnek olarak verilebilir. Daha az rağbet gören
ikinci kategoriye ait çalışmalarda kara içlerindeki göllere veya deniz sularına doğru boşalan
parçacık şeklindeki maddelerin miktarının ölçülmesi çalışmalarıdır. Boşalım bazı düzenlemeler
ve endüstriyel katı atıklar gibi yapay yollardan olabilir veya çamurlu bir nehir ağzında yüzeydeki
bulanık maddeler tuzlu suyun altında çökerek doğal şekilde oluşabilmektedir. İzleyiciler
kullanılarak yapılan çalışmalarında izleyici incelenecek sisteme özel aletler ile bırakılır ve
izleyici çalışma alanının belirlenen bölümlerindeki hareketi izlenmektedir. İzleyicinin bırakılan
pozisyondan saçılmasının haritası çıkarılmaktadır.
Radyoaktif izleyiciler kullanılarak sediment ölçümü yapılacak bölgede, klasik hidrolojik
metotlar kullanılarak daha önceden bölgeye düşen yağış miktarı, akarsuyun debisi, taşınan
sedimentin kaba olarak miktarı, akarsuyun beslenim alanı ve taşınan sedimentin özellikleri
hakkında bilgilerin toplanmış olması gerekmektedir. Bu tür bir çalışmada öncelikle çalışmanın
yapılacağı yerde ELLEY- SMITH tipi tamamlayıcı numune alma aleti kullanılarak yatak yükü
ölçümlerinin yapılması, hem daha sonra uygulanacak nükleer yöntemle elde edilen sonuçların
karşılaştırılmasında hem de etiketlenecek sedimentin özellikleri belirlenerek ona göre radyoaktif
etiketleme işleminin yapılmasında kullanılmaktadır (Şekil 1).
Bir akarsudaki yatak yükü akarsuyun bir veya birden fazla noktasında akarsu yatağına
yerleştirilen numune toplayıcısına birim zamanda biriken sediment miktarı olarak
belirlenmektedir. Genel olarak bir kesitte üç ile on ölçüm yapılmış olmalıdır. Ölçüm noktası
seçilirken akarsuyun normal akış durumunda yatak yükünün bulunduğu bölgesinde yapılmalıdır.
Yatağı çakıllı ve iri taşlı olan akarsularda akustik detektörler kullanılarak yer belirlemesinin
yapılması yararlı olacaktır. Bu işlemler neticesinde toplanan sedimentten alınan numuneler
analiz edilerek (Kimyasal analiz, Elek analizi, vs.) sedimentin yapısı hakkında bilgi toplanır.
Yapılan elek analizine göre toplanan sediment çap aralıkları belirtilerek kum, çakıl ve mil olmak
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üzere sınıflandırılır. Sınıflandırılan malzemenin türüne göre ne tür bir radyoaktif etiketleme
yapılacağına karar verilir (Crickmore, 1990).

Şekil 1. Elley Smith tipi tamamlayıcı yatak yükü ölçme aleti
1.1. İzleyici Olarak Kullanılacak Sedimentin Seçilmesi
İzleyici olarak kullanılacak sedimentin seçilmesi, seçilen sedimentin ancak çalışmanın
yapılacağı akarsudan alınan sediment ile aynı özellikte olması durumunda hidrodinamik olaylara
karşı tamamen doğal sediment gibi davranacağı düşünüldüğünde, bu işlemin işin başlangıcında
doğru yapılması ile bulunacak sonuçların gerçeğe daha yakın olacağı söylenebilir. Doğal
sedimentin izleyici ile etiketlenmiş sedimentin granülometrik eğrilerinin tamamen aynı olması
herzaman mümkün olmayabilir. Ne daha kaba az hareketli taneler, nede ince çok hareketli
taneler çevreye enjekte edilmez. Yatak yükü taşınımının incelenmesine yönelik deneyler,
izleyicinin granülometrik dağılımının doğal sedimentin seçilen bir oranını temsil ettiği zaman
ölçüm sonuçlarının yorumunu dahada kolaylaştırmaktadır. Böylelikle çok küçük olan
parçacıkların askıda kalarak akıp gitmesi veya hareketsiz olan iri parçacıkların depolanması, iri
parçacıkların neden olduğu yüksek sayma oranlarından dolayı dedektörün elektronik doyuma
ulaşması gibi nedenlere bağlı olarak oluşan kayıpları önlemek mümkündür (Calloit, 1983).
Çakıl taşlarının taşınması ise etiketlenmiş çakılların tek tek izlenmesi gerektiğinden farklı bir
problem arz etmektedir. Bu durumda iyi bir istatistiki yorum yapılabilmesi için sel veya
taşkından sonra yeterli derecede etiketlenmiş çakılı bulabilecek şekilde enjeksiyon yapılması
gerekir (Crickmore, 1990).
1.2. İzleyici Olarak Kullanılacak Sediment Miktarının Belirlenmesi
Radyasyon güvenliği ve taşınması ile ilgili bilinen nedenlerden dolayı izleyicinin kütlesi ve
aktivitesi en az olmalıdır. Ayrıca bu izleyici kütlesinin azlığından dolayı çalışılan alana enjekte
edilmesi daha kolay olmaktadır. İzleyicinin kütle ve aktivite miktarları oluşacak radyoaktif
bulutta yapılacak ölçümlerden elde edilen sonuçlar istatistiksel bir değerlendirmeye yetecek
kadar fazla olmalıdır. Çalışma alanına enjekte edilecek en az izleyici kütlesi deteksiyon
esnasında parçacıkların sayısının istatistiksel dalgalanması ile belirlenmektedir. Pratikte ise
çalışılan alana enjekte edilen radyoaktif izleyici ile oluşturulmuş olan radyoaktif yamanın,
örneklenen bir bölümündeki parçacıkların sayısının istatistiksel olarak değişimi, radyasyon
yayılması ve dedeksiyondaki belirsizlikten dolayı net sinyalin istatistiksel değişimi ile aynı veya
daha az olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu problem Suazay tarafından 1970 lerde
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incelenmiş ve dedektör yatak üzerinde 1m/s ’lik bir hızla hareket ettirildiğinde en düşük sinyalin
İridyum 192’nin 1µCi/m2 aktivitesinden veya 10 ile 20 parçacık formunda bulunan eşdeğeri
diğer bir izotoptan (doğal aktivitenin iki veya üç katı) elde edilebilmiştir. Şayet dedektör statik
ise aynı aktivite için yaklaşık 50 parçacık gerekmektedir. Bu teorik değerler, ayrım eşiği
(discriminator threshold) 0.05 MeV olan ve akarsu yatağından 5 cm üzerinde konuşlandırılan
1.5x1 inch ebatındaki NaI(T1) dedektörü için bulunmuştur. Sauzay ve Courtois daha önceden
belirlenmiş olan koşullarda yapılacak ölçümde granülometrik dağılımı belirlenmiş izleyici
maddesi verilen bir radyoizotop kütle / aktivite oranını belirlemede aşağıdaki eşitliği
kullanmışlardır (Calloit, 1983).

h (h ) ⎞
⎛
3
⎜
p = 0.3dm (µ w Iγ + 1.55 ) 1 + 1.05 * 2 ⎟
⎜
dm ⎟
⎝
⎠

2

(1)

Bu eşitlikte;
p

: Dinamik dedeksiyon için tortu halinde çökmüş etiketlenmiş sedimentin ağırlığı bölü
radyoaktif izleyicinin aktivitesi Ci, (kg/Ci);
dm : Tortu halindeki sedimentin bir gramındaki ortalama tane çapı;
µw : Suda yayılan radyasyon için doğrusal soğurma katsayısı (cm-1);
Iγ : Belirlenmiş radyoaktif kaynağın 1m’deki mR/Ci cinsinden doz faktörü
h(h/2): Diferansiyel parçacık ebat eğrisinin yarı-yükseklik genişliği (mm)

1
m(d)
= ∫ 3 σ(d)
3
dm
d

( 2)

m(d): d çaplı parçacıkların oranı
σd : Tanelerin sayısının istatistiksel değişimine göre hesaplamam standart sapma.
Pratikte İridyum-192’nin 1 Ci’si için ince ve orta ebatlı taneler kullanıldığında izleyici
sedimentin kütlesi 1kg’dan az olmaktadır. Dedeksiyon dinamik koşullar altında yapılıyorsa
edinilen deneyimler bu aktivite için 107-108 aktif parçacık gerektiğini göstermiştir. Fakat bu
metodun çakıllarla ve sel rejiminde akan akarsularda uygulanması uygun değildir. Kaba bir
tahminde bulunulacak olunursa akış oranının saniyede yüzlerce metreküpe eriştiği sel olayları
için yaklaşık 200 adet etiketlenmiş çakıl kullanılması daha uygun olmaktadır (Calloit, 1983).
Aktiflenen izleyicinin veya radyoktif izleyicinin bırakıldığı yatak yükünden karot numunesi
alınarak laboratuvarda analiz yapılması amaçlanıyorsa, yeterli bir radyoaktivite şiddetine
erişilmesi için toplam aktivitenin 10 kat artması gerekir ve numunedeki temsili sayıya
ulaşılabilmesi için parçacık sayısının da 100 - 200 kat daha fazla olması gerekmektedir. Örneğin
yatak yükü hareketi incelenecek bir çalışmada 1x1 inch’lik bir NaI (T1) dedektörü
kullanıldığında, sedimentin izlenmesi için gerekecek kütleler yukarıda anlatıldığı şekilde
hesaplanmış olup, Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Sediment hareketinin izlenmesi için gereken kütleler.
Dedeksiyonun tipi
Statik
Dinamik
Parçacık boyutu etkisi
1+0.64(L(h/2)/dm)
1+1.05(L(h/2)/dm)
192
192
51
137
Radyoizotop
Ir
Ir
Cr
Cs*
1m2 deki en az parçacık sayısı
50
16
17.8
12.2
P/dm3 (kg/Ci m3)
70
22.2
1.24
9.1
* veya 662 keV eşdeğer bir enerjinin yayımlanması.
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182

Ta
10.4
16.5

1.3. Doğal veya Yapay Sedimentin Aktiflenmesi
Radyoaktif izleyici olarak sadece γ - ışını veren radyoizotoplar kullanılmaktadır. Bu işlem
uygulanacak sedimentin türüne göre tayin edilmekte olup, çeşitli usulleri vardır. Bunlardan
bazıları; 1: Radyoizotop ya özel bir cam hamuruna katılmış uygun bir elementin bir reaktörde
aktiflenmesi, 2: Doğal sediment aktiflendikten sonra bir solüsyondan emdirilerek radyoizotop
doğal sedimente bağlanması, doğal sedimentin bir reaktörde nötron bombardımanına tutularak
aktiflenmesi 3: Doğal veya yapay sedimentin türüne göre seçilen özel radyoaktif sır malzemesi
ile kaplanmasıdır.
Doğal sediment üzerine kaplanacak veya içerisine enjekte edilecek radyoizotopun cinsine göre
izleyici maddesinin hazırlanması gerekir. Bu madde doğal sediment ile hidrodinamik olarak aynı
şekilde davranmalı ve kolaylıkla aktiflenebilecek bir element ihtiva etmelidir (Çizelge 2).
Çizelge 2. Radyoaktif izleyicilerin hazırlanmasında kullanılan izotoplar ve özellikleri.
İZLEYİCİNİN FİZİKSEL
İZOTOPLAR
GAMMA
ŞEKLİ
YARI
KULLANILDIĞI YER
ENERJİSİ
ÖMRÜ
Etiketlenebilir Aktiflenebilir
ELEMENT SEMBOL
(MeV)
cam
24
Sodyum
Na
15 Saat
Kanalda hidrolik model
çalışmaları
131
İndiyum
In
100 Dakika
0,30
Kanalda hidrolik model
X
çalışmaları
198
Altın
Au
2,7 gün
0,41
Çamur + Kum hareketi
X
51
Krom
Cr
27 Gün
0,32
Çamur + Kum hareketi
X
X
46
Skandiyum
Sc
84 Gün
0,90
Çamur + Kum hareketi
X
X
147
Neodyum
Nd
11 Gün
0,25
Kum hareketi
X
192
İridyum
Ir
74 Gün
0,36
Kum hareketi
X
182
Tantalyum
Ta
111 Gün
1,20
Kum ve Çakıl hareketi
X
X
110
Gümüş
Ag
253 Gün
0,66
Çakıl hareketi
X
X
60
Kobalt
Co
5,27 Yıl
1,33
Çakıl hareketi
Çinko
65Zn
245 Gün
1,00
Çamur
X
X
Kısa süreli çalışmalar bir yana bırakılacak olunursa radyoaktif izleyicilerin kullanıldığı
sediment çalışmalarında yapay camlar tercih edilmektedir. Bunların kompozisyonu izleyici
olarak seçilenden daha uzun ömürlü hiçbir radyoizotop içermeyecek şekilde seçilir. Çoğunlukla
boron içermeyen soda veya potasyum camı kullanılır. Kumun spesifik gravitesine benzeyecek
şekilde imal edilir ve hızlı soğutmadan dolayı iç basınçları yok etmek için cam tavlanarak
kızdırılır. Kızdırıldıktan sonra yavaş yavaş soğutularak sertleştirilir. Öğütülerek elde edilen
taneler biraz köşeli olmasına rağmen yaklaşık olarak doğal kum taneleri gibi hareket eder.
Laboratuvar kanallarında yapılan testler; hem yüzey sürüklenmesi hem de askıda yer alan yatak
malzemesi hareketinde cam veya kum tanelerinin davranışlarının yakın bir uyum içerisinde
olduğunu sergilemiştir (Crickmore, 1990; Calloit, 1983).
Radyoizotopu kum üzerinde depolamak mümkündür ancak bu işlem yüksek sıcaklıkta (500 800 oC) kimyasal işlemler gerektirir ve elde edilen kaplamanın kolaylıkla ufalanabilir olması
nedeniyle uygulaması zordur. Ayrıca kaplanan radyoaktivite parçacığın kütlesi ile ilgili olmayıp
yüzeyi ile orantılıdır. Bu nedenle(n, γ) rekasiyonu ile aktiflenebilen kimyasal bir element ihtiva
eden özel olarak imal edilmiş camların kullanılması tercih edilir . Işıma ile istenilen özellikte bir
radyoizotopa dönüştürülebilen uygun bir element (Sc, La, Cr, Ta, Tr) cam hamuru içerisine,
yoğunluğu doğal malzemenin yoğunluğuna eşit olacak şekilde belli bir oranda karıştırılır. Bu
cam kitlesi, deney yerinden alınan malzemenin granülometresinde öğütülerek reaktörde
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aktiflenir. Cam kumun şekli doğal kuma nazaran biraz köşeli olmakla beraber nehir ve deniz
tabanında yapılan ölçümlerde bu farklılık bir sorun yaratmaz. Diğer taraftan bu yöntem ile
istenilen yarı ömür ve enerjili bir radyoizotopun seçimi mümkün olduğundan kolaylıkla
ölçülebilen bu izleyicilerin uzun süreli çalışmalarda birçok uygulama sahası vardır (Crickmore,
1990).
Cam genellikle silisyum ve aluminyum tabanına dayanan bir kompozisyonda hazırlanarak
içerisine (n,γ) reaksiyonu ile aktiflenebilecek (Altın-198, Neodyum-147, Krom-51, İridyum-192,
tantal-182, skandiyum-46) gibi kimyasal bir element katılır. Bu işlem yapılırken cam içerisinde
izlenecek elementten daha uzun ömürlü aktiflenebilecek başka elementlerin olmamasına
özellikle dikkat edilmelidir. Yoğunlukları genellikle 2,65 ve 2,70 olacak şekilde ayarlanır. Cam
içerisinde her zaman bulunan sodyum-24 ve potasyum-42 gibi kısa ömürlü izotopların etkisinden
kurtulmak için izleyici kullanmadan önce bir müddet beklemek gerekir (Crickmore, 1990). Cam
izleyici, kütle etiketlemesi avantajına sahiptir. Bunun sonucu olarak radyasyon okuması,
izleyicinin derinlik dağılımının bilindiği farz edilerek birim alanda izleyicinin miktarı ile orantılı
olarak alınabilmektedir. Aktifleme işlemi için reaktöre yerleştirilecek toplam izleyici miktarını
maksimum limiti çoğu zaman 1kg’ a kadardır. Cam içerisine katılan tipik radyoizotoplar;
Sodyum-24 (yarı ömrü 15 saat), Altın-198 (2.7 gün), Neodyum (11 gün), Rubidyum-86 (19 gün),
Iridyum-192 (74 gün), Skandiyum-46 (84 gün), Çinko-65 (245 gün) ihtiva eder (Crickmore,
1990). Kısa süreli kum çalışmalarında çoğu zaman Altın-198 (2.7 gün) kullanılarak doğal
parçacıkların solüsyonunun radyoaktif iyonları ile emilmesi tercih edilmektedir. Buna eşdeğer
cam izleyici ile karıştırıldığında hem aktiflenmesi hem de nakli açısından avantaj sağlamaktadır.
Ufak kütleli metalik altının aktiflenmesi için reaktörde küçük bir yere ihtiyaç olup, aktiflendikten
sonra solüsyon haline getirilerek büyük miktarda sedimentin etiketlenmesi sağlanır. Nakil
esnasında büyük bir izleyici hacmını zırhlamaktan kaçınmak için etiketleme çoğunlukla
enjeksiyon yerinde gerçekleştirilir. Orta (haftalar) ve uzun-süreli (aylar) kum çalışmaları için
cam radyoaktif izleyiciler kullanılması ve birkaç gün gibi kısa süreli hem kum hemde kil
çalışmaları için emdirilerek etiketleme tekniklerinin kullanılmasında tamamen bir fikir birliği
sağlanmıştır (Crickmore, 1990).
1.4. İzleyicinin Çalışma Alanına Enjenke Edilmesi
Yatak yükü çalışmalarında sisteme bırakılacak izleyici tüm yatak yüzeyini temsil edecek
şekilde yeteri kadar geniş bir alanı kapsamalı fakat sınırlı bir kaynak gibi düşünülecek derecede
de büyük olmamalıdır. Laboratuvarda; hem yatay hem de hareketli tabakanın derinliğince
kaynağın iyi bir şekilde sınırlandırılması pratik olmasına karşın doğada nadiren böyledir.
Hareketli tabakanın derinliği için izleyici su altında verilmeli ve izleyicinin bırakıldığı andaki ve
yerdeki yerel akım şartlarına bağlı olan düzensiz bir sınır ile çok ince bir yüzey tabakası olarak
ilk başlangıçtaki yatak dağılımı olduğu kabul edilmelidir. İzleyiciyi sisteme bırakma; çoğunlukla
izleyiciyi ihtiva eden aleti uzaktan kontrol ile yatağın üzerindeki bir yükseklikte açarak yapılır
veya bir pompa sistemi ile tabana bırakılabilir. İzleyiciyi bir sulu çamur şeklinde yaymak
bırakılacak hacmi 2 litreye kadar artırır ve izleyicinin taşınması için uygun bir şekilde zırhlanmış
geniş hacimli taşıma kaplarının teminini gerektirir. Bir başka deyişle radyoaktif izleyici geniş
hacimli bir taşıyıcı içerisinde olacak şekilde zırhlanmalıdır. İzleyicinin gemiden veya teleferikten
tabana bırakılması 30 ile 60 dakika arasında bir zamana bağlı olarak etrafa radyasyon yayacaktır.
İzleyicinin çamur halde dağıtılması bırakılan hacmi iki litreye kadar artırmakta ve radyoaktif
izleyicinin taşınmasında müsaade edilen cam balonlar büyük yer kaplayan zırlama kaplarında
bulundurulması gerekmektedir.
Bazı araştırmalarda izleyici parçacıklarını tam olarak tabana erişmeden önce bırakılması için
geçici kaplar kullanılmıştır. Suda çözünen polyvinyl alkol yaldızlı kağıdından yapılmış paketler
hem floresan hem de radyoaktif izleyiciler için kullanılmaktadır. Doğal bir alüvyon’u (silt) veya
454

çamuru işaretlemek iyi tanımlanmış bir izleyici yaması (değişik renk deki parça) ile etiketlemek
problem olabilir. Kum parçacıkları çabuk çöker ve hareket içinde dalgalı bir yatağa hemen uyum
sağlar. Diğer taraftan çamurlu yataktan düzgün yüzey arz eden ve izleyici parçacıkları yatak
üzerine çok yakın bırakılmalarına rağmen kaynaktan uzak mesafelere gidebilirler. Çünkü
serbestlikleri nedeniyle yatay sediment ile yapıştırıcı bir bağ oluşturacak uygun bir pozisyon
bulmayı başarıncaya kadar akım ile tekrar kaybedilebilirler. Çakıl enjeksiyonu için göz önüne
alınması gereken hususlar şunlardır. Çakıl çalışmaları esas olarak birim hacim veya birim alan
başına izleyici konsantrasyonundaki uzaysal değişimlerin ölçümünden ziyade her bir çakıl
tanesinin izlenmesi ile yapılmaktadır. Sonuç olarak sadece bir çakılın herhangi bir anda izleyici
detektörün görüş alanı içerisinde olmasını temin etmek için kesin olan tek bir parçacığın
deteksiyonu için çakıllar kafi derecede birbirinden ayrı konulmalıdır.
Detektörlerin geometrisi (detektörlerin akarsu yatağı ile olan mesafesi sabit ise) kabaca kanal
yüzeyinin birim alanı üzerinde ölçülen aktivitenin etiketlenen çakılların sayısı ile orantılı olması
gerektiği söylenebilir. Yatak yükü çalışmaları için; yatak yüzeyinin tamamının temsil edilmesi
maksadıyla yeterince geniş bir alana izleyicinin bırakılması önemli olup, kullanılan kaynağın
sınırlı olmasına bağlı olarak izlenmesi zorlaşacak şekilde de çok geniş olmamalıdır. Akarsu
yatağına izleyici maddesinin enjeksiyonunda basit, güvenilir, kolay ve hızlı bir şekilde
uygulanabilen metotlar tercih edilir. Şekil 2’de bu tür çalışmalar için kullanılan bir aletin şeması
görülmektedir. İzleyici tabana nokta halinde veya 10-30m2 ‘lik bir alana enjekte edilir. Yüzeye
yapılan enjeksiyonda daha kolay lokalize edilebilir ve doğal yatak yükü hareketini daha çok
temsil eder.

Şekil 2. Radyoaktif izleyicinin enjeksiyonunda kullanılan alet (IAEA,1983)
2. YATAK YÜKÜ HAREKETİNİN RADYOAKTİF İZLEYİCİLER İLE
İZLENMESİNDE KULLANILAN ÖLÇME ALETLERİ
Radyasyon detektörleri, genellikle Geiger-Müller sayaçlarından daha duyarlı olan sintilasyon
sayaçlarıdır. Gerek sedimentin etiketlenmesinde, gerekse etiketlenmiş olan sedimentin
enjeksiyonunda olduğu gibi her laboratuvar çeşitli derecelerde karmaşık yapıya sahip özel ölçüm
aletleri geliştirmişlerdir. Son zamanlarda bu tür çalışmalarda germanyum detektörlü çok kanallı
sıvı sintilasyon sayaçları kullanılmaktadır. Ölçümlerin doğruluk derecesi dikkate alındığında
bazı faktörlerin önemli olduğu görülmektedir. Bu faktörlerin tamamının tahmin edilmesi zor
olmakla birlikte bazıları şunlardır. Sıcaklık etkisi, sedimentin kimyasal bileşimi ve ölçüm
cihazının elektronik doyuma ulaşması. Ölçü aleti kalibre edildiği andaki sıcaklıktan farklı bir
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sıcaklık ortamında çalıştırıldığı zaman doğal olarak sıcaklık ölçümleri etkilemektedir.
Sıcaklıktaki dalgalanmalar, su yoğunluğundaki değişimler ve ölçü aletinin mekanik yapısının
modifikasyonu sintilasyon detektörünün okumalarında değişimlere neden olur. Son etki özellikle
ölçümlerin 10 keV dan daha yüksek bir eşik değerinde yapılması veya sıcaklığın 35 °C den
yüksek olması halinde önemli olamktadır. Ölçümleri etkileyen diğer önemli bir faktörde akarsu
ağızlarında çalışıldığı zaman su tuzluluğundaki değişimlerdir. Yine uzun yıllar yapılan
çalışmalar akarsu ağızlarında yapılan çalışmalarda elektronik doyumun önemli olduğunu
göstermiştir.
Bir akarsuda yatak yükü hareketini radyoaktif izleyiciler ile izlemede özel birtakım koşulların
yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır; 1: Detektörler motordan tabana
indirilirken 1-3m/s hız ile hareket ettirilir (Şekil 3). 2: Ölçüm kesitleri mümkün olduğu kadar
harekete dik olmalıdır. Motorun yeri kısa aralıklarla sahilden optik cihazlar ile( teodolitler veya
sextanslar ile) tespit edilir. Aynı aralıklarda aktivite okumaları kaydedilir. Pozisyonlar bu amaç
için özel olarak hazırlanmış karta(1/2000 veya 1/5000 ölçeğinde) hemen çizilmelidir. Böylelikle
bütün bölgenin tamamlanıp tamamlanmadığı anlaşılır. 3: Radyoaktivitenin çok olduğu yerlerde
radyoaktif bulut daha sık kesitlerde deteksiyon ünitesiyle taranmalıdır. Ölçümlerin sıklığı
hareketin hızına bağlıdır. Genellikle enjeksiyonu izleyen günlerde daha sık aralıklarla ölçüm
yapılırken sonraları bu periyotlar genişletilir. 4: Genellikle farklı zamanlarda kullanılan
radyoizotopun yarı ömrünün iki veya üç katı sürede beş veya altı defa ölçüm yapılmalıdır.
Bunların üçü enjeksiyonu takip eden günler ve haftalarda yapılmalıdır.

Şekil 3. Bir deteksiyon ünitesi örneği (IAEA, 1983)
3. YATAK YÜKÜ TAŞINIMININ İNCELENMESİ
İzleyiciler kullanılarak yapılan sediment ölçümü çalışmalarında toplanan kantitatif veriler
Eulerian ve Lagrangian usulleri ile elde edilebilmektedir. Her iki sediment uygulaması
prensipleri 1960 lı yıllardan buyana bilinmekte ve tekrarlanmaktadır. Eulerian yaklaşımı;
Geleneksel debi ölçümünden geliştirilmiştir. Burada yapay olarak enjekte edilen izleyici
maddesinin mansapta bir akım enkesiti boyunca ölçülmektedir. Su veya sediment debisi izleyici
konsantrasyonunun zaman içerisindeki değişiminden hesaplanmaktadır. İzleyici maddesinin
akım alanına enjekte ediliş şekline bağlı olarak Eulerian izleyici yaklaşımının iki değişken türü
vardır. Bunlar Zamansal İntegral ve Kararlı Seyreltme Metotları olup, sadece tek yönlü akımlara
uygulanabilmektedirler. Lagragian yaklaşımı uzaysal bir bakış açısına sahip olup, farklı
zamanlarda izleyici dağılımının üç boyutlu haritasının çıkarılması prensibine dayanmaktadır. Her
bir harita çıkarma süresince dağılımın değişmediği varsayımı yapılmaktadır. Sediment hareketi
art arda elde edilen dağılım haritalarının farkı alınarak miktar belirlenir. Eulerian metodunun
aksine, tek ve çok yönlü akım alanlarında eşit olarak uygulanabilmektedir.
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4. ÖRNEK UYGULAMA
Romanya’nın Karadeniz’deki sahilinin orta bölgesinde 46Sc izleyicisi kullanılarak
sediment taşınımının incelenmesi (Dinescu, 1995).
Bu çalışmada Romanyanın Karadeniz kıyılarının orta kesimindeki sahilde kıyı erezyonuna
bağlı olarak meydana gelmiş olan yatak yükü taşınımı 46Sc izleyicisi kullanılarak araştırılmıştır.
Bu bölgedeki Mamaia plajının dinamiğine kıyısal taşımın ve tuna nehrinin taşıdığı yatak
yükünün etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu sahadaki Midia limanının belirtilen iki kaynaktan
gelen sedimentin biriktiği bir yer mi yoksa dağıldığı bir yer mi olduğunu belirlemek için 1994
yılında bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmada taşınan sediment oranı eşitlik 3 kullanılarak
hesaplanmıştır. Bu eşitlikte Q kg/gün cinsinden yatak malzemesi yükü oranı, ρS kg/m3 cinsinden
sedimentin yoğunluğu, LT taşınan malzemenin metre cinsiden genişliği, VS taşınımın m/gün
cinsinden ortalama hızı ve Em ise ortalama taşınım m cinsinden kalınlığıdır. Bu eşitlikteki LT ,
VS ve Em arazi deneylerinde elde edilen eş izotop sayma eğrileri ve laboratuvarda elde edilen
kalibrasyon katsayıları kullanılarak deneysel olarak belirlenmiş.
Q=

Vf

∫

∞

0

C f dt

(3 )

4.1. Kalibrasyon Yöntemi
Kalibrasyon metodu eşitlik 4 de kullanılan fO ve α katsayılarının belirlenmesi üzerinde
yoğunlaştırılmıştır. 0.74 MBq (20 Ci) lik bir noktasal 46Sc kaynağına göre dedektör responsu
ölçülerek fO ve α kalibrasyon katsayıları bulunmuş. Bu iş için 250x100x100 cm ebadında özel
bir kalibrasyon tankı imal edilmiş. Tankın tabanına yaklaşık 40 cm yüksekliğinde kum tabakası
yerleştirilmiş. Geri kalan hacım su ile doldurulmuştur. Kum ile kaplı bölüm içerisinde yer alacak
ve tankı enlemesine birleştirecek şekilde birkaç boru (6 adet) yerleştirilmiştir (Şekil 4).
Radyoaktif kaynak bu boruların içerisinden bilinen bir V hızında geçirilmiştir. Detektör ise arazi
çalışmalarında nasıl uygulandı ise aynı şekilde kum yüzeyinden belli bir mesafede
konuşlandırılmıştır.
Dedektörün kalibrasyonuna yönelik ölçümler aşağıda anlatıldığı şekilde yapılmıştır;

•
•
•
•
•

Dedektör ilk tüpün üzerinde ve orta noktasında su ile kumun temas ettiği yüzeyde: Toplam
saymaları almak maksadıyla kaynak her tüpün içerisinden belli bir v hızında geçirilmiştir.
Dedektör sağa doğru 10 cm kaydırıldıktan sonra kaynak yine tüpün içerisinden geçirilmiş.
Dedektör bir 10 cm daha kardırılır ve sayma oranı ihmal edilir düzeye ininceye kadar bu
işleme devam edilir.
Daha sonra kaynak ikinci tüpün içerisine konulur ve yukarıda anlatılan işlem tekrarlanır.
Aynı işlem kalan diğer tüpler için tekrarlanır.
1αN
E = 1 − e − αE
β fo A

( 4)

Kaynağın geçirilmesinden sonra N1 toplam sayması elde edilir. Sıvı toplam saymasını(NO) elde
etmek için background çıkarılmıştır. Daha sonra NO v ile çarpılmıştır. Bu N/ = NO * v çarpım
değeri aşağıda verilen integral ile aynı sonucu verecektir.
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Şekil 4. Kalibrasyon tankı

[

] ∫ n.dx

N / sayma / s.m −1 =

T.Sonu

(5 )

T.Başa

Burada n belirlenen x değerindeki sayma oranı olup, elde edilen sonuçlar Şekil 5’ de N/ =f(y)
grafiğinde çizilmiştir.

Şekil 5. Toplam Saymanın N/ =f(y); yatay(y) ve düşey(z: cm) olarak değişimi.
Bu eğrilerin altında kalan alanlar 6 numaralı eşitlikte verilen integral ile ifade edilebilir.

[

N saymalar / s.m

−2

Rİ

] = ∫ N .dy
/

( 6)

0

Burada Rİ dedektörün etki ettiği yarıçaptır. İntegraller kalibrasyon kaynağının aktivitesine
bölünmesi sonucu dedektörün hassasiyeti f [ saymalar/s.µCi.m-2] bulunmuştur. Bağımlı değişken
f(z) yarı logaritmik bir kağıt üzerine çizilmesiyle bir doğru elde edilir. Sonuç olarak bağımlı
değişken f(z) Eşitlik 7 ile ifade edilir. fO ve α kalibrasyon parametreleri en yakın kareler metodu
ile bulunur. Diğer avantajlarının yanı sıra, bozunma şemasının basit olması nedeniyle
kalibrasyon eğrisinin bulunmasına daha kolay olduğu için 46Sc seçilmiştir.

f ( z ) = f0 exp− αz

458

(7 )

4.2. Arazi Deneyi
Çalışmanın yapıldığı kıyı kumlu bir tabana sahip olup, hafif eğimlidir. İzleyicinin bırakıldığı
yerdeki suyun derinliği 8.5 m ve içerisinde çok az kalker (organik) madde bulunan toprak
kökenli kumdan oluşmaktadır. Sonbahar dönemindeki hidrolojik koşullar açık bir şekilde
belirlenmiş. Üç boyutlu düşünüldüğünde neredeyse homojen bir sıcaklık dağılımı göze
çarpmaktadır. Rüzgar hızı enjeksiyonun yapılmasından bir gün önce 17.5 m/s, izleyicinin
bırakılması esnasında 4 m/s, ye düştüğü ve bir sonraki gün ise 10 m/s ye yükseldiği
gözlenmiştir. Ölçümün yapıldığı gün ise rüzgarın şiddetinin çok azaldığı tespit edilmiş.
Çalışmanın yapıldığı yerdeki yüzey akışı güney-doğu, tabandaki akışı ise doğu-batı ve batı-doğu
yönlerinde yaklaşık 0.25 m/s hızında olduğu kaydedilmiş. İlk ölçümün alındığı günden ikinci
ölçümün alındığı güne kadar geçen süre içerisinde bu bölgede zayıf ve değişken bir rüzgar
meydana gelmiştir. Bu esnada meydana gelen kuzey-doğu fırtınası ihmal edilecek olunursa
rüzgar hızı 10-14 m/s olarak gerçekleşmiş.
Yarı ömrü 84 gün olan ve doğal sediment ile aynı granülometrideki 240 g cam 46Sc ile
etiketlenerek deniz tabanına bırakılmıştır. Kullanılan 46Sc nın aktivitesi ise 59.2 GBq (1.6 Ci)
mertebelerinde alınmıştır. Çalışmada NaI daldırılabilir dedektör ve arazi tipi çok kanallı sıvı
sintilasyon sayacı kullanılmıştır. Bu araçlar bir tekneye yerleştirilmiştir. Dedektörün
pozisyonunun ayarlanmasında teodolit sistemi kullanılmış. Deneyin yapılmasından önce çalışma
yapılan bölgede background aktivitesi taraması yapmak maksadıyla çalışma alanında iki gün
boyunca ölçüm yapılmış ve yirmi gün sonrada izleyici sisteme enjekte edilmiştir.
4.3. Kalibrasyon Ölçme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Bu çalışmada kalibrasyon eğrileri spektrometrik ve integral ölçümü şeklinde elde edilmiştir
(Şekil 6). Enerji eşiği 50 keV dur. Ölçümler, kum yüzeyinin H=0 ve 5cm üzerinde yapılmıştır.
RO = foa / fob ise z=0 için 5.73*10-2 olarak bulunmaktadır. Şekil 6’dan da görüldüğü üzere (a)
seçeneğindeki dedektörün hassasiyeti (b) seçeneğinin yaklaşık 18 katıdır. Sonuç olarak yüksek
aktivite durumuna karşı cihazın doğruluğunun geliştirilmesi için ölçümler aynı cihaz ile
yapılmıştır. Ayrıca dedektör hassasiyetinin su tabakası kalınlığının artmasına bağlı olarak da
kuvvetli bir şekilde azaldığı görülmüştür. Bu nedenden dolayı arazide yapılacak deneyinde aynı
koşullarda olması çok önemli olmaktadır.

Şekil 6. Kalibrasyon eğrileri: a) Spektrometrik ölçüm, b)İntegral ölçümü
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4.4. Arazi Deneyi Ölçme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Elde edilen sonuçlar üzerinde background ve radyoaktif bozunma düzeltmeleri yapılarak eş
izotop sayma eğrileri çizilmiştir (Şekil 7). Bu eğriler, orijinal değerlerin Spline ve Laplace
fonksiyonları kullanılarak dikdötgensel alanlara dönüştürülmesinden sonra elde edilmiştir.

Şekil 7. Eş izotop sayma Eğrileri.
Sayısal integral, saymaların toplam sayısını vermektedir. Ayrıca her iki durumda da radyoaktif
bulutun ağırlık merkezinin koordinatları doğrudan ölçüm ile bulunmuştur. 330 dereceden
başlayarak yaklaşık olarak 90 m hareket etmiştir. İki arazi çalışması arasında geçen süre 18 gün,
hareket eden radyoaktif bulutun merkezleri arazı (x = 90 m) ve bu değerler kullanarak da hız Vm
= 5 m/gün olarak bulunmuştur.
Ortalama taşınım kalınlığı Em yi bulmak için Toplam sayma oranı dengesi metodu
kullanılmıştır. Bu metoda göre, yeniden elde edilen izleyicinin miktarındaki dikkate değer
azalma izleyicinin hareketli sediment tabakasına gömülmesinden kaynaklanmaktadır. Taşınan
tabakanın kalınlığı (izleyicinin gömüldüğü maksimum derinlik) ile saymaların toplam sayısı N
arasındaki bağıntı 4 numaralı eşitlikle verilmiş olup, bu çalışmada β ≈ 1.15 alınmıştır.
5. ÖRNEK UYGULAMA
Bir dağlık bölgedeki akarsuda aktiflenmiş sediment kullanılarak yatak yükü hareketinin
incelenmesi (Giussani, 1991).
Bu çalışmada,
radyoaktif izleyiciler kullanılarak yatak yükü hareketi bir arazi
uygulamasında incelenmiştir. Aynı çalışmada akarsuyun taşıdığı sediment bir nükleer reaktörde
1012 n/cm2.s akıda aktiflenmiştir. İzleyiciler, orijinal hidrolik karakteristikler korunacak şekilde
kullanılmıştır. Bu metot sedimentin dış yüzeyinin radyoaktif bir malzeme ile kaplanmasından
veya çakılların oyularak içerisine aktiflenmiş tel konulmasından daha kolaydır.
Burada amaç farklı geometrik koşullar altında doğal bir yataktaki taşınan sediment
kapasitesinin çakıl ve kum izleyicilerin kat ettikleri mesafe ölçülerek araştırılmasıdır. Arazi
uygulaması İtalya’nın kuzeyinde alpler bölgesindeki çakıl yataklı bir akarsuda yapılmıştır. Bu
bölgedeki yağış yağmur şeklinde yıllık 1300 - 1500 mm olarak meydana gelmektedir. Deneyin
yapıldığı akarsu küçük bir havzada bulunmakta ve 1981 yılından buyana çeşitli hidrometeorolojik ölçüm cihazları ile izlenmektedir. Beslenim alanı 1.1 km2 olup, deniz seviyesinden
yüksekliği 417m ve havzanın eğimi 0,45 dir. Sediment malzemesinin çapları 0.06 ile 253 mm
arasında değiştiği ve taşınımın yatak yükü şeklinde olduğu ispatlanmıştır. İritaneli sedimentin
büyük bir ihtimalle akarsuyun kıyısı ve yatağındaki parçalanmış kayalardan oluştuğu sanılmakta
ve bunların aşınmaları safhası ihmal edilmiştir. Akarsu yatağındaki kayaların eklem boşluklarına
bağlı olarak doğal yollarla kırılmaları sebebiyle düz şekilli malzemeler yuvarlak şekillilerden
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daha fazladır. Çamur havuzunun oluşturduğu sedimentin yıllık hacmı 1982 – 1989 yılları için
35.7 m3 / yıl olduğu belirlenmiş ve iç çapı ise 50.3*102 kg / km2 olarak tahmin edilmiştir. Kumlu
ve çakıllı izleyiciler havzanın çıkışında gözlenmiş olup, yaklaşık olarak 600 m lik bir mesafeyi
kat ettikleri belirtilmiştir. Akarsuyun tabanında bulunan kayaların parçalanmasına bağlı olarak %
3.5 ile % 0.8 arsında değişen bir eğimle ve düzensiz yollarla oluşan bu iri çakıllı yatak 3 – 6 m
genişliğinde 0 – 1 m kalınlığında bir yapıya sahiptir. Akarsu yatağındaki kum ve iri çakılları
temsil etmesi için izleyiciler yatak malzemesinden seçilmiştir.
Bu çalışmada iki tip sediment aktiflenmiş ve iki ayrı deney yapılmıştır (Çizelge 3).
(1) Kum (0.05 – 4 mm) 45 saat aktiflemiş,
(2) Çakıl (29 – 123 mm) 10 saat aktiflemiş
Her iki durumda da kısa ömürlü izotopların bozunmasından sonra aktiflenen sedimentte iri
taneli çakıllar için (0.37 – 0.14 ) ortalama 0.020 µCi/g (1curie(Ci)=3.70*1010 Bq.) ve kum
taneleri için 1.5 µCi/g toplam aktivitede sadece 46Sc, 59Fe, 182Ta, 181Hf, 141Ce, 134Cs ve 60Co
izotoplarının bulunduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 3. Rio Gallina sedimentinin aktiflenmesinden sonra belirlenen radyoizotopları
Yarı
Gama ışınlarının
Ömrü
Aktivite
Radyasyon
Enerjisi
yüzde oranı
Radyoizotop
(gün)
(µCi)
Bq (106)
MeV
%
Fe-59
45
56
2.07
1.099-1.2920
100
7.4444
Sc-46
84
201
7.43
0.889-1.1200
200
53.4432
Ce-141
32.5
6
0.22
0.14670
0.5583
Co-60
1898
7
0.26
1.173-1.3320
200
1.8612
Cs-134
803
21
0.77
0.57-0.60-0.79
200
5.5836
Ta-182
115
220
8.14
1.12-1.19-1.22
100
29.2475
Hf-181
44.6
7
0.26
0.13-0.34-0.48
200
1.8618
Toplam
518
19.14
100.000
Bütün bu izotoplar bu tip bir ölçüm için uygun yarı ömre ve gama enerjisine sahip olup, 46Sc,
182
Tu ve 59Fe toplam aktivitelerin % 90’ını oluşturmaktadır. Deney, kumlu izleyiciler
kullanılarak 1989 yılında yapılmıştır. Yatak yükü taşınımının oluştuğu akarsuyun bu bölümü
ortalama %3.5 eğimli bir arazide, kırılmış kaya parçalarından oluşmakta ve ortalama 3 m
genişliğindedir. Ölçüm süresince maksimum boşalımı 5.3 L/s olan 12 sel olayı meydana
gelmiştir (aynı zaman aralığında ortalama boşalım 11 L/s dir). Sedimentin toplandığı nokta 1 m2
lik alanlara ayrılarak her ölçümde 50 cm2 lik yüzeyleri kapsayacak şekilde sintilasyon sayıcısı ile
kontrol edilmiştir. Sadece sayıcının altından gelen sinyalleri alması için sayıcı zırhlanmıştır.
Yapılan sayma işlemleri background çıkartıldıktan sonra ara ve başlangıç toplam saymaları
farklarının alınması temeline dayanarak askı şeklinde taşınan ince tabakanın miktarı belirlenmiş
ve yapılan hesaplarda radyoaktif bozunma dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Fotoelektrik absorpsiyon daki değişimler de dikkate alınmıştır.
Akış olaylarından sonra yapılan on ölçüme göre, kum izleyiciler aşağıdaki özellikleri
göstermiştir. İlk iki akış (yaklaşık 100 L/s akış oranında ) sedimenti en fazla 20 m civarında bir
mesafeye dağıtmıştır. Sedimentin yarısından fazlası başlangıç noktası merkezli 2 m çapındaki bir
alan içerisinde kalmıştır. Müteakip akışlar içerisinde, incelemenin yapıldığı süre içerisindeki en
büyük akış 513 L/s olarak meydana gelmiş ve aktiflenmiş sedimenti etkin bir şekilde 60 m lik
bir mesafeye kadar dağıtmıştır. Daha sonraki akışlar (her biri yaklaşık 10 L/s) sedimenti iyice
karıştırmış ve aktiflenmiş dedimentin ağılık merkezini yaklaşık 10 m kadar değiştirmiştir.
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Enjeksiyon noktasına göre 60 m den fazla mesafedeki yerlerde yüksek aktiviteye
rastlanmamıştır. İri taneli yatak malzemesinin taşınması ile ilgili yapılan deneyler halen daha
sürmektedir. Bir önceki kum deneyi uygulamasından geriye hiçbir yüksek radyoaktivite
kalmadığından emin olunduktan sonra İri tanelerin taşınması ile ilgili deneye başlanmıştır. İri
çakıl taneleri birer gama kaynağı gibi davranmakta ve üzerleri birkaç cm lik bir malzeme ile
kaplansa bile belirlenmesi kolay olmuştur.
İri taneli çakıllar kum izleyiciler gibi eğimi ortalama % 3 olan ve 3-6 m genişliğinde iki ayrı
noktaya ulaşarak bu noktalarda çökelmiştir. İzleyicilerin enjeksiyonundan sonra en fazla 1.3 m3/s
olan dokuz sel olayı meydana gelmiş ve dört arazi ölçümü yapılmıştır. Bu deneyde Yatak
yükünün yer değiştirmesi en yüksek boşalım 1 m3/s olan bir sel olayı, en yüksek boşalımı 140800 L/s olan beş sel olayı ve en yüksek boşalımı 0.4 ve 1.3 m3/s olan iki sel olayından sonra
ölçülmüştür. Bu üç sel olayının her biri için taşınma mesafe belirlenmiş olup, bu mesafe birincisi
için iki ayrı noktada sıra ile 12.5 m, 7.5 m; ikincisi için 52 m, 7.5 m ve üçüncüsü için ise 54 m,
55.5 m dir. % 3.5 eğimli bir akarsu yatağında hareket eden izleyicinin boşalım eşiği 11 L/s olup,
kat edilen en fazla hareket mesafesi 5 ayda yaklaşık 60 m ve ortalama hız yaklaşık 12 m/ay dır.
100 L/s lik bir akarsu akışı iri taneli çakılları hareket ettirememiştir. En uzun mesafeleri daha
büyük hacimli izleyiciler kat etmiştir. En fazla mesafe ve en çok sayıda yer değiştirme daha fazla
eğimli ve kaya parçalanmalarının meydana geldiği akarsuda ölçülmüştür.
6. SONUÇLAR
Çeşitli hidrolik yapıların planlanmasında incelenmesi gereken önemli problemlerden biri olan
akarsu, kanal ve deniz tabanında yatak yükü hareketine ait yön, hız ve hareket eden yatak
yükünün kalınlığı gibi parametreler ve hareket eden malzemenin debisi, birikme yerlerinin
belirlenmesi klasik hidrolojik yöntemlerin uzun süre arazi ve laboratuvar çalışmaları gerektirdiği
ve doğa koşullarına uygulanmasının zor olduğu durumlarda radyoaktif izleyiciler büyük yarar
sağlamaktadır.
Radyoaktif izleyiciler kullanılarak yapılacak çalışmalarda çalışmanın yapılacağı yerdeki yatak
yükünden örnek alınarak kimyasal analizleri yapılır. Yapılan analizler sonucunda sedimentde
tespit edilecek elementlere göre hangi elementin radyoaktif izotopunun izlenmesi gerektiğine
karar verilir. Bu işlemde önemli olan noktalar ise ışınlanarak radyoaktif izotopu oluşturulacak
elementin toplam sediment numunesi içerisindeki bolluk oranı, ışınlama sonucunda oluşacak
radyoizotopun yarı ömrü, izleyici olarak kullanılacak doğal sedimentin ışınlanması sonucunda
oluşacak radyoaktivite seviyesinin insan ve çevre sağlığını tehtit edecek seviyenin altında
olmasıdır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, açık kanallarda taban malzemesi olarak hareket eden danelerin ilk
harekete geçebilmeleri için gerekli olan kritik akım hızı ile dane şekli arasındaki ilişkinin
incelenmesidir. Çalışmada, farklı şekil ve boyuta sahip 22 adet danenin her biri için akım içinde
yalnız başına bulundukları durumdaki harekete geçişleri gözlemlenmiştir. Deneyler laboratuar
ortamında eğimi değiştirilebilen, dikdörtgen kesitli ve sabit tabanlı bir kanalda yapılmıştır. Her
bir danenin arkasında kullanılan engelleyici elemanın yüksekliğinin dane yüksekliğine oranı 1/5
olarak sabit tutulmuştur. Deneylerde akım derinliği boyunca hız profilleri ölçülmüştür. Kuvvetdenge denklemleri kullanılarak yapılan teorik analiz sonucunda elde edilen denklem, belirli
şekillerdeki katı danelerin harekete başlama anındaki akım koşullarının uygulamalı olarak
saptanmasında kullanılabilecek şekilde grafiksel olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Harekete geçiş, katı madde hareketi, dane şekli, dane büyüklüğü, şekil
etkisi.
EFFECT OF PARTICLE SHAPE ON INCIPIENT MOTION OF SOLID PARTICLES
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the relationship between the particle shape and the
competent velocity, which is necessary to start motion of the particle, in open-channel flows.
Incipient motion of 22 particles of different shapes and sizes, each placed solitarily in flow, were
examined. The experiments were conducted in a tilting flume of rectangular cross-section and a
fixed bed at the laboratory. Ratio of height of the obstructing element placed behind of each
particle to the height of the particle was kept constant at 1/5. Velocity profiles over the flow
depths were measured in the experiments. The equation obtained at the end of the theoretical
analysis based on force-balance equations was presented in graphical form to be used practically
to determine the state of initiation of motion of solid particles of definite shapes.
Key Words: Incipient motion, solid particle motion, particle shape, particle size, shape effect.
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1. GİRİŞ
Sediment taşınması çok eski zamanlardan beri gözlemlenen ve araştırılan bir konu olmakla
beraber güncelliğini hala korumakta olan konuların başında gelmektedir. Bu konudaki ilk
çalışmaların asırlar önce Çin, Mezopotamya, Mısır ve Anadolu’da yapıldığı bilinmektedir
[Simons, Şentürk, 1992]. Sediment taşınmasının ana parçasını oluşturan, danelerin harekete
geçişlerindeki sınır koşullar ise 1753’te ilk defa Brahms tarafından formüle edilmiştir [Raudkivi,
1967]. Brahms’ı takiben bir çok araştırmacı danelerin harekete geçtiği kritik koşullar üzerine
aydınlatıcı çalışmalar yapmıştır [Lavelle, Mofjeld, 1987].
Eğer konu hakkında derin bir araştırma yapılacak olursa danelerin harekete geçtiği kritik akım
koşullarının farklı yaklaşımlar ve farklı teoriler ile çalışılmış olduğu görülür. Harekete
başlamanın istatistiksel ve rastlantısal doğası nedeniyle istatistiksel yaklaşımlar, veya formüle
edilmesi ve kullanılabilirliğindeki kolaylıklar nedeniyle deterministik (gerekirci) yaklaşımlar
tercih edilmiştir. Gerekirci yaklaşımlarda harekete neden olan kuvvetler ve dengeleyici kuvvetler
arasında genel bağıntılar kurulmuştur. Fakat bu yaklaşımda danelerin harekete geçişleri
rastlantısal ve inişli çıkışlı özelliklere sahip olduğu için elde edilen bağıntılar kesin bir kritik hat
üzerinde olmak yerine belirli bir aralık içinde geçerli olacak şekilde sonuçlar elde
edilebilmektedir. Buna ek olarak, danelerin harekete geçişleri, hareket sebebinin akışkanın dane
üzerindeki itkisi şeklinde açıklanmasıyla, çarpma teorisi ile, veya dane üzerinden geçen
akışkanın sürtünmesinden kaynaklanan sürüklenme ile açıklanmasıyla farklı iki teori ışığında
incelenebilir. Ayrıca araştırmacıların elde ettiği sonuçlar, kritik koşulların belirlenmesinde,
görsel gözlemleme ya da sediment yükü taşınım formüllerinin ileri tahminleri ile belirlenen
taşınmanın durduğu referans değerlerin kullanılmasına göre de farklılıklar göstermektedir
[Stelczer, 1981].
Literatürde dane şeklinin dane hareketi üzerine etkisi ile ilgili yeterli araştırma bulunmadığı
için bu çalışmada bu açığın giderilmesine katkıda bulunulması düşünülmüştür. İncelemeler
gerekirci yaklaşım ve çarpma teorisi kullanılarak, görsel gözleme dayalı olarak yapılmış olup
uygulamalı olarak kullanılabilecek şekil etkisine dayalı kullanışlı sonuçlar elde etmek
amaçlanmıştır.
2. TEORİK ANALİZ
Dane üzerindeki hidrodinamik kuvveti, daneyi yerinde tutmaya çalışan kuvvete eşitleyerek
kuvvet-denge denklemi yazılırsa bağıntı (1) elde edilir.

ξ⋅

πd 2
4

⋅ρ⋅

2
πd 3
Vc
=
⋅ ( γ s − γ ) ⋅ tan φ
2
6

(1)

Bu bağıntıdaki ρ ve γ sırasıyla suyun yoğunluğu ve özgül ağırlığıdır. Diğer parametreler
aşağıda açıklanmıştır.
γs
: Danenin özgül ağırlığı,
d
: Danenin çapı,
: Kritik akım hızı,
Vc
tanφ : Sürtünme katsayısı,
φ
: İçsel sürtünme açısı,
ξ
: Danenin akıma açık olan ve doğrudan etkilenen akıma dik kesit alanını
belirleyen oran.
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Bağıntı (1)’de adı geçen kritik akım hızı, Vc, harekete geçmesi beklenen danenin seviyesinde,
yani kanal tabanından dane yüksekliğinin yarısı mesafede ölçülen akım hızıdır. Denklem (1)’den
kritik akım hızı için aşağıdaki bağıntı elde edilir.
Vc =
2

ρ
tan φ
4
⋅ g ⋅( s − 1)⋅
⋅d
ρ
ξ
3

(2)

veya
Vc = K ′ ⋅ d
2

(3)

Bu denklemde
K′ =

ρ
tan φ
4
⋅ g ⋅ ( s − 1) ⋅
ρ
ξ
3

(4)

olarak verilmiştir. (3) numaralı eşitliğin her iki tarafında bulunan terimlerin üçüncü kuvvetinin
alınması durumunda aşağıdaki ifade elde edilir.
Vc = ( K ′) 3 ⋅ d 3
6

(5)

Denklem (5) ,’de bulunan d3 teriminin danenin hacmi, dolayısıyla ağırlığı W ile ilgili
olabileceğinin göz önüne alınması durumunda kritik akım hızı için sırasıyla denklem (6) ve (7)
yazılabilir. Denklem (7), Brahms’in tanımlamış olduğu “altıncı kuvvet yasası”dır [Raudkivi,
1967].
V c = K ′′ ⋅ W

(6)

Vc = K ⋅ W 1 / 6

(7)

6

veya

Denklem (6)’daki K’’ terimi K’ ile beraber danenin özgül ağırlığını ve hacmi ile ilgili
parametreleri kapsarken K = K ′′ . Kuvvet-denge bağıntısından kritik akım hızı için elde edilen
bu bağıntıda yer alan K parametresinin danenin şekli ve ağırlığı ile nasıl değiştiğinin araştırılması
amacı ile bu çalışma kapsamında bir seri deney yapılmıştır.
3. DENEY DÜZENEĞİ VE DENEYLER
Deneyler, eni 50 cm, derinliği 45 cm ve çalışılabilen net uzunluğu 12 m olan dikdörtgen kesitli
ve eğimi değiştirilebilir bir açık kanalda yapılmıştır. Kanalın tabanı beton, duvarları cam olup,
genel görünümü Şekil 1’de verilmiştir.
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Giriş

İğne Ölçer

Kontrollü
Kapak

YANDAN
GÖRÜNÜŞ
Çıkış

ARAKESİT

Engelleyici
Eleman

Şekil 1. Deney kanalı.
Danenin hareketini güçleştirmek ve harekete geçişteki şekil etkisini daha iyi
gözlemleyebilmek için deneylerde, danenin hemen arkasına, kanalın enini tamamen kaplayacak
şekilde engelleyici eleman yerleştirilmiştir. Engelleyici elemanın yüksekliği her bir dane için
dane yüksekliğinin 1/5’i olacak şekilde ayarlanmış ve incelenecek olan dane, engelleyici eleman
ile temas edecek şekilde yerleştirilmiştir (Şekil 2). Kullanılan engelleyici elemanların
yükseklikleri 0.2 cm ve 1.2 cm arasında değişmekte olup 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 ve 1.2 cm
yüksekliğinde elemanlar kullanılmıştır.

Engelleyici
Eleman

Şekil 2. Engelleyici elemanın pozisyonu.
3.1. Deneylerde Kullanılan Daneler
Deneylerde kullanılmak üzere çimentodan farklı şekil ve büyüklüklerde daneler yapılmıştır.
Danelerin özgül ağırlıklarını bulmak için danelerin geometrilerinden hesaplanan hacimleri ve
0.01 g duyarlıktaki elektronik terazide ölçülmüş olan ağırlıkları kullanılmıştır. Daneler özgül
ağırlıkları belirlenmeden önce en az bir gün suda tutularak suya doygun hale getirilmişlerdir.
Danelerin özgül ağırlıkları 1.90 g/cm3 ile 2.01 g/cm3 arasında değişmekte olup, ağırlıklı
ortalaması 1.96 g/cm3 olarak belirlenmiştir.
Daneler için şekil etkisi, daneyi çevreleyen sanal bir dikdörtgenler prizması düşünülerek
tanımlanmıştır. Danenin tanımlayıcı boyutları belirlenirken danenin yerçekimi altında en dengeli
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halde bulunduğu pozisyon seçilmiştir. Dolayısıyla en küçük boyut genellikle danenin yüksekliği
olacak şekilde düşünülmüştür. Danenin akıma karşı duran yüzünün iz düşüm alanı ön yüz
olmaktadır. Tanımlayıcı boyutlardan ikisi, a ve b, ön yüzde yer alıp a danenin enine, b ise
danenin yüksekliğine denk gelmektedir. Danenin akım yönündeki boyutlarından en büyük olanı
ise danenin uzunluğu olan c’dir (Şekil 3).

a

c

b

b
Önden görünüş

Yandan görünüş

c

a

3 boyutlu görünüş

Üstten görünüş
Şekil 3. Dane boyutlarının tanımlanması.
Bağıntı (8)’de, danenin şekil etkisi, danenin tanımlayıcı uzunlukları ve hacmi kullanılarak,
boyutsuz parametreler cinsinden ifade edilmiştir.

⎛ a + b a ⋅b⋅c ⎞
SF = f ⎜
,
⎟
∀ ⎠
⎝ 2⋅c

(8)

Bu bağıntıda, SF, şekil etki değeri, ∀, danenin hacmi, a, b ve c ise danenin tanımlayıcı
uzunluklarıdır. Sağ taraftaki ilk terim danenin akım içindeki konumu ile ilintili olup bir bakıma
danenin harekete geçmeye karşı olan direncini, ikinci terim ise danenin gerçek hacminin daneyi
çevreleyen prizmanın hacmine olan oranını temsil etmektedir. Burada tanımlanan şekil etkisi, su
içinde serbest düşüş yapan daneler için tarif edilmiş olan şekil etkisinden [Göğüş, İpekçi ve
Kökpınar, 2001] farklı olup bağıntı (9)’da verildiği şekilde ifade edilmektedir.

⎛ a + b ⎞ ⎛ a ⋅b⋅c ⎞
SF = ⎜
⎟⋅⎜
⎟
⎝ 2⋅c ⎠ ⎝ ∀ ⎠

1/ 3

(9)

Daneler şekilleri ve akım içindeki konumlarına göre beş grupta toplanmıştır. Bunlar küre, küp,
düzensiz şekildekiler ve dikdörtgenler prizmalarıdır (Şekil 4). Dikdörtgenler prizmaları akım
içindeki pozisyonlarına göre iki grupta incelenmişlerdir. Birinci grup en uzun boyutu akıma dik
gelecek şekilde, ikinci grup ise en uzun boyutu akımla aynı yönde olacak şekilde
yerleştirilmiştir. Böylece toplam daneler toplam beş grupta incelenmiştir. Deneylerde bütün
daneler en küçük boyutları yükseklikleri olacak şekilde yerleştirilmiştir. Burada doğal bir nehir
yatağında ya da bir açık kanalda, danenin yer çekimi etkisi altında en dengeli konumda durma
isteğinde olacağı öngörülmüştür. Nehir tabanında dengeli ve sağlam durmayan daneler harekete
daha durgun akım koşullarında başlayabilirler fakat bu tip bir hareket nehir tabanında hareketin
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başlaması olarak isimlendirilemez [Yalin, 1977]. Çünkü büyük bir olasılıkla ufak bir hareketten
sonra danenin konumu yerçekimi etkisi altında daha dengeli olduğu konuma geçecek ve hareket
duracaktır.

Şekil 4. Deneylerde kullanılan daneler.
Diğer bir sınıflandırma danelerin büyüklüklerine göre yapılabilir. Dane büyüklükleri 1, 2, 3, 4
ve 5 olarak gruplandırılmış olup her bir grup numarası eşdeğer küpün kenar uzunluğu olarak
belirlenmiştir. Grupların hacimleri sırası ile 1 cm3, 8 cm3, 27 cm3, 64 cm3 ve 125 cm3 ’tür. Dane
boyutları 0.1 cm duyarlıktaki pergel ile ölçülmüştür. Danelerin geometrik özellikleri, boyutları
ve şekil etkisi değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Deneylerde kullanılan danelerin şekilleri, boyutları ve şekil etkisi değerleri.

Dane Şekli ve Akım Danenin
Doğrultusu Üstten Hacmi
Görünüşü
(cm3)

l1
l1

l1

c
a

d
c
a

l2

l3

l1
c
a

l3

l2
l1
c
a

l7 l6 l5
l8

l1 l2 l3 l4

Şekil
Etkisi
Değeri

Danenin Boyutları (cm)

∀

l1

a

b

c

L

SF

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.4

1.000

8.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.8

1.000

27.0

3.0

3.0

3.0

3.0

4.2

1.000

64.0

4.0

4.0

4.0

4.0

5.7

1.000

125.0

5.0

5.0

5.0

5.0

7.1

1.000

∀

d

a

b

c

L

SF

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

0.806

8.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

0.806

27.0

3.7

3.8

3.8

3.8

3.8

0.806

64.0

5.0

4.9

4.9

4.9

4.9

0.806

125.0

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

0.806

∀

l1

l2

l3

a

b

c

L

SF

8.0

4.0

1.0

2.0

4.0

1.0

2.0

4.1

1.250

27.0

4.5

2.0

3.0

4.5

2.0

3.0

4.9

1.083

64.0

5.33

3.0

4.0

5.3

3.0

4.0

6.1

1.042

125.0

6.25

4.0

5.0

6.3

4.0

5.0

7.4

1.025

∀

l1

l2

l3

a

b

c

L

SF

8.0

2.0

1.0

4.0

2.0

1.0

4.0

2.2

0.375

27.0

3.0

2.0

4.5

3.0

2.0

4.5

3.6

0.556

64.0

4.0

3.0

5.33

4.0

3.0

5.3

5.0

0.656

125.0

5.0

4.0

6.25

5.0

4.0

6.3

6.4

0.720

∀

l1

l2

l3

l4

l5

l6

l7

l8

a

b

c

L

SF

8.0

1.5

1.7

1.5

1.4

1.2

1.9

1.8

1.0

4.4

1.0

2.6

4.5

0.905

27.0

1.9

2.2

1.9

1.9

1.5

2.5

2.3

2.0

5.7

2.0

3.4

6.0

0.995

64.0

2.4

2.8

2.4

2.3

1.9

3.1

2.9

3.0

7.1

3.0

4.3

7.7

1.044

125.0

2.9

3.4

2.9

2.8

2.3

3.8

3.5

4.0

8.7

4.0

5.2

9.5

1.077

c
a
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Her bir deney döngüsünde debi sabit tutularak kanal eğimi yavaş yavaş değiştirilmiş ve
danenin harekete geçtiği an belirlenmiştir. Danenin hareket ettiği eğim belirlendikten sonra bu
eğim azaltılarak hareketin başlayıp başlamadığı tekrar kontrol edilmiş ve böylece okunan
değerlerin güvenilirliği sağlanmıştır. Her ölçümde akımın oturması için gerekli süre tercih
edilmiş ve de üniform akım koşulları sağlanmaya çalışılmıştır. Hareketin başladığı eğime karar
verildikten sonra akımın derinliği ve debi ölçülmüş ve pitot tüpü kullanılarak kanal en kesitinin
orta çizgisinde derinlik boyunca hız profili çıkartılmıştır. Hesaplamalarda akımın dane
seviyesindeki hızı kullanılmıştır. Her bir dane için bahsedilen döngü üç farklı debi ve bunlara
karşılık gelen eğimler için tekrar edilmiştir.
4. SONUÇLARIN ANALİZİ
Farklı şekil ve büyüklüklerdeki danelerin harekete geçmeleri için gerekli olan dane
seviyesindeki kritik akım hızı, Vc, ve dane ağırlığı, W, arasındaki ilişki Şekil 5’te verilmiştir. Bu
şekilden de anlaşılacağı üzere farklı şekil etkisi değerine sahip daneler için farklı eğriler elde
edilmektedir. Bir danenin şekil etkisi değeri ve ağırlığı biliniyorsa o daneyi harekete geçirecek
kritik akım hızı Şekil 5’de verilen ilgili doğrudan tahmin edilebilir.
Herhangi bir danenin şekil etkisi ile kuvvet-denge denkleminde verilmiş olan K parametresi
arasındaki ilişkinin bulunabilmesi için ilgili veriler Şekil 6’da gösterilmiştir [Defne, 2002]. Şekil
etkisi değeri bilinen herhangi bir dane için K parametresi eşitlik (10)’dan elde edilebilir.
K = −0.32 ⋅ ln (SF ) + 0.53

(10)

Eğer K parametresi; şekil etkisi, SF, ve bağıl derinlik olan, d/R, değeri cinsinden ifade edilirse
Şekil 7’de görüldüğü gibi ilgili parametreler arasında daha yüksek korelasyona sahip olan bir
ilişki, bağıntı (11), bulunabilir. Bu ilişkinin hesaplarda kullanılması öteleme işlemi
gerektirmektedir. Taban eğimi bilinen bir üniform akım ve şekil etki değeri bilinen bir dane için
herhangi bir (SF)(d /R) değerine karşılık gelen K değeri denklem (11)’den hesaplanır. Daha
sonra hareketin başlaması için kritik hız kuvvet-denge denklemi (7)’den hesaplanır. Buradan
bulunan kritik akım hızı Manning denkleminde yerine konarak hidrolik yarıçap belirlenir. Yeni
hidrolik yarıçap, (SF)(d /R) ifadesinde yerine konarak K değeri denklem (11)’den tekrar
hesaplanır. Bu yöntem ötelenen K değerleri birbirine eşit olana dek tekrarlanır. Bu eşitliğin
sağlandığı andaki hız da hareketin başlaması için gerekli olan kritik hıza eşittir.

d⎞
⎛
K = −0.18 ⋅ ln⎜ SF ⋅ ⎟ + 0.43
R⎠
⎝

(11)

470

0.90

küp

0.80

küre
0.70
0.656
0.806

Vc (m/s)

0.556
0.60

SF = 0.806

Vc = 0.47(W

1/6

SF = 0.806

dikd.pri. 4.5x2x3
dikd.pri. 5.33x3x4

SF = 1.000

) + 0.13

0.806

1.000

1.083
0.995

1.042
1.044

r = 0.96
0.50
0.806
0.905
1.000

0.806

dikd.pri. 4x1x2

0.375

2

0.40

SF = 0.720

1.025
SF = 1.077

0.20
0.40

düznsz 4.37x1x2.63

Vc = 0.39(W

düznsz 5.68x2x3.42

1/6

düznsz 7.14x3x4.3

) + 0.11

2

r = 0.90

0.60

dikd.pri. 3x2x4.5

dikd.pri. 5x4x6.25

SF = 1.000

1.000

dikd.pri. 2x1x4

dikd.pri. 4x3x5.33

1.000

1.250
0.30

dikd.pri. 6.25x4x5

0.80

1.00

düznsz 8.65x4x5.2

1.20

W1/6 (N)

Şekil 5. Farklı şekil etkisi değerleri için Vc ile W1/6arasındaki bağıntı.
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1.40

1.4
1.2
K = -0.32Ln(SF) + 0.53
1

2

r = 0.64

K

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

SF

Şekil 6. K parametresinin şekil etkisi SF ile değişimi.

1.4
1.2
K = -0.18Ln((SF)(d/R)) + 0.43

1

2

r = 0.85

K

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

(SF)(d/R)

Şekil 7. K parametresinin şekil etkisi ve bağıl derinliğin çarpımı ile değişimi.
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1.00

5. SONUÇ

Yapılan çalışmalar sonucunda, dane şeklinin danenin harekete geçmesi üzerindeki etkisinin
tanımlanabilmesi için dane şekil etkisi bağıntısı (8) oluşturulmuş ve bu bağıntının kuvvet-denge
denklemi içerisindeki ampirik katsayının hesabı için kullanılabilirliği incelenmiştir. Denklem (6)’da
ampirik katsayı, K’nın değeri bilinirse harekete başlama anındaki kritik akım hızı danenin
ağırlığından doğrudan doğruya hesaplanabilir. Yine yapılan incelemeler ışığında K ampirik
katsayısının belirlenmesinde, (d/R) bağıl derinliğinin de etkili olduğu gözlemlenmiştir. K değerinin
hesabında şekil etki değeri ile bağıl derinliğin beraber kullanılması daha kesin sonuçlar vermektedir
(Şekil 7). Şekil etkisi bağıntısının verimliliğinin daha ayrıntılı ölçülebilmesi açısından farklı şekil
etki değerlerine sahip daneler kullanılarak deney ve veri sayısının artırılması, ve halihazırdaki
bağıntılar ışığında birden çok parçanın grup halinde bulundukları durumların incelenmesinin
ilerideki araştırmaların konusu olabileceği düşünülmektedir. Engelleyici eleman, test edilecek
danelerin yüksekliklerinin 1/5’inden faklı noktalarında tutularak farklı özgül ağırlıklara sahip
benzer ve değişik şekillerdeki daneler ile çalışmaya devam edilecektir.
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ÖZET
Bu çalışma kapsamında, dolusavak mansap kanal kotunun bu kanalın tabanında meydana
gelecek oyulmalara etkisinin araştırılması için bir seri deney yapılmıştır. Her bir deney
sisteminde dolusavak mansap kanal taban malzemesi olarak oldukça üniform çakıl (d50=3.80
mm) kullanılırken deneyler farklı debi ve kuyruk suyu yüksekliklerinde tekrarlanmıştır. Ölçülen
oyulma profilleri kullanılarak, farklı akım şartlarında dolusavak mansap kanalı taban kotunun
maksimum oyulma derinliği üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dolu savak, mansap kanalı, oyulma
EFFECT OF SPILLWAY DISCHARGE CHANNEL BOTTOM ELEVATION ON THE
SCOUR PROFILE
ABSTRACT
In this study the effect of the spillway discharge bottom elevations on the scouring phenomena
in the channel is investigated by conducting a series of experiments. On each experimental setup wide range of discharge values and tailwater depths were measured while using one type of
nearly uniform aggregate (d50=3.80 mm) as bed material at the bottom of the discharge channel.
As a result the effect of the discharge bottom channel on the maximum scour depth was
investigated for several flow conditions using the measured scour profiles.
Key words: Spillway, discharge channel, scouring
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1. GİRİŞ
Nehir yatağında suyun akışıyla meydana gelen oyulmalar doğal bir olaydır ve kendi içinde
üç tipe ayrılır. Genel oyulmalar; bir yapı olmaksızın nehir ya da akım sonucunda meydana gelen
oyulmalardır. Yapısal oyulmalar; bir yapının su kanalında meydana getirdiği daralmalar veya
taşkın yatağı ya da banketlerin yeniden şekil değiştirmesiyle meydana gelen oyulmalardır.
Yersel oyulmalar ise yapıların yakınında meydana gelen oyulmalardır. Yersel oyulmalar,
yapıların temelinde bir risk meydana getirirler. Projecilerin, tasarım yaparlarken bu riski en aza
indirmeye yönelik çalışmalar yapmaları kaçınılmazdır.
Dolusavakların mansabında meydana gelen oyulmalar da yerel oyulmalar olup, oyulmanın
profili bir çok parametreye bağlıdır. Bunlar arasında en önemlileri; yapı üzerinden geçen akım,
dolusavak yapısı ve mansap bölgesindeki akım ve malzemenin karakterleridir.
Literatürde, yukarıda sözü edilen parametrelerin mansap oyulması üzerine etkilerinin
araştırıldığı bir çok çalışma bulunmaktadır. Her birisi kendi şartları için geçerli olan bu
çalışmalarda oyulma profilleri formüle edilmeye çalışılmıştır (Yazıcıoğlu, 1993; Aydın 1994;
Özdemir, 1995).
Bu çalışma ise dolusavak mansap kanal taban kotunun oyulma üzerine etkilerinin
araştırılması amacı ile yapılmıştır.
2. TEORİK ÇALIŞMA
Dolusavağın mansabındaki oyulma hareketi birbirine bağımlı ve de bağımsız olan bir .çok
değişkene bağlıdır. Bunlar yapının geometrik boyutları, akımın özellikleri, taban malzemesinin
özellikleri ve akışkanın özellikleri olarak gruplandırılabilir. Yapının geometrik boyutları olarak
sayabileceğimiz etken değişkenler; dolusavak yüksekliği (P), dolusavak kret kotu ile orijinal
mansap kanalı taban kotu arasındaki fark (K), mansap kanal kotu ile enerji kırıcı havuz taban
kotu arasındaki fark (a), uç eşik yüksekliği (z) ve sıçratma açısıdır (θ) (Şekil 1). Akımın
değişkenleri ise; dolusavak su yükü (ho), enerji kırıcı havuz üstündeki su derinliği (Y2), uç eşik
üstündeki su derinliği (Y3) ve kuyruk suyu derinliğidir (Y4). Ayrıca yerçekimi ivmesi (g), birim
genişlikten geçen debi (q) ve uç eşik üstündeki hız da (V3) akımın parametrelerindendir. Son
olarak, taban malzemesinin özellikleri; şekil, çap (d50), öz kütle (ρs) gibi ve akışkan olarak
suyun özellikleri; öz kütle (ρw), vizkozite (µ) , rusubatlı veya temiz olması eklenerek
değişkenlerin tam bir listesi elde edilebilir.
Dolusavak mansabında zamandan bağımsız olarak meydana gelebilecek en büyük oyulma
derinliği, dm, aşağıda verildiği gibi ifade edilebilir:
dm = f1(h0, P, K, a, Y3,V3,d50, ∆ρ, ρw, g, µ, Y4,z,θ )
Burada ∆ρ = ρs -ρw
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(1)

h

K

z

P
Y

Y
a

θ

Y

d

Ls

Şekil 1 Dolusavak mansabında oyulma olayının şematik gösterimi
Bu çalışma kapsamında z,θ ve d50 değerleri sabit tutulmuştur. Daha önceki çalışmalarda
dolusavak yüksekliğinin oyulmanın boyuna ve derinliğine etkisinin ihmal edilebilir düzeyde
olduğu gözlendiğinden bu parametreler de analizlerden çıkartılabilir(Özdemir,1995). (1)
numaralı bağıntıda verilen parametre sayısını azaltmak için yeni bir değişken, α = K / a , tarif
edilerek ve adı geçen bağıntıya ρw, V3, ve Y3 tekrarlanan değişkenler olarak seçilip boyut analizi
uygulanırsa aşağıdaki ifade elde edilir (Yılmaz, 1998).

⎛ gY ∆ρ
⎞
Y h
dm
µ
,
, 4 , 0 , α ⎟⎟
= f 2 ⎜⎜ 23 ,
Y3
⎝ V3 ρ w V3⋅ Y3⋅ρ w Y3 Y3 ⎠

(2)

Yukarıdaki denklemde yer alan ilk iki boyutsuz parametre sırasıyla Froude sayısının karesi ve
Reynolds sayısıdır. Reynolds sayısının oyulma parametreleri üzerindeki etkisinin, akımın yüksek
derecede türbülanslı olması nedeniyle, ihmal edilebilir düzeyde olması gerçeğinden
yararlanılarak yukarıdaki ifadeden Reynolds sayısı çıkartılabilir. Ayrıca ∆ρ/ρ w tek bir aggrega
kullanıldığı için ihmal edilebilir. Bu çalışma kapsamında yapılan deneysel gözlemler Y4/Y3
oranının yaklaşık bir olduğunu gösterdiğinden dolayı bu parametre de liste dışı bırakılabilir ve
Y4 okuması, eşik üzerinde dalgalı bir akımın bulunduğu bölgede alınan Y3 değerine göre daha
hassas ölçülebileceği için Y3 yerine kullanılabilir. Sonuç olarak maksimum oyulma derinliği, dm
şu şekilde ifade edilebilir.
⎞
⎛Y
dm
= f3 ⎜⎜ 4 , α,Fr ⎟⎟
Y4
⎠
⎝ h0

(3)

Burada α mansap kanalı taban kotu sayısı olarak adlandırılmakta ve Froude sayısı ise uç eşik
üzerindeki akım değerleri kullanılarak hesaplanmaktadır.
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Fr =

V3

(4)

gY3

(3) numaralı ifade, Y4/ho oranı yerine, dolusavak su seviyesi ile mansap kanalındaki su seviyesi
arasındaki fark net su yükü olarak adlandırılıp yeni bir parametre, ξ, ile tanımlanmasından sonra
aşağıda verildiği gibi yazılabilir.
dm
⎞
⎛ξ
= f 4 ⎜ , α,Fr ⎟
Y4
⎠
⎝a

(5)

Burada ξ sisteme ait net su yükünü temsil etmekte ve şu şekilde ifade edilmektedir.

ξ = h o + K − Y4

(6)

Froude sayısının bir şekilde ξ/a oranının fonksiyonu olduğununun göz önüne alınmasıyla,
Fr = f5 (ξ / a) , (5) numaralı ifade daha da basitleştirilebilir.
dm
⎛ξ ⎞
= f6 ⎜ , α ⎟
Y4
⎝a ⎠

(7)

3. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmanın amacı, dolusavak mansap kanalı taban yüksekliğinin oyulmaya olan etkisinin
araştırılmasıdır. Geniş kapsamlı laboratuvar çalışmalarıyla kuyruk suyu yüksekliği, debi ve
dolusavak uç eşik kotunun dolusavağın mansap kanalındaki oyulma profili üzerindeki
etkilerinin araştırılması için gerekli veriler elde edilmiştir.
Bu çalışmada Şekil 2 de şematik olarak gösterilen deney düzeneği kullanılarak değişik debi,
Q=9-61 lt/s, ve kuyruk suyu, Y4=2,3-25,5 cm, değerleri için 47 tane deney yapılmıştır.
Deneylerin yapıldığı laboratuvar kanalının yan yüzeyleri cam olup boyu 13 m, uzunluğu 0,45 m
ve genişliği 0,71 metredir. Dolusavak ve enerji kırıcı havuz metalden yapılmıştır. Fiberglastan
yapılan uç eşikten hemen sonra başlayan mansap kanalı 0,30 m derinliğinde ve 2,5 metre
boyundadır. Ancak mansap kanalı taban kotu her defasında 4 cm olmak üzere toplam beş kere
düşürülmüştür. Kuyruk suyu seviyesi kanalın sonuna konulan bir kapak yardımı ile
belirlenmiştir.
Her deneyden önce mansap kanalındaki malzeme yatay olacak şekilde düzenlenmiştir.
Mansap kapağı kapatılarak ve sabit yükseklikteki su tankından kanala su verilerek sistemde önce
mansap kanalındaki taban malzemesi batık hale getirilmiş ve daha sonra yavaş yavaş mansap
kanalı açılırken sisteme verilen su miktarıda artırılarak istenilen düzeye ulaştırılmıştır. Kuyruk
suyu seviyesi de istenilen değere getirildikten sonra düzenekte meydana gelen oyulma profili her
otuz dakikada bir hareketli ve düşey kancalı bir eşelle ölçülmüştür. Akım şartlarına göre iki ile
üç saat arasında artık değişmeyen oyulma profillerinin oluşması üzerine, sisteme verilen debi
yavaş yavaş azaltılarak ve mansap kapağı ile oynanarak oyulma bölgesinin hemen hemen su
kütlesi altında kalması temin edilmiştir. Daha sonra bu suyun da kendiliğinden drene olmasını
takiben oyulma ölçümleri yapılmıştır. Tablo 1 deneylerde kullanılan geometrik parametreleri
göstermektedir.
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Şekil 2 Deney düzeneğininin şematik gösterimi

Tablo 1. Deney düzeneği geometrik boyutları
Deney Serisi
1(
2(
3(
4(
5(

=0.50)
=0.73)
=1.05)
=1.50)
=2.21)

a
(cm)

30
26
22
18
14

K
(cm)

P
(cm)

θ
(°)

Lsb
(cm)

z
(cm)

15
19
23
27
31

45
45
45
45
45

45
45
45
45
45

120
110
100
90
80

1
1
1
1
1
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4. DENEYSEL ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılan her bir deneyden sonra gerekli su derinlikleri ve oyulma profilleri ölçülmüş ve
Bölüm 2 de çıkartılmış olan boyutsuz büyüklükler, Fr, dm/Y4, Y4/ho, ve ξ/a hesaplanarak bunlar
arasındaki ilişkiler grafiksel olarak araştırılmıştır.
4.1 dm/Y4 Oranının Y4/ho Oranı ile Değişmesi
Şekil 3 Y4/ho ve dm/Y4 ilişkisini değişik α değerleri için göstermektedir. Her hangi bir α
değeri için Y4/ho oranının artması durumunda dm/Y4 değeri azalmaktadır. Y4/ho oranı Y4 ün
artması ile veya sabit Y4 değeride ho nun veya debinin küçülmesiyle mümkün olur. Her iki
durum için de dm/Y4 oranının küçülmesi daha az oyulmanın meydana geleceği anlamını ifade
eder.
Şekil 3 de görüldüğü gibi α=0,5 ve α=0,73 düzeneklerine ait deney verileri hemen hemen üst
üste çakışmaktadır. Aynı durum α=1,05 ve α=1,5 düzenekleri için de söylenebilir. α=2,21 e ait
değerlerde α=1,05 ve α=1,5 düzeneklerinin değerlerine oldukça yakındır. Kısaca yapılan
deneyler kapsamında en düşük oyulma değerleri α’sı 1,05 ve 1,5 olan düzeneklerden, en yüksek
oyulma değerleri ise α’sı 0,50 ve 0,73 olan düzeneklerden elde edilmiştir.

1,8
α=0,5

1,6
1,4
1,2

α=1,05

dm/Y4

α=0,73

1
0,8

α=1,5

0,6
0,4
0,2

α=2,21

0
0,50

1,00

1,50
Y4/ho

Şekil 3 dm/Y4 oranının Y4/ho oranı ile değişmesi
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2,00

4.2 Froude Sayısının Oyulmaya Etkisi
Şekil 4 dm/Y4’nın Froude sayısı ile değişimini göstermektedir. α değeri bilinen bir düzenekte
boyutsuz oyulma değeri, dm/Y4, Fr sayısının artması durumunda artma eğilimi göstermektedir.
Farklı α değerleri olan düzeneklerin verilerinin oldukça düzensiz olmasına karşılık, en yüksek ve
en düşük oyulma değerleri, verilen bir Froude sayısı için sırasıyla α=0,5-0,73 ve α=1,05-2,21
değerleri olan düzeneklerden elde edilmiştir. Test edilen Froude sayısı aralığında, 0,19<Fr<0,763
dm/Y4 değeri 0,2 ile 1,8 arasında değişmektedir.

2,0

α=0,5

1,8
1,6
α=1,05

1,4
dm/Y4

1,2
α=0,73

1,0
0,8
α=1,5

0,6
0,4

α=2,21

0,2
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Fr

Şekil 4 dm/Y4’nün Froude sayısı ile değişimi

4.3 Boyutsuz Net Su Yükünün, ξ/a, Oyulmaya Etkisi
Bu çalışmada boyutsuz büyüklükler arasında oluşturulan en anlamlı ilişki, Şekil 5 de
görülmektedir. Verilen bir α değeri için ξ/a değeri arttıkça dm/Y4 değeri de artma göstermektedir.

Test edilen her bir deney düzeneğine ait verileri temsil etmek üzere en küçük kareler metodu ile
çizilecek olan eğrilerin α sayılarına göre dağılımı oldukça düzenlidir. α değeri bilinen bir
düzenekte istenilen ξ/a değerine karşı gelecek olan dm/Y4 değeri Şekil 5 den yararlanılarak
bulunabilir.
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1,8
α=0,5

1,6
1,4
dm/Y4

1,2

α=1,05

α=0,73

1,0
α=1,5

0,8
0,6

α=2,21

0,4
0,2
0,0
0

0,5

1

1,5

2

ξ/a

Şekil 5 dm/Y4 ile ξ/a ilişkisi

5. SONUÇLAR
Bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

•
•
•
•

Verilen bir debi için kuyruk suyunun yükselmesi oyulmayı azaltmaktadır.
Verilen Y4/ho değeri için en fazla oyulma α=0,5 ve 0,73, en az oyulma ise α=1,05 ve 1,5
olan deney düzeneklerinden elde edilmektedir.
Verilen bir deney düzeneğinde, dolusavak uç eşiği üzerindeki akım parametreleri
kullanılarak elde edilen Froude sayısının artması durumunda maksimum oyulma
derinliği de artma göstermektedir.
Sabit bir Froude sayısında α sayısı artarken boyutsuz oyulma değeri dm/Y4 azalmaktadır.
Benzer durum sabit bir ξ/a durumu için de geçerlidir.
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ÖZET
Erozyonun sebep olduğu sediment verimi hidrolik yapıların tasarım aşamalarında göz önünde
bulundurulması gereken önemli bir etmendir. Sediment verimi ölçümü tüm dünyada yetersiz kaldığı
için çeşitli tahmin teknikleri geliştirilmiştir. Evrensel Toprak Kaybı Denklemi, USLE, en yaygın
toprak kaybı ve sediment verimi tahmin modelidir. Batı Karadeniz Bölgesi taşkın felaketine çok
yatkın bir bölgedir. Bu çalışmada, bölgenin toprak kaybı ve sediment verimi farklı tahmin
modelleriyle belirlenmiştir. Ağırlıklı ortalama faktörlerin kullanıldığı USLE ile bulunan sonuçlar,
ölçüm verilerinin yetersiz olması nedeniyle, Türkiye Sel ve Deprem Felaketi Acil Önlem Projesi
kapsamında 2000 yılında bölgede yapılan çalışmada bulunan GIS destekli USLE sonuçlarıyla
karşılaştırılmıştır. Sediment veriminin doğrudan hesaplanması amacıyla ise Düzenlenmiş Evrensel
Toprak Kaybı Denklemi, MUSLE, kullanılmıştır. USLE ve MUSLE sonuçları arasında bir
karşılaştırma yapılmıştır. Son olarak, daha isabetli sonuçlar elde edebilmek için, USLE’de ağırlıklı
ortalama faktörler kullanılarak elde edilen verilere regresyon analizi uygulanmış ve denklem yeni
katsayılarla düzenlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Sediment Verimi, Evrensel Toprak Kaybı Denklemi, Toprak Kaybı
SEDIMENT YIELDS OF BASINS IN THE WESTERN BLACK SEA REGION
ABSTRACT
Sediment yield caused by erosion is a major asset that has to be taken into account in design stages
of hydraulic structures. As measurement of sediment yield is insufficient throughout the world,
several prediction techniques are developed. Universal Soil Loss Equation, USLE, is the most widely
used prediction model for soil loss and sediment yield. The Western Black Sea Region is highly
prone to flooding. Soil loss and sediment yield are estimated for the region with different prediction
models in this study. Due to the lack of reliable measurement data, the results found by the
application of USLE using weighted average factors are compared with the results found by USLE
with the support of GIS undertaken in the Turkey Emergency Flood and Earthquake Recovery
Project, TEFER, studies held in the region in year 2000. Then, Modified Universal Soil Loss
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Equation, MUSLE, is applied for direct determination of sediment yield. A comparison is made
between the results obtained from the application of USLE and MUSLE. At the end, USLE’s
equation is expressed with various proposed powers to increase accuracy after regression analysis is
applied to the data obtained from the USLE method with weighted averaged factors.
Key Words: Sediment Yield, Universal Soil Loss Equation, Soil Loss
1. GİRİŞ
Sel felaketleri sırasında insan hayatını, inşaat mühendisliği yapılarını ve tarım arazilerini
tehlike altına sokan en önemli etkenlerden bir tanesi erozyondur. Erozyonun kontrolü önemli
olmakla beraber erozyon sonucu oluşan ve "sediment verimi" olarak tarif edilebilecek olan
havzalardan nehirlere taşınan sediment miktarları da hidrolik yapıların tasarım aşamalarında göz
önünde tutulması gereken önemli bir parametredir.
Ülkemizde en çok yağış alan bölgelerden biri olan Batı Karadeniz Bölgesi de sel felaketlerine
yatkındır. Bölgede yapılan ve yapılması planlanan hidrolik yapıların tasarımlarında, sediment
verimlerinin de doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı Batı Karadeniz
Bölgesi havzalarında sediment verimlerinin hızlı, kolay ve oldukça doğru bir şekilde
belirlenmesidir.
2. TEORİ
Erozyon, yer üzerindeki toprak ve kaya malzemenin su, rüzgar ya da yağmur damlası gibi bir
etmen nedeniyle koparılması ve taşınımıdır. Erozyona neden olan etmenin su olması halinde su
erozyonu meydana gelir ve su erozyonunun da ana nedeni yağış ve yüzey akışıdır. Yeryüzüne
düşen yağmur damlaları darbe etkisiyle toprak danelerinin kopmasına neden olur. Kopan ya da
başka bir deyişle erozyona uğrayan toprak, yüzey akışıyla birlikte havzadan nehirlere taşınmakta
ve ardından hidrolik yapıların membasında birikerek yapıyı tehdit altına sokmaktadır. Bu
nedenle bir su mühendisinin amacı havzalardan gelecek olan sediment verimlerini doğru bir
şekilde belirlemek olmalıdır.
Sediment verimi ölçümleri tüm dünyada yetersiz kaldığı için çeşitli tahmin teknikleri
geliştirilmiş ve bunların farklı arazilerde gerçek değerlere yakın değerler verdikleri gözlenmiştir.
2.1. Evrensel Toprak Kaybı Denklemi, USLE
En yaygın sediment verimi tahmin modeli Evrensel Toprak Kaybı Denklemi, USLE’dir.
USLE, tabaka ve dere tipi erozyon sonucu meydana gelen toprak kaybını tahmin eden bir
denklemdir. Toprak kaybını etkilediği kanıtlanan 5 ana faktör bulunmaktadır. USLE şu şekilde
tanımlanmıştır, [Williams ve Berndt, 1972]:
A = R.K.LS.C.P
A, toprak kaybı (metrik ton/ha.yıl); R, yağış katsayısı (MJ.mm/ha.saat.yıl), [Johnson, 1984]; K,
toprak aşınabilirlik katsayısı (metrik ton.ha.saat/ha.MJ.mm); LS, bayır uzunluğu ve eğimi
katsayısı; C, bitki örtüsü katsayısı ve P erozyon kontrol katsayısıdır. Denklemde R ve K
haricindeki katsayılar boyutsuzdur.
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(1)

Yağış Katsayısı, R, yıllık ortalama yağışın havzalar üzerindeki erozyon potansiyelini
göstermektedir ve erozyon indeksi olarak da adlandırılmaktadır. Farklı iklim bölgelerini
inceleyen Arnoldus, 1980 yılında R katsayısının tahmini için bir denklem geliştirmiştir, [Renard
ve Freimund, 1994].
12

R = 4.17∑ ( pi / Pave ) − 152
2

(2)

i =1

Bu denkleme göre R katsayısı, sadece aylık ortalama yağış, pi ve yıllık ortalama yağış, Pave
değerlerinin bilinmesi ile belirlenebilir.
Toprak aşınabilirlik katsayısı, K, 22.13 m uzunluğunda ve %9 eğimli standard alandaki belirli
bir toprağın ortalama toprak kaybını temsil eder. K katsayısı toprak nomografı kullanılarak dane
büyüklüğü, organik madde, toprak yapısı ve geçirgenlik verilerine bağlı olarak belirlenebilir,
[Johnson, 1984]. Bu değişkenlerin belirlenmesi için üsttoprak ve alttopraktan alınan örnekler
laboratuvarda incelenmelidir. K katsayısı
2.73M 1.14
(12 − a ) + 3.25(b − 2) + 2.5(c − 3)
4
10
K=
100

(3)

denklemi ile bulunabilir. Nomograf değerlerini veren bu denklemde, M dane yarıçapı, a organik
madde yüzdesi, b toprak yapı kodu ve c profil geçirgenlik kodudur.
LS katsayısı aynı toprak çeşidinin herhangi bir bayır uzunluğu ve eğimi için gerçekleşen toprak
kaybının, 22.13 m uzunluğunda %9 eğiminde bir alandaki toprak kaybına oranıdır. Bu katsayı
aslen L ve S katsayılarının çarpımı şeklinde tanımlanır, [Moore ve Burch, 1986].
L = (l/22.13)m
S = (0.043x2 + 0.3x + 0.43) / 6.613

(4)
(5)

l bayır uzunluğu, m eğime bağlı bir sabit, x ise yüzde olarak arazi eğimidir.
C katsayısı, K katsayısının hesaplandığı toprağın herhangi bir bitki örtüsü ile oluşan toprak
kaybının çıplak halindeki toprak kaybına oranıdır. P katsayısı ise erozyona karşı önlem alınan bir
alandaki toprak kaybının aynı özelliklere sahip ve herhangi bir erozyon önlemi alınmamış
alandaki toprak kaybına oranıdır.
Yüzeyden koparılan toprağın tamamı havzadan nehir yatağına taşınmamakta ve bir kısmı
havza alanı içerisinde birikmektedir. Sediment verimi ise bu birikimlerin ardından nehir yağına
ulaşan net sediment miktarını ve taşınan askı yükünü ifade etmektedir. Bu nedenle USLE
denklemi kullanılarak toprak kaybı bulunduktan sonra sediment taşınım oranı kullanılarak
sediment verimleri tahmin edilmelidir.
2.2. Düzenlenmiş Evrensel Toprak Kaybı Denklemi, MUSLE

Sediment taşınım oranı için kesin tahminler yapılamadığı için USLE denkleminde kullanılan
yağış katsayısı R değiştirilerek düzenlenmiş ve yerine bir akış katsayısı kullanılarak toprak kaybı
yerine sediment verimlerinin doğrudan hesaplanması sağlanmıştır, [Williams ve Berndt, 1977].
Böylece elde edilen Düzenlenmiş Evrensel Toprak Kaybı Denklemi, MUSLE, şu şekilde
tanımlanmıştır:
0.56
Y = 11.8(Qq p ) K .LS .C.P
(6)
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Y tek bir taşkın olayına ait sediment verimi değeri, Q taşkın akış hacmi, ve qp en yüksek akış
hızı olup, diğer katsayılar USLE’dekilerin aynısıdır.
MUSLE uygulandığında tek bir taşkın olayı sonrasında meydana gelen sediment verimi
bulunsa da, farklı tekerrür süreleri olan taşkın olaylarının sediment verimleri kullanılarak yıllık
ortalama sediment verimleri de tahmin edilebilir. Bunun için şu denklem kullanılmıştır:
As =

Q A (0.01Ys100 + 0.01Ys50 + 0.02Ys25 + 0.06Ys10 + 0.4Ys2 )
0.01QV100 + 0.01QV50 + 0.02QV25 + 0.06QV10 + 0.4QV2

(7)

Bu denklemde As yıllık ortalama sediment verimi, QA yıllık ortalama su akış hacmi, Ys ve Qv
de farklı tekerrür süreleri için sediment verimleri ve akış hacimleridir.
3. MEVCUT ÇALIŞMA VE SONUÇLARIN ANALİZİ

Batı Karadeniz Bölgesi dik ve erozyon ile toprak kaymasına yatkın havzalardan oluşmaktadır.
Bölgenin aynı zamanda yoğun yağış dönemlerine maruz kaldığı da göz önünde bulundurulursa,
olası sel felaketlerinde oluşacak olan erozyon ve toprak kayması gerekli önlemler alınmadığı
takdirde zarar verici sonuçlar doğurabilir. Yeni hidrolik yapıların yapılması ve varolan yapıların
iyileştirilebilmeleri için havzalardan taşınan ve hidrolik yapıların yakınında biriken sediment
miktarının bu çalışmaların tasarım aşamasında kullanılması ve bu amaç doğrultusunda gerçeğe
yakın değerlerin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.
Batı Karadeniz Bölgesinde 20-21 Mayıs 1998 tarihinde meydana gelen sel felaketinin
ardından bölgede bir araştırma ve rehabilitasyon programı uygulanmasına karar verilmiş ve
Türkiye Sel ve Deprem Felaketi Acil Yardım Projesi, TEFER, kapsamında 2000 yılında bir
çalışma yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında bölgedeki sediment rejimi araştırılmış ve gerekli
görülen sel koruma yapıları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. TEFER tarafından gerçekleştirilen
projede Coğrafik Enformasyon Sistemleri, GIS, kullanılarak bölgedeki havzaların
karakteristikleri belirlenmiş ve ardından yine GIS destekli bir çalışmayla bu havzalarda oluşan
toprak kaybı ve sediment verimi hesaplanmıştır, [DSİ, 2000].
Bu çalışmada da, Batı Karadeniz Bölgesi havzalarının sediment verimlerinin hızlı, kolay ve
oldukça doğru bir şekilde belirlenmesi hedeflenmiştir.
3.1. Çalışma Alanı

Bu çalışmada TEFER çalışmasında da incelenen Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Bolu illeri
içerisindeki toplam 85 havza incelenmiştir. Bölge; Bolu, Düzce, Filyos, Bartın ve Seben olarak 5
proje bölgesine bölünmüş ve bu alanlar dahilindeki toplam 85 havza incelenmiştir. Bu
havzalarda toprak kayıplarının ve sediment verimlerinin belirlenebilmesi için eldeki veriler ve
tahmin tekniklerinin uygulanabilirlikleri de göz önünde bulundurularak USLE (denklem 1) ve
MUSLE (denklem 6) denklemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir.
3.2. R Katsayısının Belirlenmesi

R Katsayısı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Araştırma Enstitüsü tarafından
hazırlanan eş-erozyon haritasından doğrudan belirlenebilir. Ancak bu harita kabaca hazırlanmış
olduğu ve sadece Bolu, Çankırı, Kastamonu ve Zonguldak illerinin yağış aşındırıcılığı için 4
ortalama değer verildiği için R katsayısı değerlerinin hesaplanmasında denklem (2)
kullanılmıştır. Böylece, R katsayısı değerleri, bölgedeki 50 adet meteoroloji istasyonundan elde
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edilen aylık ve yıllık ortalama yağış değerleri kullanılarak belirlenmiştir. Her bir istasyonun R
katsayısı değeri belirlendikten sonra eş-erozyon haritası yeniden oluşturulabilir.
İstasyonlar için hazırlanan R katsayısı değerlerinin, TEFER projesi kapsamında yapılan
çalışmada kullanılan değerlerle aynı olduğu gözlendiği için havzalardaki toprak kaybı
hesaplamaları yapılırken her iki çalışmada da aynı R katsayısı değerleri kullanılmıştır.
3.3. K Katsayısının Belirlenmesi

Toprak aşınabilirliği toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. Bunlar, toprağın
yapısı, agrega büyüklüğü ve sağlamlığı, organik karbon içeriği ve geçirgenliğidir. Bölgede 13
farklı toprak çeşidi bulunduğu belirlenmiş ve bunların K katsayılarının bulunması için denklem
(3) kullanılmıştır.
Dane büyüklüğü dağılımı, organik madde içeriği ve toprak yapı kodu yüzeyin altındaki ilk 1520 cm.’den alınan örneklerden, geçirgenlik ise tüm toprak profili boyunca belirlenmelidir.
TEFER projesi kapsamında bölgede yapılan çalışmalarda, incelenen havzalarda toplam 13 farklı
toprak çeşidi olduğu belirlenmiş ve bunların K katsayılarının belirlenmesi için Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan deney sonuçları incelenmiştir. Bolu, Kastamonu,
Zonguldak, Kayseri ve Çankırı illeri içerisindeki havzalardan alınan toplam 161 örnek
laboratuvarda incelenmiş ve herbir toprak çeşidi için öncelikle yüzeyin hemen altındaki 0-15
cm’yi içerisine alan üsttoprak ve 15-30 cm’lik katmanı içerisine alan alttoprak tabakalarının K
katsayıları belirlenmiş, ardından bu değerlerin ortalaması alınarak toprağın K katsayısı
hesaplanmıştır.
Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda hangi havzada hangi toprak çeşidinden ne kadar
bulunduğu tespit edilmiştir. Belirlenen K katsayıları kullanılarak her havzanın K katsayısı alan
ağırlıklı ortalamaları bulunarak belirlenmiştir:
n

K=

∑ K DA
i

i =1

i

DA

Bu denklemde K, havzanın K katsayısı olup sediment verimi hesaplamalarında bu değer
kullanılmıştır. Ki, havzada bulunan i numaralı toprak çeşidinin K katsayısı, DAi, aynı toprak
çeşidinin kapladığı alan ve DA havzanın kapladığı toplam alandır. i toprak çeşidini temsil
etmektedir ve n havzadaki toplam toprak çeşidi sayısıdır.
3.4. LS Katsayısının Belirlenmesi

LS katsayılarının belirlenmesi için 6 farklı eğim aralığı belirlenmiştir. Her ana proje
bölgesinde her aralık için öncelikle aralıkların ortalama eğim uzunluğu değerleri haritadan tespit
edilmiş ve L katsayıları denklem (4) kullanılarak ayrı ayrı hesaplanmıştır. S katsayıları da
belirlenen aralıkların alt ve üst limitleri için denklem (5) kullanılarak hesaplandıktan sonra, bu
iki değerin ortalaması alınarak hesap edilmiştir. Her ana proje bölgesi için her bir aralığa karşılık
gelen L ve S katsayıları çarpılarak LS katsayısı belirlenmiştir. Bu değerler Tablo 1’de verilmiştir.
Sediment verimi hesaplarının yapılacağı her bir havzanın hangi ana proje bölgesine dahil olduğu
bilindiği için hangi eğim aralığının havza içerisinde ne kadar alan kapladığı belirlendikten sonra
LS katsayısı alan ağırlıklı ortalamaları bulunarak hesaplanmıştır.
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(8)

n

LS =

∑ LS DA
i

i =1

i

DA

(9)

Bu denklemde, LS havzanın LS katsayısı olup, sediment verimi hesaplamalarında bu değer
kullanılmıştır. LSi, havzada bulunan i numaralı eğim aralığının LS katsayısı, DAi, aynı eğim
aralığının kapladığı alan ve DA havzanın kapladığı toplam alandır. i, 6 eğim aralığından her
birini temsil etmektedir ve n havzadaki toplam eğim aralığı sayısıdır.
Tablo 1. Proje bölgelerinde farklı eğim aralıklarının LS katsayıları
Eğim Aralığı
Proje bölgelerinin LS Katsayıları
Bolu
Düzce
Filyos
Bartin
Seben
0-2 %
0,233
0,200
0,210
0,200
0,200
2-6 %
1,208
0,960
1,077
0,916
0,916
6-12 %
3,210
3,003
3,210
3,003
3,003
12-20 %
6,723
6,723
5,489
5,489
6,259
20-30 %
10,077
10,077
9,013
10,077
10,077
> 30 %
8,549
8,549
8,549
8,549
9,872

3.5. C Katsayısının Belirlenmesi

Bitki Örtüsü Katsayısı, C genellikle deneysel çalışmalarla belirlenmektedir. Mevcut
çalışmada, TEFER projesi kapsamında yürütülen çalışmada kullanılan ana değerler esas
alınmıştır. Buna göre öncelikle bitki örtüsü tipleri, sulanan tarım alanı, sulanmayan tarım alanı,
karışık bahçeler, otlanan çayır, otlanmayan çayır, orman, çalı ve fındık fidanlığı olmak üzere 8
alt grupta toplanmıştır.
Sulanan tarım alanında yetiştirilen ana ürünlerin patates, şeker pancarı, sebze, meyve ağacı ve
saman mahsulleri olduğu belirlenmiş, bu ürünler için kullanılacak olan C katsayıları tespit
edildikten sonra 4 farklı ilde yapılan çalışmalarda ne kadar alan kapladıkları belirlenmiş ve
ağırlıklı ortalama alan tekniği kullanılarak 5 ana proje bölgesi için sulanan tarım alanı C
katsayısı belirlenmiştir.
Sulanmayan tarım alanında yetiştirilen ürünlerin mısır, tahıl (buğday, arpa, yulaf), baklagiller
(taze fasulye, kuru fasulye, mercimek, bezelye), meyve ağaçları ve saman mahsulleri olduğu
belirlenmiş, bu ürünler için kullanılacak olan C katsayıları tespit edildikten sonra 4 farklı ilde
yapılan çalışmalarda ne kadar alan kapladıkları belirlenmiş ve ağırlıklı ortalama alan tekniği
kullanılarak 5 ana proje bölgesi için sulanmayan tarım alanı C katsayısı belirlenmiştir.
Karışık bahçeler ve çalılıklar için Wischmeier ve Smith tarafından belirlenen sabit değerler
kullanılmış, fındık fidanlıkları ise oluştukları bitki örtüsü olan çıplak toprak, ağaç ve otlak
kısımlarının C katsayılarının ortalaması alınarak yine her ana proje bölgesi için sabit bir değer
kullanılmıştır.
Erozyona en çok engel olan bitki örtüsü ormanlardır. Ormanlar, iyi ve el değmemiş ormanlar
ve kötü ve bozulmuş ormanlar olmak üzere iki ana grupta toplanmıştır. İyi ormanlarda yüzey
toprağının organik madde içeriği ve süzülme hızı yüksek olup, toprak üzerinde de çalı, çırpı
bulunmaktadır. Bunlar özellikle yağmur damlalarının yüzeye yaptığı etkiyi azaltmakla beraber
yüzey akışı ile meydana gelen erozyona da büyük ölçüde engel olmaktadır. Bozulmuş
ormanlarda genel olarak sadece ağaçlar erozyonu engellemektedir ve C katsayısı iyi
ormanınkinden daha yüksektir. İyi orman için C katsayısı 0.03, bozulmuş ormanlar içinse 0.09
alındıktan sonra, 5 ana proje bölgesindeki iyi ve bozulmuş orman alanları tespit edilmiş ve her
proje bölgesinin orman için C katsayısı alan ağırlıklı ortalama alınarak hesaplanmıştır.
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Çayır örtüsü de otlanan ve otlanmayan çayır olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her iki grubun
C katsayısı belirlendikten sonra 5 ana proje bölgesindeki otlanan ve otlanmayan çayır alanı
yüzdeleri tespit edilmiş ve her proje bölgesinin çayır için C katsayısı alan ağırlıklı ortalama
alınarak tespit edilmiştir. Tablo 2’de proje alanlarındaki her bir bitki örtüsü için belirlenen C
katsayıları verilmektedir.
Tablo 2. Proje bölgelerinde farklı bitki örtüsü tipleri için C katsayıları
Proje bölgelerinin C katsayıları
Bitki Örtüsü
Bolu
Düzce
Filyos
Bartın
Seben
Orman
0,046
0,038
0,043
0,035
0,056
Çayır örtüsü (otlanan)
0,086
0,106
0,159
0,113
0,100
Çayır Örtüsü
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
(otlanmayan)
Sulanan Tarım Alanı
0,409
0,409
0,459
0,500
0,409
Sulanmayan Tarım Alanı
0,343
0,343
0,455
0,455
0,343
Fındık Fidanlığı
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
Karışık Bahçeler
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
Çalı
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080

Sediment verimi hesaplarının yapılacağı her bir havzanın hangi ana proje bölgesine dahil
olduğu bilindiği için her bir havza içerisinde hangi bitki örtüsünün ne kadar alan kapladığı
belirlendikten sonra C katsayısı alan ağırlıklı ortalamaları bulunarak belirlenmiştir:
n

C=

∑ C DA
i

i =1

DA

i

(10)

Bu denklemde, C havzanın C katsayısı olup, sediment verimi hesaplamalarında bu değer
kullanılmıştır. Ci, havzada bulunan i numaralı bitki örtüsünün C katsayısı, DAi, aynı bitki
örtüsünün kapladığı alan ve DA havzanın kapladığı toplam alandır. i, bitki örtüsü tiplerini temsil
etmektedir ve n havzadaki toplam bitki örtüsü sayısıdır.
3.6. P Katsayısının Belirlenmesi

Mevcut çalışma alanı içerisindeki havzalarda erozyona karşı alınan tek önlem teraslama olup,
bu da sadece sulanan tarım arazilerine ve fındık fidanlıklarına uygulanmıştır. Erozyon önleminin
ne kadar uygulandığı hakkında kesin bir bilgi olmaması nedeniyle erozyon kontrol katsayısı,
P’nin erozyonu etkilemediği değer olan 1.00 olarak alınması uygun görülmüştür.
Evrensel Toprak Kaybı Denkleminin Uygulanması
Evrensel Toprak Kaybı Denklemi, R, K, LS, C ve P katsayılarının belirlenmesinin ardından bu
katsayıların çarpılması ile denklem (1)’de olduğu gibi uygulanır. Havzalarda meydana gelen
toprak kaybı miktarları bu yöntemle ton/hektar/yıl cinsinden tahmin edilmiştir.
3.7. Taşınım Oranı ve Sediment Verimi

Belirlenen toprak kayıpları erozyona uğrayan toplam sediment miktarına tekabül etmektedir,
askı maddesini oluşturan sediment miktarının yani sediment veriminin belirlenmesi için toprak
kaybı değerlerinin taşınım oranı ile çarpılması gerekmektedir. Sediment taşınım oranı değerleri
ölçüm alınan havzalarda belirlenmiştir. Ancak her havzada ölçüm yapılmadığı için sediment
taşınım oranı havza alanına, yıllık ortalama erozyon hızına ve nehrin önemli bir düzlükten geçip
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geçmemesine bağlı bir fonksiyon olarak tanımlanmıştır. Bu kriterler göz önünde bulundurularak
ortalama %12.5 olarak kabul edilen taşınım oranı üzerinde düzeltmeler yapılmış ve havzaların
sediment taşınım hızlarının yüksek erozyon hızına ve büyük alüvyonlu düzlüklere sahip büyük
havzalarda minimum %2.5 ile düşük erozyon hızı bulunan küçük havzalarda maksimum %25
arasında değiştiği gözlenmiştir. Taşınım oranlarının belirlenmesinin ardından yıllık sediment
verim hızları yıllık ortalama toprak kaybı hızlarından hesaplanmıştır, [Simmons ve Şentürk,
1992].
3.8. Toplam Sediment Taşınım Hızının Belirlenmesi

Sediment verimi ile hesaplanan sediment taşınım miktarı sadece askı yükü taşınımına karşılık
gelmektedir ve yatak yükünü kapsamamaktadır. Ancak taşkın olayları esnasında önemli bir
miktarda yatak yükü taşınımı gerçekleşir. Bu olaylardaki yüksek nehir hızlarında yatak yükü
ölçümü yapmak neredeyse imkansızdır ve Türkiye'deki nehirlerde de yatak yükü ölçümü
yapılmadığı için yatak yükü askı yükü değerleri baz alınarak tahmin edilecektir. TEFER projesi
çalışmalarında askı yükünün toplam yüküne oranının belirlenmesi için Hasanlar baraj gölünde
yapılan ölçümler kullanılmıştır.
Hasanlar barajı havzasında yıllık ortalama toprak kaybı hızının 44.6 ton/ha/yıl olduğu
belirlenmiştir. Taşınım oranının %10 olduğu düşünülürse, sediment verimi 446 ton/km2/yıl
olarak hesaplanmıştır. Barajın ilk 10 çalışma yılında yapılan incelemelerde 665 km2’lik baraj
havzasından gelen toplam sediment yükünün 790 ton/km2/yıl olduğu tespit edilmiştir. Bu
durumda toplam yükün %56.5’inin askı yükü olduğu görülmektedir.
Bölgedeki tüm havzalarda askı yüküne karşılık gelen sediment verimi hesaplandıktan sonra
yatak yükü / askı yükü oranı 43.5 / 56.5 olarak alınmış ve toplam sediment yükü bu oranlara göre
tespit edilmiştir.
3.9. Sediment Veriminin Düzenlenmiş Evrensel Toprak Kaybı Denklemiyle Belirlenmesi

Mevcut çalışmada uygulanan ikinci sediment verimi tahmin tekniği Düzenlenmiş Evrensel
Toprak Kaybı Denklemi, MUSLE’dir. Bu denklem daha önce de açıklandığı gibi sediment
verimini doğrudan hesaplamaktadır ve taşınım oranının kullanımına gerek kalmamaktadır.
MUSLE denkleminde (denklem 6), R katsayısı dışında USLE’deki katsayıların aynıları
kullanılmaktadır. R katsayısı, yağış aşındırıcılığı yerine ise, bir akış katsayısı
a (Qq p ) b kullanılmaktadır. a ve b sabitlerinin değerleri 11.8 ve 0.56 olup çalışmanın bu kısmında
belirlenmesi gereken ekstra değişkenler taşkın debisi, Q ve en yüksek akış hızı qp’dir. Bu iki
değer bölgede bulunan hidrometrik istasyonlardan alınan kayıtlar kullanılarak hesaplanabilir.
Bölgesel Sel Frekansı Analizi kullanılarak dizayn hidrografları oluşturulmuş ardından frekans
analizi uygulanarak farklı dağılım tipleri için ani en yüksek akış değerleri belirlenmiştir. En
uygun dağılım tipinin belirlenmesi ve her istasyon için uygulanması ile en yüksek akış hızı
değerleri 2, 5, 10, 25, 50 ve 100 yıl olan farklı tekerrür süreleri için belirlenmiştir. Taşkın debisi
ise, hidrograf eğrisi altındaki alanın hesaplanmasıyla bulunmuştur. Bu değerler için TEFER
projesinde kullanılan değerler kullanılmıştır.
MUSLE kullanılarak hem 2, 5, 10, 25, 50 ve 100 tekerrür sürelerine sahip tek taşkın olayları
için sediment verimleri hesaplanmış, hem de bu değerler kullanılarak denklem (7) ile yıllık
sediment verimi hızı belirlenmiştir.
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3.10. Sonuçların Değerlendirilmesi

Mevcut çalışmada alınan sonuçların güvenilirliğinin gösterilebilmesi için tahmin edildikleri
havzalardan alınan ölçümlerle karşılaştırılmaları gerekmektedir. Ancak, ölçüm yapılan
havzalarda yeterli sediment taşınımı ölçüm istasyonu bulunmamaktadır ve sediment verimi
ölçümü yapılamamıştır. Bundan dolayı, mevcut çalışmada bulunan yıllık toprak kaybı değerleri,
TEFER projesi kapsamında yürütülen çalışmada bulunan yıllık toprak kaybı değerleriyle
karşılaştırılmıştır. Her iki çalışmada da toprak kaybı USLE denklemi uygulanarak tahmin
edilmiştir ancak iki çalışma arasındaki fark, TEFER çalışmasında Coğrafik Enformasyon
Sistemleri, GIS, kullanılmış olması, mevcut çalışmada ise USLE katsayılarının ağırlıklı ortalama
değerleri alınarak her alan için tek bir değer olarak alınmış olmasıdır. GIS destekli uygulamada
havzalar segmentlere bölünmüş ve her segment için tanımlanan USLE katsayılarının
kullanılması ile daha doğru tahminler yapılmıştır.
TEFER çalışmasında ayrıca havzalar için hesaplanan ortalama USLE katsayısı değerleri de
verilmiştir. Bu değerler ile mevcut çalışmada bulunan değerler karşılaştırıldığında aradaki
farkların oldukça düşük olduğu ve bunların büyük bir kısmının yuvarlama hatasından
kaynaklandığı gözlenmiştir. Havzaların %94’ünde LS katsayıları arasındaki fark, %92’sinde de
K katsayıları arasındaki fark %2’nin altında olup, %74’ünde C katsayıları arasındaki fark %5’in
altında çıkmıştır. C katsayılarındaki farkların diğer katsayılarınkinden daha büyük olmasının
nedeni C katsayısı değerlerinin büyüklük derecesi olarak daha küçük olmasından
kaynaklanmaktadır.
Hasanlar Baraj gölünün bulunduğu 34, 35 ve 36 numaralı havzaların toprak kayıpları TEFER
çalışmasında sadece barajın mansabında kalan bölümleri için hesaplanmıştır. Mevcut çalışmada
ise tüm havza alanı değerlendirildiği için toprak kaybı değerleri TEFER çalışması sonuçlarından
%50 daha fazla çıkmıştır. Bu nedenle bu üç havza değerlendirme aşamasında ele alınmamıştır.
Yapılan karşılaştırmalar sonucunda mevcut çalışmada bulunan sonuçların % 79’unun TEFER
çalışmasında bulunan sonuçların ± 25 % aralığında, % 98’inin de ± 50 % olduğu tespit
edilmiştir.
Bu noktada vurgulanması gereken nokta, bazı havzalarda ortalama USLE katsayıları
arasındaki farkların çok küçük olmasına rağmen yıllık toprak kaybı sonuçları arasındaki büyük
farklar bulunmasıdır. Bunun sebebi, TEFER çalışmasında toprak kaybı hesaplamaları yapılırken
mevcut çalışmada olduğu gibi tüm havza için tek bir ortalama katsayı değeri kullanılmaması,
havzanın her bir noktası için o noktaya ait katsayılar çarpılarak toprak kaybının hesaplanması ve
ardından havzanın toplam toprak kaybının bulunmasıdır.
Her iki çalışmada bulunan sonuçlar Şekil 1’de gösterilmektedir. Şekilde uzlaşma doğrusu da
verilmiştir ve eğilim çizgisinde de görüldüğü gibi mevcut çalışmada bulunan sonuçlar TEFER
projesinde bulunan sonuçlarla uyum içerisindedir ve korelasyon katsayısı 0.968 çıkmıştır.
Batı Karadeniz Bölgesi havzalarının yıllık toprak kayıp hızlarının, Evrensel Toprak Kaybı
Denklemi, USLE’nin katsayıları ağırlıklı ortalama değerler olarak kullanılması yöntemiyle hızlı
ve doğru bir şekilde tahmin edilebildiği sonucuna varılmıştır.
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GIS destekli USLE ile tahmin edilen yıllık ortalama toprak
kaybı (ton/ha/yıl)
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Şekil 1.

Batı Karadeniz Bölgesindeki 81 Havza için mevcut çalışmada USLE ile yapılan
sediment verimi tahminleri ile TEFER projesinde USLE ile yapılan sediment
verimlerinin karşılaştırılması

Batı Karadeniz Bölgesi havzaları sediment verimi tahminlerinin daha doğru yapılabilmesi
için 5 farklı katsayının çarpımından oluşan bir denklem olan USLE’nin, doğrusal olmayan
regresyon analizinin uygulanması ile denklemin yenilenmesi uygun görülmüştür. Yapılan analiz
sonrasında denklemdeki katsayıların kuvvetleri yenilenmiş ve mevcut çalışmadaki sonuçların
TEFER projesi sonuçlarına yaklaşması için gereken optimum kuvvetler bulunmuştur. USLE
denklemi Denklem (11) numaralı denklemde verildiği şekilde yenilenmiştir.
SL = R0.862 .K1.307 .LS1.562 .C1,058

(11)

Yenilenen denklem kullanılarak bulunan sonuçlarda havzaların %88’i için hesaplanan
sediment verimi değerlerinin TEFER projesinde bulunan değerlerin ± 25 % aralığında olduğu
belirlenmiştir.
Şekil 2’de yenilenen denklemin kullanılması ile bulunan sediment verimi değerleri ile TEFER
projesinde bulunan değerler gösterilmiştir. Beklendiği gibi yenilenen denklem ile alınan sonuçlar
TEFER projesi sonucunda bulunan değerlerle daha uyumludur. Eğilim çizgisi şekilde
gösterilmiştir ve uzlaşma doğrusuna yakın olduğu görülmektedir. Korelasyon katsayısı 1.000’a
daha da yakınlaşmış ve 0.978 olmuştur.
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GIS destekli USLE ile tahmin edilen yıllık ortalama toprak
kaybı (ton/ha/yıl)
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Şekil 2.

Batı Karadeniz Bölgesindeki 81 Havza için mevcut çalışmada yenilenen USLE ile
yapılan sediment verimi tahminleri ile TEFER projesinde USLE ile yapılan
sediment verimlerinin karşılaştırılması

Yenilenen Evrensel Toprak Kaybı Denkleminin Batı Karadeniz Bölgesi havzalarına benzer
karakteristiklere sahip havzalarda kullanılması halinde gerçeğe yakın toprak kaybı değerleri
vereceği söylenebilir.
MUSLE kullanılarak bulunan yıllık ortalama sediment verimi değerleri ile USLE kullanılarak
bulunan yıllık ortalama toprak kayıpları karşılaştırılmış ve MUSLE uygulaması ile varılan
sonuçların daha büyük oldukları gözlenmiştir. Sediment verimi hesaplanması için toprak kaybı
değerlerinin taşınım oranı ile çarpıldığı da düşünüldüğünde MUSLE ile bulunan sediment verimi
sonuçlarının çok daha büyük olacakları tahmin edilebilir. MUSLE ile hesaplanan sediment
verimlerinin USLE ile hesaplanan toprak kaybı değerlerinin ortalama 4.5 katı olduğu
gözlenmiştir.
Ayrıca 2, 5, 10, 25, 50 ve 100 yıllık tekerrür sürelerine sahip taşkın olayları için sediment
verimleri de MUSLE kullanılarak hesaplanmıştır. Sadece 2 yıllık tekerrür sürelerine sahip taşkın
olayı için hesaplanan sediment verimi değerinin dahi USLE ile hesaplanan yıllık ortalama
sediment verimi değerinden büyük olduğu gözlemlenmiştir. Bunun nedeni ise, bir yıl içerisinde
hem düşük yağış dönemlerinin hem de yüksek yağış dönemlerinin olması nedeniyle yıllık
ortalama değerlerin tek bir yüksek taşkın olayı değerinden daha düşük olma olasılığıdır.
Özellikle mevcut araştırmanın ele alındığı Mayıs 1998 taşkın olayının tekerrür süresinin
havzalarda 20 ile 1000 yıl arasında değiştiği düşünüldüğünde MUSLE değerlerinin yüksek
çıkması doğal görünmektedir. MUSLE hesaplamalarına örnek teşkil etmesi için 42 numaralı
havzada yapılan sediment verimi hesaplarının sonuçları şekil 3’de verilmiştir. Şekilde de
görüldüğü gibi tahmin edilen sediment verimi değerlerinin tekerrür süreleri artıkça arttığı
gözlenebilir.
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Şekil 3.

Batı Karadeniz Bölgesindeki 42 nolu Havza için mevcut çalışmada MUSLE ile
farklı tekerrür süreli taşkın olayları için yapılan sediment verimi tahminleri ve
USLE tarafından belirlenen yıllık ortalama sediment verimlerinin karşılaştırılması

Bu nedenle hidrolik yapıların güvenli bir şekilde tasarlanabilmesi için tekerrür süreleri ve
kullanım süreleri de göz önünde bulundurularak uygun tasarım değerlerinin seçilmesi
önerilmektedir.
4. SONUÇ

Mevcut çalışmada Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki 85 havzada meydana gelen toprak kaybı ve
sediment verimleri farklı tahmin modelleri kullanılarak belirlenmiş ve daha doğru sonuçların
alınabilmesi için yeni bir model önerilmiştir.
TEFER Projesi kapsamında aynı konuda yürütülen çalışmada toplanan veriler kullanılarak
Evrensel Toprak Kaybı, USLE uygulanmış ve havzaların yıllık toprak kaybı hızları
hesaplanmıştır. Sediment taşınım oranları hesaplandıktan sonra sediment verimleri
belirlenmiştir. Son olarak, belirlenen bir yatak yükü / askı yükü oranı kullanılarak havzalardan
gelen toplam sediment taşınım miktarları tespit edilmiştir.
Düzenlenmiş Evrensel Toprak Kaybı, MUSLE uygulanarak sediment verimleri 2, 5, 10, 25, 50
ve 100 yıllık tekerrür süresine sahip taşkın olayları için sediment taşınım oranına gerek kalmadan
doğrudan hesaplanmıştır.
Bölge içerisinde yeterli ölçüm bulunmadığı için bulunan sonuçlar TEFER projesi tarafından
yürütülen Coğrafik Enformasyon Sistemleri, GIS destekli çalışmanın sonuçlarıyla
karşılaştırılmıştır.
Son olarak TEFER çalışması sonuçlarının gerçek sonuçlara daha yakın olması nedeniyle
USLE denklemi regresyon analizi ile yenilenmiş ve Batı Karadeniz Bölgesi havzalarında bu
sonuçlara daha yakın sonuçların alındığı bir tahmin modeli önerilmiştir.
Mevcut çalışmanın sonuçları şöyle özetlenebilir:
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-

-

-

-

K, LS ve C katsayıları için havzaların alanında ağırlıklı ortalama değerlerin kullanıldığı
USLE uygulamasıyla bulunan sediment verimi değerleriyle GIS destekli USLE
uygulaması ile bulunan sediment verimi değerleri karşılaştırılmış ve sonuçların büyük bir
kısmının yakın olduğu belirlenmiştir.
GIS destekli USLE uygulaması ile bulunan değerlerin gerçek değerlere daha yakın
olduğu öngörülmüş ve mevcut çalışmada bulunan sediment verimlerinin de gerçeğe
yakın oldukları sonucuna varılmıştır. Böylece Batı Karadeniz Bölgesi havzaları sediment
verimlerinin mevcut çalışmada olduğu gibi hızlı ve doğru bir şekilde tahmin edilebileceği
belirlenmiştir.
Mevcut çalışma ile bulunan sediment verimi değerlerinin TEFER projesi sonucunda
bulunan değerlerden havzaların büyük bir kısmında daha büyük olduğu gözlenmiştir. Bu
nedenle tasarım çalışmalarında mevcut çalışmada bulunan değerler kullanılırsa daha
güvenli bir tasarım yapılmış olacaktır.
MUSLE kullanılarak bulunan sonuçların USLE kullanılarak bulunan değerlerden daha
büyük olduğu gözlenmiştir. Bunun ana nedeninin taşkın frekans analizi ile tahmin edilen
bir akış katsayısı kullanılması olduğu tahmin edilmiştir.
USLE denkleminde bulunan parametrelerin kuvvetleri, bu çalışma kapsamında regresyon
analizi ile değiştirilmiştir. Yenilenen denklemin Batı Karadeniz Bölgesi havzaları ile
benzer nitelikteki havzalarda da kullanılabileceği öngörülmüştür.
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ÖZET
Tarım alanlarında gerçekleştirilmesi gereken reform çalışmalarının başında; arazi
parçalanmalarının önlenmesi, parçalanmış tarım arazilerinin optimum şekilde kullanılmasını
sağlamak amacı ile birleştirilmesine olanak sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması
gereklidir. Arazi toplulaştırma projelerinin ana amacı küçük, parçalı, dağınık arazilerin
birleştirilerek büyük parsel haline getirilmesidir. Büyük parseller teknoloji kullanımında,
ekonomik tarım yapılmasında ve sulama suyunun tarlaya eşit bir şekilde uygulanmasına olanak
sağlar. Toplulaştırma projelerinin ekonomik yararları genellikle dile getirilmesine karşın bu
projelerin sosyal yararlarından pek söz edilmez. Gerçekte sosyal yararları ekonomik
yararlarından daha önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Arazi toplulaştırması
LAND CONSOLIDATION
ABSTRACT
The reforms performed in the agricultural sector are mainly to eliminate the land spliting and
form the legal business to reunite the already splited lands to obtion the maximum yield. The
main purpose of land consolidation activities is to rearrange scattered small parcels into larger
units. Larger units permit use of advanced agricultural technology, economical agriculture,
better water distribution and better field access. Sometimes somebody tell about of economic
benefits of land consolidation and on farm development works but nobody tell something about
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of social benefits of this projects. Social benefits more important than economic benefits of this
project.
Key Words: Land consolidation
1. GİRİŞ
Yaşamın devamı için son derece önemli olan gıda maddelerinin üretimini üstlenen tarım
sektörünün kendisine özgü birçok sorunu bulunmaktadır. Günümüzde, tarımsal bünyedeki
bozuklukların en önemli nedeni, tarım topraklarının aşırı bir şekilde parçalanması ve
küçülmesidir. Parçalanma doğal koşullar, tarım alanlarında yapılan alt yapı çalışmaları, miras,
satın alma, nüfus artışı gibi nedenlerle olmaktadır. Arazi parçalanması, toprağın işlenmesini
zorlaştırır, verimliliği düşürür, maliyetleri artırır, modern tarım tekniklerinin kullanılmasını ve
rasyonel çalışmayı engeller.
Türkiye’de toprak dağılımı ile ilgili olarak mevcut istatistiki bilgiler incelendiğinde; toprak
dağılımının dengesiz bir yapıda olduğu açıkça görülecektir. Ülkemizde tarım arazileri çok
parçalı ve dağınık bir yapıdadır. İşletme başına düşen arazi parça sayısı ortalama, 6,98 olup, bu
sayı artan nüfusa paralel olarak hızla artmaktadır. Tarım işletmelerinin %80’den büyük bir kısmı
ekonomik işletme sınırı olarak kabul edilen 100 dekarın altında araziye sahip bulunmaktadır.
100 dekarın altında araziye sahip işletmelerin oranı %82 olmakla birlikte, bu işletmelerin işlediği
arazi toplamı ancak %42’dir.
Günümüzde, tarımsal alanla ilgili sorunların çözümü için hemen bütün dünyada uygulanan
yöntem, geniş kapsamlı arazi toplulaştırma yöntemidir. Arazi parçalanmasının olumsuzluklarını
çok önceleri gören Avrupa Ülkeleri ve gelişmiş birçok ülke, 1800’lü yıllarda arazi
parçalanmasını önleyici idari önlemlere başvurmuşlar, fazla parçalı ve dağınık işletme arazilerini
bir araya getirerek toplulaştırmışlardır. Bu ülkeler 1900’lü yıllarda gerekli yasal düzenlemeleri
yaparak arazinin parçalanmasını önlemişlerdir. Ülkemizde ise, tarım reformu kapsamında
düşünülen arazi toplulaştırması ile ilgili çalışmalar henüz yeni olup, son yıllarda bu konu
üzerinde ağırlıklı olarak durulmaya başlanmıştır.
2. TÜRKİYE’DE TARIM VE TOPRAK MÜLKİYETİ DÜZENİNİN GELİŞİMİ
Ülkemizde Tanzimat Fermanıyla birlikte toprak sorununun, Batılı hukuk kavramlarıyla ele
alındığı bir dönem başlamıştır. Tanzimat’ın ilanından sonra mültezim uygulamasına son verilmiş
ve vergilerin devlet memurları tarafından toplanması esası kabul edilmiştir. Fakat kısa bir süre
sonra tekrar mültezim sistemine geri dönülmek zorunda kalınmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ilk
ciddi ve ayrıntılı arazi kanunnamesini, 1858 yılında çıkartmıştır. 1858 Kanunnamesi ile getirilen
en önemli yenilik, köylünün topraktan yararlanma hakkının devrinin mümkün olmasıdır. Bu
kanunla Mir-i Toprakların özel mülkiyete geçişi yolunda önemli bir mesafe kat edilmiştir.
Dolayısı ile Cumhuriyet’ten önce fiili olarak özel mülkiyete geçilmiş olduğu söylenebilir. 1913
yılı verilerine göre çiftçi ailelerinin %5’inin toprakların %65’ine sahip oldukları görülmektedir.
Bu dönemde çiftçi ailelerinin %8’ine yakın bir kısmının ise hiç toprağı yoktur.
Cumhuriyet döneminde tarımla ilgili ilk sayısal bilgiler, ancak 1927 yılı Ziraat Sayımı
sonucunda elde edilebilmiştir. Bu sayım sonuçlarına göre, 13,4 milyon olan ülke toplam
nüfusunun yaklaşık %85’i köylerde yaşamaktadır. Toprak mülkiyetinin dağılımında büyük
adaletsizlikler mevcuttur.1938 yılında 35 ilde yapılan ve genelleştirilen bir ankete göre toprak
mülkiyeti dağılımında ki adaletsizlikler devam etmektedir. Türk ekonomisinin geliştirilmesi için
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alınacak önlemleri görüşmek üzere 1923’de İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Büyük toprak
sahiplerinin temsilci olarak katıldıkları bu Kongrede, yoksul köylülerin durumunu iyileştirmeyi
amaçlayan kararlar alınamamıştır. Osmanlıların son yıllarında mir-i toprakları işleyenler fiili
olarak bu toprakların maliki durumuna gelmişlerdi. Ancak bu kişilerin o toprakların maliki
oldukları yolunda hiçbir yasal düzenleme yapılmamıştı.1926 yılında kabul edilen Medeni
Kanunla, toprakta özel mülkiyet yasal bir çerçeveye oturtulmuştur.Toprakların önemli bir kısmı
oluşturan ve mülkiyeti hapsedilmiş olan vakıf topraklarla ilgili olarak, Cumhuriyetin ilk 15
yılında bir çok kanun çıkarılmıştır. 1935 yılında çıkarılan Vakıflar Kanunu ile, vakıf toprakları
tasfiye edilmiştir. Bu kanun ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne, vakıflara ait toprakları satma
yetkisi verilmiştir. 1945 yılında çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile vakıf arazilerinin
tümünün, çifçiye dağıtılmak üzere kamulaştırılması öngörülerek, vakıf toprakları sorunu kısmen
çözülmüştür. Reform Kanunu’nun çıkarılması için gösterilen çabalar önce Atatürk’ün ölümü
sonra da II. Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.1945 yılına kadar olan
dönemde, Hazine elinde çok geniş atıl topraklar bulunmakla beraber tamamlayıcı girdilerin
eksikliğinden dolayı ekilebilir alanların tümünü üretime açmak mümkün olmamıştır. Ülkede
yaygın olan üretim biçimi ilkel ve öz tüketime yöneliktir. Nüfus baskısı çok fazla değildir. Bu
dönemde Medeni Kanun’dan sonra çıkarılan bazı yasalarla birtakım düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenlemeleri şu şekilde belirtmek mümkündür;
1. Doğu Bölgelerinde fakir çiftçilere Hazine Topraklarını dağıtmaya yönelik, 1929 tarihli
Kanun.
2. Göçmenler ve göçebelere Hazine Topraklarının dağıtılmasını öngören İskan Kanunu
3. Topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine aile başına en çok 20 ha. olmak üzere 10 yıllık
taksitle Hazine Toprakları’nın dağıtımını öngören, 1941 tarihli Bütçe Kanunu.
2.1 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
1945 yılında kabul edilen 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu başlangıçta bir toprak
reformu kanunu olarak düşünülmüştür. Kanun’un amacı, hiç toprağı olmayan veya toprağı
yetmeyen çiftçi aileleri ile Kanun’un topraklandırılmalarını kabul ettiği diğer kişileri aileleri ile
birlikte geçimlerini sağlamaya ve işgüçlerini değerlendirmeye yetecek toprağa sahip kılmaktı.
Kanunun çıkarılmasından hemen sonra birtakım değişiklikler yapılmış, uygulamada da titiz
davranılmamıştır. Bu nedenle, Türkiye’de ilk toprak reformu niteliği taşıyan bu kanun, kısa süre
içinde reform olma niteliğini kayıp etmiştir. 1955 yılında yapılan değişiklik sonucu, kanun
sadece devlet arazilerini dağıtılacak toprak rezervi olarak gören bir kimlik kazanmıştır. Kanunun
yürürlükte kaldığı 28 yıl içinde, toplam 8116 köyde 446825 aileye 2 205 428 hektar arazi
dağıtılmıştır.
2.2 1757 Sayılı Toprak Ve Tarım Reformu Kanunu
26.07.1972 tarihinde 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanunu, 17.07.1973
tarihinde de 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu yürürlüğe girmiştir. Toprak ve Tarım
Reformu Kanunu’nun uygulanacağı alanlar, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı’nın önerisi
ve Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenip Resmi Gazete’de yayınlanarak ilan edilen yerlerdir.
Kanun 1977 yılında Anayasa Mahkemesi kararı ile usul yönünden iptal edilmiş; tanınan bir
yıllık süre içinde yeni bir düzenleme yapılmadığı için 10 Mayıs 1978‘de tamamen yürürlükten
kalkmıştır. Kanun’un yürürlükte olduğu süre içerisinde ilk kez 1 Kasım 1973 tarihinde Şanlıurfa
İli’nin tamamı uygulama bölgesi olarak ilan edilmiştir. 1976-1977 yıllarında ise çoğu köy
düzeyinde olan yedi yerleşim yeri daha uygulama bölgesi olarak belirlenmiş ve Resmi Gazete‘de
yayınlanmıştır.
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2.3 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu
1982 Anayasası’nın kabulünden sonra toprak reformunu konu alan ilk kanun 1 Aralık 1984
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’dur. Bu kanunun asıl çıkarılma nedeni GAP
Projeleri‘nin uygulandığı alanda, sulama nedeniyle ortaya çıkacak değer artışlarından
kaynaklanabilecek adaletsizliklerin önüne geçmektir. 5 Mart 1985 tarihinde de 3155 Sayılı
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun yürürlüğe
girmiştir. Mülga 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanun‘u gibi bu kanunda tüm ülkede
değil, yalnızca Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama bölgesi ilan edilen yerlerde
uygulanabilecektir. Uygulama alanlarında dağıtım normu yasa gereği Bakanlar Kurulunca
kararlaştırılacak ve Resmi Gazete’de yayınlanacaktır. 3083 Sayılı Kanun ve bu Kanuna
dayanılarak yayınlanmış olan “Uygulama Yönetmeliği“, çağdaş ve tutarlı bir tarımsal yapı
oluşturmak için bazı olumlu hükümler getirmiş olmakla birlikte yeterli olamamıştır. Uygulama
ülke genelini değil yalnızca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek alanları kapsamıştır.
3. ARAZİ PARÇALANMASI
Parçalanma, bir tarım işletmesine ait arazinin, birbirinden ayrı çok sayıda küçük parçaya
ayrılmış olmasını ifade eder. Arazi parçalanmasının ilk şekli, bir çiftçi ailesinin işlettiği toplam
arazi miktarının gittikçe küçülmesi şeklinde ortaya çıkar. Bu genellikle topraklandırma ve
veraset sonucu meydana gelir. İkinci şekli ise, bir çiftçi ailesinin işlettiği toplam arazi miktarının
birbirinden uzak, küçük parçalardan oluşması şeklidir.
4. PARÇALANMANIN SEBEPLERİ
4.1. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
Tarımsal nüfus yoğunluğunun artması, arazilerin küçük parçalara bölünmesine sebep
olmaktadır.Tarımsal nüfus için alternatif çalışma imkanı bulunmayan yerlerde, nüfus artışının
parçalanma üzerindeki etkisi daha fazla olmaktadır.
4. 2. Hukuki Sebepler
Mülkün alım-satım ve devrinde sınırlamaların bulunmaması da arazilerin parçalanmasını
kolaylaştırmaktadır. Mülk sahiplerinin arazilerini serbest olarak başkalarına satabilmeleri ve
mülkün varisler arasında bölünmesi parçalanmayı artırmaktadır. Avrupa’da ki uygulamaların
tersine, ülkemizde miras hukuku tarım eğitimi gören veya araziyi bizzat işleten mirasçıya hiçbir
ayrıcalık tanımamaktadır. Bu sebepten dolayı, miras hukuku ülkemizde ki arazi parçalanmasının
en önemli nedenidir.
4.3. Fiziki Tesisler
Tarımla doğrudan ilgisi olmayan, sosyal faaliyetlerin sebep olduğu, fiziki şartların zorunlu
kıldığı parçalanmadır. Demiryolu,karayolu, sulama ve drenaj kanalları, bina inşaatları, orman,
milli park,oyun sahaları ve benzeri tesislerin yapımından kaynaklanan parçalanmadır.
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4.4. Sermaye Noksanlığı
Sermaye yetersiz olduğunda veya uygun şartlar altında kredi temin edilemediğinde, tek yol
arazinin varisler arasında taksim edilmesi veya alım-satım yapılması olmaktadır. Bu durum arazi
parçalanmasında önemli rol oynamaktadır.
4.5. Toplu Köy Hayatı
Köylerimizde ki yerleşim düzeni de parçalanmayı hızlandırıcı sebepler arasında yer
almaktadır. Köy yerleşim sistemimizde, araziden uzakta, köy merkezlerinde oturan çiftçiler,
arazi parçalanmasının yarattığı güçlükleri fazla hissetmezler. Dolayısı ile arazi parçalanmasına
karşı tepkisiz kalırlar.
4.6. Arazinin Tasarruf Şekli
Ülkemizde arazi parçalanmasının önemli sebeplerinden birisi de kiracılık ve ortakçılıkla arazi
işletilmesinin yaygın olmasıdır. Tarımsal işletme sahibi kendi arazisinde otursun veya oturmasın
bir kısım tarlasını kiraya veya ortağa vermektedir.Kiracı veya ortakçı arazinin muhtelif kısımları
üzerinde tarım yapmaya mecbur tutulduğundan, arazinin parçalanması kaçınılmaz olmaktadır.
4.7. Arazinin Dağıtım Şekli
Parçalanmaya etki eden temel faktörlerden birisi de, devlet tarafından gerek yeni yerleşim
yerlerinde, gerekse diğer yerlerde dağıtıma tabi tutulan arazilerde uygulanan, dağıtım sistemidir.
5. PARÇALANMANIN SAKINCALARI
Parçalanmanın, arazinin kullanılışı, üretim, makineleşme ve makine verimi ve işçilik
masrafları üzerinde olumsuz etkileri olduğu gibi, bir takım teknik güçlüklerde doğurmaktadır.
5. 1. Arazinin Kullanılışı Üzerine Etkisi
Bir tarım işletmesinin arazileri ne kadar parçalı ise, parsel sınırları, yol ve su arkları için
ayrılan alan, o ölçüde artacağından bir kısım tarım arazisi üretim için kullanılamayacak hale
gelecektir.Kullanılamayan arazi miktarı, parsellerin büyüklüğü ve şekliyle yakından ilgilidir.
Parseller küçüldükçe sınır kayıpları artmakta ve işlenen arazinin önemli bir kısmını oluşturmaya
başlamaktadır. Bu durumda arazinin rasyonel kullanımı zorlaşmakta ve araziden istenilen verim
alınamamaktadır.
5.2. Parçalanmanın Üretim Üzerine Etkisi
Parsellerin küçük oluşu üretim üzerinde doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki türlü etki
meydana getirmektedir. Doğrudan etkiye, arazinin sınırlarında ekim-dikim yapılamamasından
dolayı meydana gelen üretim kayıbı örnek olarak verilebilir. Dolaylı etkiye ise, parçanın
küçüklüğünün üretim esnasında ekim, bakım ve hasatta yarattığı çalışma güçlüğü gösterilebilir.
5.3. Parçalanmanın Makineleşme ve Makine Verimi Üzerine Etkisi
Makineli tarımda işletmelerin optimum büyüklükte araziye sahip olmaları makinelerin verimli
çalışması için şarttır. Dar ve parçalı tarlalarda makinelerin verimsiz zamanı daha fazla olacak ve
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makine normal verimlilikle çalışamayacaktır. Bu gibi durumlarda alet ve makineler çok çabuk
yıprandığından dolayı verimlilik kayıpları yanında maliyetlerde büyük artışlar görülecektir.
5.4. İşçilik Maliyetleri Üzerine Etkisi
Tarlaların birbirinden uzak ve çok küçük olmaları zaman ve işgücü kaybı
yaratmaktadır.Parseller küçüldükçe, çiftçi bir iş gününü değerlendirmek için sık sık tarla
değiştireceğinden zaman kaybı çok büyük oranda artacaktır.Bu durum başta işçilik masrafları
olmak üzere maliyetleri büyük ölçüde artıracaktır.
5.5. Teknik Güçlükler Ve Diğer Etkenler
Tarlaların fazla parçalanmış olması birtakım teknik zorluklar yaratmaktadır. Tarla içi
geliştirme hizmetleri olan sulama ve drenaj kanallarının geçirilmesi, arazi ıslah çalışmaları tarla
içi yolların yapılması zorlaşmaktadır.
6. TÜRKİYE’DE ARAZİ PARÇALILIĞI
Türkiye’de tarım işletmelerinin büyük bir kısmı yeter genişliğe sahip değildir. İşletmelerin
büyük çoğunluğunu oluşturan küçük tarım işletmelerinin işledikleri arazi miktarı sınırlı,
birbirinden uzak, çok sayıda parçadan meydana geldiği için bunlar üzerinde verimli işletmeler
kurulamamakta ve istenilen üretim artışı sağlanamamaktadır.
Ülkemizde ki tarım işletmelerinin sayısı devamlı olarak artmaktadır. 1950 yılında 2,2 milyon
olan tarım işletmesi sayısı 1963 yılında 3,1 milyona ulaşmış, 1980 tarım sayımında ise 3,5
milyonu aşmıştır. İşletme sayısında 1970-1980 arasında %16 artış olurken parsel sayısında %49
artış olduğu görülmektedir. Yılda yaklaşık olarak 750.000 yeni parsel meydana gelmektedir.Bu
durum ülkemizde ki tarım işletmelerinin sürekli ve çok hızlı bir şekilde parçalandığını
göstermektedir.
1980 Tarım Sayımı sonuçlarına göre işletmelerin yaklaşık %48’i 2 ile 5 parsel üzerinde,
%42’si ise 6 veya daha faza parsel üzerinde çalışmaktadır. Altı veya daha fazla parsel üzerinde
çalışan işletmelerin sahip oldukları parsel sayısı, toplam parsellerin yaklaşık %73’ünü meydana
getirmektedir. Tarım arazileri tümüyle dikkate alındığında, işletme başına ortalama parsel sayısı
altının üzerinde, ortalama parsel büyüklüğü 10 dekar civarındadır.
Türkiye’de nüfusun hızla artmasına karşın, işlenebilir arazilerin aynı oranda artmaması toprak
üzerindeki nüfus baskısını giderek artırmaktadır. Miras Hukuku’nun getirdiği bazı hükümler
başta olmak üzere, çeşitli faktörlerin etkisiyle tarım işletmelerinin sahip olduğu araziler sürekli
parçalanmakta ve optimum büyüklüğün altına düşmektedir.. Ülkemizde arazi parçalanmasına
karşı alınabilecek bazı tedbirleri şöyle sıralayabiliriz;
1.
2.
3.
4.

Medeni Kanuna, işletmelerin parçalanmasını sınırlandıran hükümler konulabilir.
Büyük işletmelerin parçalanması halinde, parçaların yeter gelirli işletmelerin altına
düşmemesi için ekonomik önlemler alınması ve yaptırımlar uygulanması yoluna
gidilebilir.
Tarım arazilerinin, tarımla geçimini temin eden kişilerin elinde kalmasını sağlayacak bazı
önlemler alınabilir.
Arazilerin fazla parçalanmasına yol açan fiziki tesislerin yapılacağı bölgelerde, önceden
arazi toplulaştırması yoluna gidilebilir.
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5.
6.
7.

Toplulaştırılan alanların yeniden bölünmesinin önlenmesi veya bölünmenin
sınırlandırılması için etkin kanuni ve idari tedbirler alınabilir.
Miras hukuku ile ilgili yeni kanuni hükümler belirlenirken, işletmeyi en verimli şekilde
işletecek mirasçının, diğer mirasçıların hisselerini satın alabilmesi için imkanlar
yaratılmalıdır.
Kadastro Kanunu ile alınacak tedbirlerle, tarım bölgelerinde parsellerin bölünmesinde
çeşitli miktar sınırlandırmaları yapılabilir.

7. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
Arazi toplulaştırılması, tarımsal alanın toplumun ve bireyin ihtiyaçları doğrultusunda, günün
gelişen teknolojisine uygun olarak yeniden düzenlenmesidir. Ülkemizde arazi toplulaştırması,
dar ve geniş anlamda olmak üzere iki farklı kapsamda tanımlanmaktadır. Dar anlamda arazi
toplulaştırması, aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait dağınık, küçük arazi parçalarının ve
hisselerinin bir araya getirilerek muntazam şekiller halinde birleştirilmesidir. Geniş anlamda
arazi toplulaştırması ise, bir tarım işletmesine ait dağınık durumda bulunan, düzgün şekilli
olmayan tarım topraklarının bir araya toplanması yanında , sürdürülebilir bir tarımsal kalkınma
sağlamak, tarımsal verimliliği artırmak amaçları ile alınacak tüm teknik, ekonomik ve toplumsal
önlemleri içeren tarımsal mekanı yeniden düzenleme çalışmalarıdır. Günümüzde arazi
toplulaştırması, yalnızca dağınık arazilerin birleştirilmesiyle kalmayıp, araziden azami verimi
elde etmek için tarımın bütün kollarında gerekli ıslahatların yapılarak gerekli tüm teknik, sosyal
ve kültürel tedbirlerin alınmasını hedeflemektedir. Geniş kapsamlı bir arazi toplulaştırma
çalışması aşağıdaki hizmetleri kapsamalıdır:
1. Tarla şekillerinin iyileştirilmesi ve parsellerin belirli bir genişliğin altına düşmesinin
önlenmesi
2. Çiftçinin çalışma ve üretim koşullarının iyileştirilmesi.
3. Çiftçilerin ve tarımsal mekanda yaşayan diğer insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi.
4. Tarımsal işgücünün tam kullanılması.
5. Çiftçinin gelir düzeyinin yükseltilmesi.
6. Doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi.
7. Topraksız yada az topraklı çiftçilerin topraklandırılması.
Arazi toplulaştırma çalışmaları, her memleketin kendi şartlarına, özelliklerine ve imkanlarına
göre benimsedikleri kanun hükümlerine göre yürütülmekte ve arazi sahiplerinin mülkiyet
haklarının korunmasına özen gösterilmektedir. Özellikle Orta Avrupa ülkelerinde, toplulaştırma
öncesinde ve sonrasında yapılmış olan araştırmalarda, arazi toplulaştırması sonucu sağlanan
verim artışları ve iş gücü tasarrufları hakkında gerçekçi bilgiler bulunmaktadır.
8. AVRUPA’DA ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN GELİŞİMİ
Arazi toplulaştırma çalışmaları, ilk defa Avrupa Ülkelerinde başlamış ve gelişmiştir. Aynı
işletmeye ait dağınık ve parçalı parsellerin birleştirilmesi, işletmelerin yol ve su ağlarına
doğrudan bağlanması gibi uygulamalar arazi toplulaştırmasının yüzyıllar süren geçmişine
dayanmaktadır. 16’ncı asrın ortalarında Almanya’da Bavyera’da zirai iskan gayesiyle yapılmış
ön çalışmaları takiben, 1718 yıllında Almanya’da arazi toplulaştırmasına ait ilk kararname
yayınlanmıştır. Günümüzde Avrupa Ülkelerinin hemen tümünde arazi toplulaştırma çalışmaları
bu amaçla yürürlüğe konulmuş olan kanunlarla yürütülmektedir.Kanunlara dayalı çalışmalara
Almanya’da 1791 yıllında, İsviçre’de1814 yıllında, Fransa’da 1918 yılında ve Hollanda’da 1924
yılında başlanmıştır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra arazi toplulaştırma birlikleri kurularak arazi
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sahiplerinin uygulamalara doğrudan katılmaları sağlanmış ve bu konuda itiraz komisyonları
kurulmuştur.
9. TÜRKİYE’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARİHİ GELİŞİMİ
Ülkemizde arazi toplulaştırma çalışmalarına Mülga 7457 Sayılı Toprak-Su Teşkilat ve
Vazifeleri Hakkında ki Kanun’un 2’nci maddesinin “j” bendinde yer alan “Ziraat Vekaletinin
teklifi üzerine icra vekilleri heyetince kabul edilecek yerlerde Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama
tekniğinin zaruri kıldığı hallerde münhasır kalmak şartıyla nizamnamesi gereğince arazi
tevhidini sağlamak” hükmüne dayanılarak 1961 yılında başlanmıştır. Arazi toplulaştırma
çalışmaları ilk defa, Tarım Bakanlığına bağlı Toprak-Su Genel Müdürlüğü tarafından
uygulamaya konulmuştur. Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmalarının tarihi gelişimi çok yeni
olup, Avrupa’da ki gibi geniş projelerden ziyade, köy bazında küçük projeler şeklinde
yürütülmektedir.
Arazi toplulaştırma uygulamalarına ilk olarak 1961 yılında Konya İli, Çumra İlçesinin Kargın
Köyünde başlanmıştır. Bu proje sahası 131 hektar genişliğindedir.Bölgedeki toplulaştırma dar
manada yapılmış olup, sadece parsellerin gruplandırılması şeklinde olmuştur. Aynı bölgede
1961-1972 yılları arasında toplam 6000 hektar sahanın toplulaştırılması yapılmış ve her sınıf
arazi kendi içinde toplulaştırmaya tabi tutulmuştur. 1964 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı ile
Birleşmiş Milletler Tarım Teşkilatı birlikte yürüttükleri araştırma projesi içinde toplulaştırma
çalışmalarına da yer vermişlerdir. 1964 yılında Antalya içinde pilot bölge olarak seçilen
Antalya-Aksu-Alaylı Köyüne ait Aksu sağ sahil sulama şebekesi içinde 134,4 hektar arazi
toplulaştırılmıştır. 1966 yılında ise Burdur İli’ne bağlı Bucak İlçesi’nin İncirdere Köyünde 614
hektar arazide toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. 1967 yılında Manisa ve İzmir İlleri
içinde bulunan Turgutlu, Manisa ve Menemen ovalarında sulamanın geliştirilmesi ve tarımsal
verimliliğin artırılması için toplulaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Arazi toplulaştırması ile
ilgili ilk tüzük, 27.06.1966 tarihinde 6/6706 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe
konulmuştur. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile toplulaştırma çalışmalarının daha geniş alanlara
yayılması sağlanmıştır. Tüzüğe göre her sınıf arazi kendi içinde birleştiriliyor daha sonra, arazi
maliklerinin kabul edip etmemeleri konusunda imzaya açılıyordu. Arazi maliklerinin 2/3 si kabul
etmedikleri takdirde proje uygulanamıyordu. Birçok eksiğine rağmen ilk arazi toplulaştırma
tüzüğüne göre uygulamalar 1973 yılına kadar devam etmiştir.
17 Temmuz 1973 tarihinde 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun yürürlüğe
girmesiyle, ilk arazi toplulaştırma tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunun 103’ncü
maddesine göre Toprak ve Tarım Reformu bölgesi dışındaki alanlarda Toplulaştırma çalışmaları,
Mülga , Toprak-Su Genel Müdürlüğü tarafından 1978 yılına kadar sürdürülmüştür. 1978 yılında
bu kanun Anayasa Mahkemesi tarafından usul yönünden iptal edilince 24.09.1979 tarih ve
7/18231 sayılı Arazi Toplulaştırma Tüzüğü yürürlüğe konulmuştur.
Türkiye’de Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 19 Temmuz 1973’de yürürlüğe girmiştir.
Mülga 1757 sayılı Kanuna göre Şanlıurfa İli 1.11.1973 tarihinde ilk uygulama bölgesi olarak ilan
edilmiştir. 1.11.1976 yılına kadar 1.690.105 dekar arazinin kamulaştırması yapılmıştır.
30.11.1984 tarihinde yürürlüğe giren 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine
Dair Tarım Reformu Kanunu’nda, tarımın kalkınmasını engelleyen yapısal sorunların
giderilmesi, arazi bakımından tarım işletmelerinin optimum büyüklüğe yönlendirilmesi
ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde parçalanmış arazilerin toplulaştırılması, arazinin
parçalanması ve küçülmesinin önlenmesi, sosyal yapının iyileştirilmesi ile ilgili hükümlere yer
verilmiştir.
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10. KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI
KHGM arazi toplulaştırması ile ilgili çalışmalarını, Türk Medeni Kanunu’nun 678’nci
maddesine dayalı olarak, toprakların 2/3’üne sahip olanların ve toprak sahiplerinin sayıca
yarısından fazlasının izinleri ile isteğe bağlı toplulaştırmayı esas alan ‘Arazi Toplulaştırma
Tüzüğü’ hükümlerine göre yürütmektedir. KHGM’nün çalışmalarında özellikle birden çok köyü
kapsayan toplulaştırmalarda, arazi sahiplerinden izin alınmasında ortaya çıkan zorluklar
nedeniyle toplulaştırma çalışmaları amacına ulaşamamakta ve projelerin gerçekleştirilmesinde
büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Arazi toplulaştırma tüzüğü, toprakların 2/3’üne sahip
olanların kabul etmelerine ve kabul edenlerin de toprak sahiplerinin sayıca yarıdan fazlasına
sahip olmalarına dayanan, çifte çoğunluğun sağlanması halinde arazi toplulaştırma kararları
alınmasına izin vermektedir.Arazi Toplulaştırma Tüzüğüne göre toplulaştırma yapılması
öngörülen alanlarda, her köy için sınırları ve alanları belirtilerek öncelikle Bakanlar Kurulu
kararı alınmaktadır.Ancak bu karardan sonra köyde çifte çoğunluğa dayalı izin sağlanmaya
çalışılmaktadır.Çoğunluğun sağlanamaması durumunda, Bakanlar Kurulu kararına göre
başlatılmış bulunan sulama tesisleri yapım işleri ve diğer yatırımlar kesintiye uğramakta ve
belirlenen hedeflere ulaşmak mümkün olmamaktadır. Sulamaya yönelik arazi
toplulaştırmalarında, sulama inşaatlarının farklı kurumlar, toplulaştırmanın farklı kurumlar
tarafından yapılması koordinasyon sorunları yaratmakta ve arazi toplulaştırma çalışmaları
sulama tesisleri yapımına paralel olarak yürütülememektedir. Koordinasyon eksikliğinde, sulama
tesisleri yapımı mülkiyet sınırlarına bağlı kalmadan projelendirildiği için toprak sahiplerinin
engellemeleri ile karşılaşılmakta ve tesislerin yapımı durdurulmaktadır.
11. TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI
TRGM çalışmalarını, 3083 sayılı “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım
Reformu Kanunu” hükümlerine göre yürütmektedir.3083 sayılı kanun, isteğe bağlı arazi
toplulaştırmasını teşvik edici hükümler içermekle birlikte, zorunlu toplulaştırmayı da
içermektedir. Kanun, toprağın verimli işletilmesi, tarım arazilerinin korunması, parçalanmanın
önlenmesi, az topraklı ve topraksız çiftçilerin topraklandırılması ve bölgenin sosyal yapısının
iyileştirilmesi amaçlarını kapsamaktadır. Toplulaştırma projelerinin uygulanmasına 1988 yılında
başlanmış olup, ilk aşamada Ceylanpınar İlçesi’nde ki 20.700 hektar alanda çalışmalar
tamamlanmıştır. Harran Ovasında, 150.000 ha. alanda arazi toplulaştırma çalışmaları GAP
İdaresi Başkanlığı ve TRGM’nce yürütülmektedir. Belirtilen alanlarda, ortalama parsel
büyüklüğü 13 dekar iken toplulaştırma sonrasında 73 dekara çıkarılmıştır.
GAP Bölgesi’nde gerçekleştirilen toplulaştırma çalışmaları genellikle dar kapsamlıdır. GAP
Bölgesi’nde sulama tesisleri yapımı dolayısıyla oluşacak parçalanmaların önlenmesi,
çalışmaların temel amacıdır. Sulama tesislerinin yapım aşamasında arazi toplulaştırması
yapılması zorunludur. Çalışmalar sırasında uygulama programı bakımından tam bir eşgüdüm
kurulması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışmalardan beklenen verim alınamamakta ve
belirlenen hedeflere ulaşılamamaktadır.
12. TOPLULAŞTIRMANIN SAĞLADIĞI VERİM ARTIŞLARI
Arazi Toplulaştırmasının getireceği verim artışları, bölgenin yapısına tarım türüne ve teknoloji
düzeyine bağlı olarak değişmektedir.Arazi toplulaştırması sonucu sağlanan verim artışlarının
belirlenebilmesi için ele alınan bölgenin toplulaştırma öncesinde ve toplulaştırma sonrasında ki
belirli ürünlere ait verim analizlerinin karşılaştırılması gerekmektedir.Yapılmış çeşitli arazi
toplulaştırma çalışmalarında elde edilen verim artışları ile bir ortalama elde edilmesi
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mümkündür. Özellikle Batı Avrupa Ülkelerinde uygulanmış arazi toplulaştırma çalışmalarında,
toplulaştırma öncesinde ve toplulaştırma sonrasında yapılmış olan araştırmalarda, sadece arazi
toplulaştırması sonucu sağlanan verim artışları ve özellikle işgücü tasarrufları hakkında gerçekçi
bilgiler bulunmaktadır.
Almanya’da arazi toplulaştırma çalışmalarından sonra yapılan çeşitli araştırmaların
sonuçlarına göre; Toplulaştırma sonucunda %50’ye varan işgücü maliyeti tasarrufları ve %50’ye
yakın verim artışları gözlemlenmiştir. Kişi başına üretimin iki katına, yerleşimin yeniden
düzenlenmesi halinde üç katına kadar arttığı gözlemlenmiştir. İsviçre’de yapılan arazi
toplulaştırma çalışmaları sonrasında, %6-18 ortalama işgücü ve maliyet tasarrufu, %5-41
arasında ortalama verim artışı sağlandığı gözlemlenmiştir. Bu ülkede ki, arazi toplulaştırması
yaklaşık %30 bitkisel verim artışına, %15 hayvansal verim artışına imkan sağlamıştır.
Toplulaştırma sonrasında Fransa’da %33’lük iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmıştır.
Avusturya’da ise %14 iş gücü ve zaman tasarrufu, %18-40 oranında verim artışı sağlanmıştır.
Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmaları henüz yeni başladığı için sağlanan verim artışları ve
işgücü tasarruflarını belirlemek tam olarak mümkün olmamaktadır. Ancak yol ve sulama
kanallarının arazi toplulaştırma çalışmaları ile projelendirilmesi durumunda, bu tesislerin yapım
masraflarında %37’lik tasarruf sağlandığı belirlenmiştir.
Arazi toplulaştırma çalışmaları ile dağınık arazileri toplulaştırılan, Eskişehir İli’nin 5 köyünde
yapılan araştırma sonuçlarına göre;
Arazi parça sayısı azaltıldıkça, birim alandan elde edilen ürün miktarı artanların oranı
%63’tür. Arazi parça sayısı azaltıldıkça birim alanda maliyet giderleri azalanların oranı ise
%81’dir. Maliyet giderlerinde ki azalmanın, başta makine kullanımı olmak üzere, sırasıyla işçilik
giderleri ve diğer girdi kalemlerinde gerçekleştiği görülmektedir.
13. TÜRKİYE’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Yasal eksiklik ve farklılıklar, kadastro sorunları, teknik sorunlar, finansman sorunları ve
koordinasyon eksikliği gibi sebepler dolayısı ile ülkemizde arazi toplulaştırma çalışmalarında
belirlenen hedeflere ulaşılamamaktadır.
Türkiye’de toplulaştırma çalışmaları ile ilgili olarak iki ayrı mevzuat ve iki ayrı kurum
bulunmaktadır.Bu kuruluşlar çalışmalarını Medeni Kanunu’nun 678’nci maddesine göre yürüten
Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile çalışmalarını 3083 sayılı Sulama Alanlarında
Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa dayalı olarak yürüten Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı’na bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’dür. İki ayrı yasa sebebiyle toplulaştırma
çalışmalarında toprak sahiplerine farklı işlemler yapılmakta bir kısım çiftçi mağdur edilirken, bir
kısım ise ödüllendirilmektedir. 3083 sayılı Kanuna göre yapılan toplulaştırma çalışmalarında
zorunluluk bulunmasına rağmen, Arazi Toplulaştırma Tüzüğüne göre yapılan çalışmalarda izine
ihtiyaç duyulması eşitsizlikler yaratmaktadır. Arazi Toplulaştırması için yeterli kanuni mevzuat
bulunmadığı için, toplulaştırma genelde çiftçilerin izni esasına göre yapılmaktadır. Proje
alanında ki maliklerin toplulaştırmayı istemelerine rağmen, birçoğunun yurt dışı veya yurt içinde
başka yerlerde olmasından dolayı yeterli çoğunluk sağlanamamaktadır. Diğer bir sorun ise
maliklerin çeşitli nedenlerle toplulaştırmaya itiraz ederek, kabul etmemeleri dolayısı ile
çoğunluğun sağlanamamasıdır. Arazi toplulaştırma çalışmalarının yaygınlaştırılması ve beklenen
yararın sağlanabilmesi ancak geniş kapsamlı toplulaştırma uygulama programlarının
gerçekleşmesini sağlayacak, toplulaştırmanın temel görüş ve ilkelerini benimseyecek hükümleri
içeren bir Arazi Toplulaştırma Kanunu’nun kabul edilmesiyle mümkün olacaktır.
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Arazi toplulaştırması, tarımsal alanda toprak mülkiyetinin yeniden düzenlenmesi anlamına
gelmektedir. Kadastro planları ve tapu kütükleri arazi düzenleme çalışmalarında kullanılacak
yasal ve zorunlu bilgi ve belgeler olmaktadır. Ülkemizde, kadastro paftalarından kaynaklanan
hatalar sebebiyle sağlıklı bir toplulaştırma yapılamamaktadır. Diğer yandan, sulama ve
toplulaştırma projelerinin koordinasyon içinde yürütülmesi gerekmektedir. Projelerin birinde
yapılan değişikliklerin diğerine zamanında yansıtılamaması durumunda zaman ve iş gücü kaybı
olmakta, sulama projelerinin gerçekleşmesinde önemli aksamalar meydana gelmektedir.
Toplulaştırma ile sulama projeleri için ayrılan ödeneklerin yeterli olmaması çeşitli finansman
sorunları yaratmakta ve projelerin gerçekleşmesini geciktirmektedir.
14. SONUÇ
Ülkemizde yaklaşık olarak 8,5 milyon ha. arazi ekonomik olarak sulanabilir olup, bu arazinin
yaklaşık 2,5 milyon ha’ında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 2
milyon ha.’ında ise KHGM’lüğü çalışmaları sonucunda ve halk sulamaları şeklinde olmak üzere
toplam 4,5 milyon ha.’ında sulu tarıma geçilmiş bulunulmaktadır.
Türkiye’de 1960 yılında başlayan arazi toplulaştırma çalışmalarıyla bugüne kadar 210.000 ha.
KHGM’lüğü, 120.000 ha. TRGM’lüğü tarafından olmak üzere toplam olarak 330.000 ha. arazide
toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Ülkemizde sulamaya açılan toplam 4,5 milyon ha.
alanın ancak %7,5’luk kısmında arazi toplulaştırması tamamlanabilmiştir ki, bu oran Batı
Ülkelerinde %100 olup bu ülkelerin çok gerisinde kalınmıştır. DSİ Genel Müdürlüğünün yatırım
programında 3 milyon ha. alanı kapsayan sulama projesi mevcut olup, bu alanlarda toplulaştırma
yapıldığı takdirde yatırım maliyetlerinde %35-40 tasarruf sağlanabilecektir. GAP’ta reform
bölgesi olarak ilan edilen ve DSİ’ce sulama inşaatı sürdürülen 58.000 ha.’lık sulama alanında
TRGM’lüğünce yapılacak arazi toplulaştırma çalışmaları 2,5 yıldır tamamlanamamıştır. Bu
aksaklıktan dolayı DSİ’ce yürütülen sulama inşaatlarında tarla sahiplerinin çeşitli engellemeleri
ile karşılaşılmaktadır. Özellikle sulama tesisleri yapılmakta olan arazilerde, toplulaştırma
yapılması, belirlenen hedeflere ulaşmak bakımından büyük önem taşımaktadır. Sulama
tesislerinin, parsel sınırlarına bağlı kalmadan projelendirilmesi durumunda hem kamulaştırma
sorunları yaratacağı hem de eski tarlaların uygun olmayan şekillerde bölünmesine neden olacağı
için toplulaştırma zorunlu olmaktadır. Ülkemizde sulama tesisleri yapılırken genellikle parsel
sınırlarına bağlı biçimde projelendirmeye gidilmektedir. Bu tür uygulama dağınık durumdaki
parsellerde sulama oranının düşük kalmasına sebep olduğu gibi tesis maliyetlerinde de büyük
artışlara sebep olmaktadır. Bütün bu uygulamalar sulama tesisleri yapımı ile eşgüdüm içinde
arazi düzenleme çalışmalarının da yapılması gereğini ortaya koymaktadır.
Nüfusumuzun hala önemli bir kısmı tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Bu sektörde ki
istihdam olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle, bir kısım nüfusun tarım sektöründen sanayi ve
hizmet sektörlerine aktarılması sağlanmalıdır. Ülke genelinde hızla parçalanan tarımsal
arazilerin, ürün maliyetlerini olumsuz etkilemesi ve birim alanda sebep olacağı ürün kayıplarının
önlemesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Avrupa Ülkelerinde ki uygulamalarda,
işletmenin bizzat başında bulunana araziyi işletme hakkı tanınmakta, diğer varisler ise
işletmeden pay almaktadır. İşletmenin başında bulunan varis tarım eğitimi almışsa, bu kişiye
diğer varislerin hisselerini satın alma hakkı tanınmaktadır. Ülkemizde de benzer bir düzenlemeye
gidilmelidir.
Küçük tarım işletmeleri sermayelerinin yetersiz olmaları nedeniyle, gereksinim duydukları
bazı ekipmanları alamamakta, aldıklarını ise düşük kapasite ile işletebilmektedirler. Bu durumda
küçük işletme sahiplerinin bir araya gelerek tarımsal kooperatifler kurmaları teşvik edilmeli ve
gereksinim duydukları ekipmanları kooperatiften temin etmeleri sağlanmalıdır. Kırsal kesimde
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üretilen tarımsal ürünler, yörede kurulacak tarıma dayalı sanayi ile mamul hale getirilip,
üreticilerin daha fazla kazanç elde etmeleri sağlanmalıdır.
Toplulaştırma çalışmalarını hızlandırmak için, isteğe bağlı arazi toplulaştırmasında, sulama
projeleri dahil, tüm tarla içi geliştirme hizmetlerinin toplulaştırma şartına bağlanması, çiftçilerin
toplulaştırmayı kabul ettikleri takdirde diğer hizmetlerin yapılması veya hizmette öncelik
tanınması, hizmetin parasız olması gibi birtakım teşviklerin getirilmesi yararlı olacaktır.
Türkiye, tarım sektöründe çağdaş ve bilimsel yöntemleri kullanarak yapısal düzenlemelere
gitmek zorundadır. Doğal kaynaklarını korumak ve geliştirmek, toprağı verimli bir şekilde
işletmek, ulusal ekonominin gereksinimlerini karşılamak; işletmeleri büyüklük, sermaye,
donanım, teknoloji kullanımı ve gelir bakımından optimize etmek, yapısal sorunları ortadan
kaldırmaya yönelik çalışmalara başlamak ve uygulamak Avrupa ile entegrasyon sürecinde
karşılaşacağımız birçok sorunu aşmakta büyük yarar sağlayacaktır. Bu aşamada yapılması
gereken, tarım ve toprak reformu çerçevesinde tarım sektörünün yapısını, Avrupa standartlarına
uygun hale getirecek olan arazi toplulaştırma ve düzenlemesini gerçekleştirmek ve verimli tarım
arazilerinin çeşitli sebepler ile parçalanmasına engel olmaktır.
15. KAYNAKLAR
•
•
•
•
•
•

DİNLER Z, TARIM EKONOMİSİ, Bursa, 1996.
TAKKA S., ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI, Ankara, 1993.
TÜRKİYE’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI, TMMOB, HARİTA VE KADASTRO
MÜHENDİSLERİ ODASI, Ankara, 1999.
SULAMA PROJELERİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI SEMİNERİ, DSİ, Bursa,
1988.
CERAN T., TARIMDA ARAZİ DÜZENLEMESİ VE TÜRKİYE (Uzmanlık Tezi),
TODAİ, Ankara, 1994.
FIÇICI F.,ARAZİ PARÇALANMASININ VERİM ÜZERİNE ETKİSİ VE SONUÇLARI
(Uzmanlık Tezi), TODAİ, Ankara, 1989.

508

I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu
22-26 Eylül 2003 Gümüldür/İZMİR

SULAMA ŞEBEKELERİNİN YÖNETİMİNDE PLANLI SU DAĞITIMI
ESASLARI VE BİLGİSAYAR YAZILIMLARININ ÖNEMİ
Prof. Dr. Süleyman KODAL
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, ANKARA
kodal@agri.ankara.edu.tr
Zir.Yük.Müh. Eyüp Selim KÖKSAL
Köy Hizmetleri Ankara Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
eselim@khgm.gov.tr
Zir.Yük.Müh. Mekin TÜZÜN
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ANKARA,
mtuzun@gap.gov.tr
Prof. Dr. Ali Osman DEMİR
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, BURSA
aodemir@uludag.edu.tr
Zir.Yük.Müh. Yaşar ÖZBEK
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ŞANLIURFA
y_ozbek51@hotmail.com
ÖZET
Sulama şebekelerinin yönetiminde su dağıtım planlarının oluşturulması büyük öneme sahiptir.
Ülkemizde planlı su dağıtımı çalışmaları, sulama mevsiminden önce yapılan Genel Sulama
Planlaması ile sulama mevsimi içinde yapılan Su Dağıtım Programlarını içermektedir. Sulama
birlikleri su dağıtım hizmetlerini genellikle çeşitli periyotlar için su dağıtım programları yaparak
yürütmektedir ve bu programlar çiftçi isteklerine dayalı bir biçimde hazırlanmaktadır. Bu
araştırmada, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Sulama Sistemlerinin İşletme Bakım ve
Yönetimi (MOM) projesi kapsamında Harran Ovasında Fırat Sulama Birliği Sulama alanında
UY5 yedeğinde uygulanan planlı su dağıtım çalışmaları esas alınmış, aynı alanda SIMIS yazılımı
ile çözüm alınarak yazılımın olumlu ve olumsuz yönleri tartışılmıştır. Çalışma sonucunda SIMIS
yazılımının sulama zamanı planlamasına ilişkin modülünün yetersiz olduğu (kısıntılı sulamanın
göz önüne alınmadığı), su dağıtım planlamasında ise oransal su temini işletim yönteminde parsel
bitki desenlerinin ve kanal ve parsel işletme debilerinin göz önüne alınmadığı belirlenmiştir.
Açıklanan yaklaşımların olumsuz yönleri irdelenerek, su dağıtımının planlanmasında sulama
zamanının planlanmasının ihmal edilmemesi gerektiği sonucuna varılmış ve Sulama Zaman
Planlaması Destekli ve İnteraktif Su Dağıtım Planlamasının esasları belirlenerek, önerilen bu
yaklaşımın aynı alan için örnek bir uygulaması yapılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Sulama Yönetimi, Sulama Zamanının Planlaması, Su Dağıtım Planlaması,
SIMIS, MOM.
THE PRINCIPLES OF WATER DELIVERY SCHEDULING IN MANAGEMENT OF
IRRIGATION SCHEMES AND IMPORTANCE OF COMPUTER SOFTWARE
ABSTRACT
Water Delivery Scheduling (WDS) has an important part in management of irrigation
schemes. In Turkey, WDS studies consist of General Irrigation Plans, which prepare before the
irrigation season and Water Delivery Plans during the seasons. Irrigation associations make the
water allocations according to WDS, which are based on the user demands, for various periods.
In this research, we investigate, the WDS study of Harran Plain Fırat Irrigation Association’s
UY5 channel irrigation area, which is the part of Southeast Anatolian Project (GAP),
Management, Operation and Maintenance Project (MOM), and SIMIS’s WDS for same area. As
a result for the SIMIS; the Irrigation Scheduling (IS) module is in sufficient and proportional
supply sub module of WDS that cannot consider the crop pattern and operation flow of the plots
and channels. After exposition of the negative aspects of above approaches (SIMIS and MOM),
it has decided that IS must be consider in the WDS studies. Therefore the foundation of IS based
Interactive WDS defined and for the same plot area a typical application accomplished.
Key Words: Irrigation Management, Irrigation Scheduling, Water Delivery Scheduling, SIMIS,
MOM
1. GİRİŞ
Sulama projelerinin hedeflenen düzeyde ekonomik ve sosyal fayda sağlaması, doğru işletim
ve yönetimle mümkündür. Ayrıca toprak ve su kaynaklarının korunarak sürdürülebilir kullanımı
ve dünya gıda güvenliğinde, günümüzde var olan ve gelecekte inşa edilecek sulama projelerinin
yönetimi ve etkin işletimi büyük rol oynayacaktır [Nijman 1993].
Ülkemizde yakın zamana kadar devlet sulama işletmeciliği tercih edilen bir model iken, son
yıllarda faydalananların oluşturdukları örgütler ve yerel yönetimlerce yapılan sulama
işletmeciliği tercih edilmektedir [Beyribey 1997]. Sulama projelerinin devir programında işletme
ve bakım sorumluluğunu üstlenebilecek dört adet yerel yapıdan söz etmek mümkündür. Bunlar;
kooperatifler, muhtarlıklar, belediyeler ve sulama birlikleridir. Sulama birlikleri belediyelerden
ve muhtarlıklardan farklı, mevcut yönetimden bağımsız, yasal yapıya sahip yeni kuruluşlardır
[Svendsen ve ark. 1996].
DSİ tarafından sulama sistemlerinin işletilmesinde uygulanan ve devirden sonra sulama
birlikleri tarafından uygulanmaya devam edilen şartlı talep yöntemi ile planlı su dağıtımı
çalışmaları, sulama mevsiminden önce yapılması gereken Genel Sulama Planlaması ile sulama
mevsimi içinde yapılması gereken Su Dağıtım Programlarını içermektedir. Genel Sulama
Planlaması; sulama alanında yetiştirilecek bitki çeşitleri ve bunların kapladıkları alanın
saptanması suretiyle ihtiyaç duyulacak su miktarlarının tesis kapasiteleri ve kaynakla
karşılaştırılmasıyla ortaya çıkabilecek sorunlar için gerekli önlemlerin saptanmasını
amaçlamaktadır. Su Dağıtım Programları ile sulayıcıların günlük su talepleri sıraya
konulmaktadır [Anonim 1984].
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DSİ ve sulama birlikleri tarafından uygulanan çiftçi talebine dayalı planlı su dağıtımı
çalışmaları ve sulama suyu ücretinin ürün ve alan bazında belirlenmesi ve kaç kez sulama
yaparsa yapsın aynı ücretin tahakkuk ettirilmesi uygulaması sulanan alanlarda çiftçilerin aşırı su
kullanımına engel olacak bir yapıya kavuşturulamamıştır. Bunun sonucunda sulanan alanlara
çiftçiler bir yandan verim azalması, bitki besin maddelerinin yıkanması gibi nedenlerle
ekonomik açıdan gelir kaybına uğrarken, diğer yandan toprak erozyonu, taban suyu yükselmesi
ve çoraklaşma gibi çevresel sorunlar ortaya çıkmış ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği
tehlikeye girmiştir.
Tekinel ve ark. (2001), GAP alanında sulama sistemlerinde, çiftçilerin planlanan sulama suyu
miktarının 2-6 kat daha fazlasını sulama suyunun çiftçiler tarafından kullanıldığını belirlemiş,
aşırı su kullanımının önlenmesi ve etkin bir sulama yapılabilmesi için uygun zaman ve miktarda
sulama suyu verilmesi, suyun mutlaka tarla başında ölçülerek çiftçiye verilmesi, bitki-alan yerine
hacim-TL esasına dayalı bir su ücreti politikasının uygulanması ve çiftçilerin sulama konusunda
sürekli eğitilmesi önerilerinde bulunmuşlardır.
Sulama zamanı planlamasına ilişkin tipik bir kabul, “su dağıtım sisteminin kapasite ve kısıtları
ile uyumlu olan bir su dağıtım programına imkan tanıyan bir planlama yapılması” şeklindedir.
Bir sulama projesinden beklenen tarımsal üretimin gerçekleşmesi için, su dağıtım sisteminin izin
verdiği ölçüde esnek, güvenilir ve Sulama Zamanı Planlamasına (SZP) dayalı bir Su Dağıtım
Planlaması (SDP) geliştirilmelidir [Bun, 1995].
Parsel düzeyindeki SZP, SDP, dağıtım sisteminin şekli ve kontrol birimi çok yakın ilişkilidir
ve bu ilişki yeni bir proje tasarlanırken veya mevcut bir proje rehabilite ve/veya modernize
edilirken göz önünde tutulmalıdır [Goussard, 1995]. SZP gereksinimlerinin karşılanması için
sulama sistemleri, düzenlemeleri kolaylaştırıcı ve gerekli noktalarda su ölçümüne imkan
tanıyacak biçimde projelenmelidir. İşletme yöneticisi konumundaki görevliler, sadece mevcut
suyun dağıtım planlarının oluşturulması yerine, SZP destekli SDP yapmalıdırlar. Bununla
birlikte suyun alanda nasıl uygulandığı en önemli unsurdur. Çünkü SZP çeşitli sulama aralıkları
ve sulama suyu miktarları öngörür. Bu tür planlarla amaçlananın gerçekleşebilmesi için su
dağıtım elemanları ile çiftçilerin yapılan planlara uymaları gerekir [ Horst, 1995].
Bir su dağıtım sistemi için uygun işletim yönteminin seçimi karmaşık bir iştir. Seçim
genellikle geçmiş deneyimlere dayanır. Seçimde ilk olarak su dağıtım sisteminin işletiminde
amaçlar belirlenmelidir. İşletim amaçlarının ardından, yönetimin ilk adımı gerçekleştirilir.
Kontrol yönteminin, hidro-dinamik performans, proje ve yapısal özellikler, işletme ve bakım
gereksinimleri gibi özellikleri bu ilk adımda belirlenir. Daha sonra seçilen yöntem
değerlendirilmeli, uygun değilse su dağıtım sisteminin amaçları doğrultusunda tekrar
düzenlenmelidir [Ankum, 1995].
Sulama projelerinin yönetiminde karar-verme bir çok karar-destek bileşenine bağlıdır. Günlük
yönetim faaliyetlerinin planlanması için projeye ilişkin çok sayıda veriye ve bilgiye ihtiyaç
duyulur. Geleneksel olarak sulama sistemleri yöneticileri elle işlenen tarla bilgileri ve veri
derlemelerin üstesinden gelmeye çalışmışlardır. Orta büyüklükteki bir sulama sisteminin hizmet
ettiği kullanıcı sayısı binlerle ifade edilmekte ve bu durumda bilgilerin elle işlenmesi uzun ve
pahalı bir işlem olmaktadır. Ayrıca bu bilgiler zamanında hazırlanamamakta veya
tamamlanamamakta ve bu koşullarda bilgi girişi, işlenmesi ve depolanması güvenli
olmamaktadır [Anonim 1999 a].
Teknolojinin oldukça geliştiği ve yaygınlaştığı günümüzde ülkemizde sulama birlikleri de alet
ve ekipman bakımından gelişmektedir. Sulama projelerine ilişkin veri ve bilgilerin depolanma ve
işlenmesinde bilgisayarlar önemli bir yer tutmaya başlamış, bu amaçla sulama birlikleri yönetim,
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organizasyon ve muhasebe gibi konularda kullanılmak üzere bazı yazılımlar edinmişlerdir.
Fakat özellikle bu konuların bir bütün olarak tamamını veya çoğunu kapsayan, teknik personelin
işlerini sistemli bir biçime dönüştürebilecek, ayrıca birliğin hitap ettiği alana ait proje bilgilerini
parsel düzeyinde depolayıp düzenleyecek bir bilgi sistemini de içeren gelişmiş bir yazılım
ülkemizde mevcut değildir. Dünyada az sayıda örneği bulunan bu tür yazılımların sulama
birliklerimizde kullanımında oldukça geç kalınmıştır [Köksal, 2002].
Sulama zamanı planlaması amacı ile geliştirilmiş ve araştırıcı ve uygulayıcılar tarafından
benimsenmiş bilgisayar yazılımlarından IRSIS [Raes ve ark, 1988] ve CROPWAT [Smith, 1992]
modelleri örnek olarak sayılabilir. Su dağıtım planlamasına yönelik geliştirilen yazılımlara
INCA [Bird and Makin 1992], IRMOS [Hales ve Burton 2000], OMIS [Anonim 1994], IMSOP
[Anonim 1994], SUGIS [Gündoğdu ve ark. 2001] modelleri örnek verilebilir. Fakat tüm bu
modellerden hiç biri su dağıtım planlamalarını, sulama zamanı planlamasına göre günlük ve
parsel düzeyinde yapmamaktadır. SIMIS yazılımının Windows işletim sistemi altında geliştirilen
ikinci versiyonunda, parsel düzeyinde bitki desenlerine dayalı sulama zamanı planları
hazırlanmaktadır fakat bu planlar su dağıtımının planlanmasında kullanılmamaktadır. Ancak
özellikle işletim yöntemleri ve sulama zamanı planlama hesaplamalarında karşılaşılan bazı
aksaklıklar nedeni ile bu yazılımın sulama birliklerinde su dağıtımının planlanması amacıyla
kullanılması uygun görülmemektedir.
Bu araştırmanın amacı, daha önce GAP-MOM projesinde su dağıtımının planlanmasında
uygulanan MOM yaklaşımı ile, aynı alana ilişkin verilerden yararlanılarak SIMIS yazılımı ile
elde edilen sonuçlarının irdelenmesi, her iki çalışmanın olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya
konması ve bu sonuçlardan yararlanılarak ülkemizde su dağıtımının planlanmasında
uygulanması önerilen Sulama Zaman Planlanması Destekli ve İnteraktif Su Dağıtım Planlaması
(SZP D-İ SDP) yaklaşımına ilişkin örnek bir uygulama yapılmasıdır.

Şekil 1. Çalışma alanı durum planı
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2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
2.1.1 Çalışma Alanı:
Bu çalışma, Şanlıurfa-Harran Ovasında yer alan Fırat Sulama Birliği UY5 yedeğinde
yürütülmüştür. Fırat Sulama Birliği Şanlıurfa il merkezinin güneyinde bulunmaktadır. Deniz
seviyesinden yüksekliği 450 m’dir. Fırat Sulama Birliği alanı net 78 410 dekardır ve bunun
64 724 dekarı sulu ve 583 dekarı kuru tarım arazisidir. Fırat Sulama Birliği, yaklaşık 40 m3/s
kapasitesi olan ve Harran Ovası’nda 337 000 da net sulama alanına su temin eden Urfa Ana
Kanal sisteminden su almaktadır [Anonim, 1998]. 1995 yılında kurulan Fırat Sulama Birliği
alanında 12 köy ve 2 belediye yer almaktadır. Alanda toplam çiftçi sayısı 600, toplam parsel
sayısı ise 632’dir. Çalışmanın yürütüldüğü Urfa Ana Kanalından su alan UY5 yedeği 2860 m
uzunluğundadır, maksimum kapasitesi 270 L/s, net sulama alanı 173 ha’dır. Bu kanaldan UY5-1,
UY5-2 ve UY5-3 tersiyerleri vasıtasıyla 27 parsele sulama suyu verilmektedir (Şekil 1).
Çalışmada farklı yaklaşımların sonuçları karşılaştırma amacıyla sadece UY5-1 tersiyeri için
verilmiştir.
2.1.2 MOM Projesi Kapsamında Yapılan Planlı Su Dağıtımı Çalışması:
GAP Sulama Sistemlerinin İşletme, Bakım ve Yönetimi, diğer bir deyişle GAP-MOM
(Management, Operation and Maintenance) Projesi, Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı tarafından 1993 yılında Şanlıurfa’da başlatılmış ve 2000 yılında tamamlanmıştır.
Proje kapsamında 1999 yılında pilot alan olarak seçilen Fırat Sulama Birliğinde UY5 alanında
bir planlı su dağıtımı çalışması gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma, çiftçi seviyesine kadar kontrollü su dağıtımının pik mevsimdeki su
kullanımında %11’lik bir tasarruf sağladığını ve çiftçiler tarafından oldukça olumlu
karşılandığını göstermiştir. Çalışmada her parsele verilen su tam olarak ölçülmüş ve planlı su
dağıtımı uygulanmıştır.

Şekil 2. On günlük su dağıtım programı
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Bu çalışmada yapılan işlemler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
A. Veri tabanının oluşturulması
a) Sulama ağı veri tabanı (kanallar ve hidrolik bilgileri)
b) Parsel veri tabanı (parsel alanı, mülkiyet-kullanıcı, bitki çeşitleri)
c) İklim veri tabanı ( yağış, sıcaklık, nem, rüzgar güneşlenme vb.)
d) Bitki veri tabanı (yetişme dönemi, bitki katsayısı)
B. Bitki su tüketimi ve haftalık su ihtiyacının hesaplanması (CROPWAT yazılımı
kullanılmıştır)
C. Parsel ve kanal su ihtiyaçlarının belirlenmesi, pik dönemde su kısıtına gerek olup
olmadığının belirlenmesi.
D. Pik dönemde kanala verilebilecek su miktarı ve kanaldan sulanacak alan göz önüne
alınarak her parselin alanına göre parsele düşen su miktarı ve buna bağlı olarak sifon
sayısı ve sulama sürelerinin belirlenmesi (parsel bitki çeşidi, kök derinliği, toprak
bünyesi ve su tutma kapasitesi göz ardı edilmektedir).
E. Onar günlük dönemler için su dağıtım programlarının hazırlanması: Kanalın sifon-saat
kapasitesine göre su alacak parsellerin sifon sayısı ve sulama sürelerinin belirlenmesi
(Şekil 2).
2.1.3 Sulama Proje Yönetim Bilgi Sistemi (Scheme Irrigation Management Information
System; SIMIS) Yazılımı
Sulama Proje Yönetim Bilgi Sistemi (SIMIS) yazılımı sulama projelerinin yönetsel
işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile geliştirilmiş bir karar-destek yazılımıdır. Program sadece
projenin su kullanım yönü ile sınırlandırılmamış olup aynı zamanda bütün günlük yönetim
faaliyetlerini de kapsamaktadır. Bunun yanısıra bakım-onarım faaliyetlerin kontrolü, muhasebe,
su ücretleri ve konu ile ilgili diğer işlemleri de içermektedir. SIMIS’in geliştirilmesindeki temel
yaklaşım, bir çok sulama projesinde kullanılabilecek bir program seti hazırlamaktır. İlk
versiyonu DOS işletim sistemi altında geliştirilmiştir ve çeşitli ülkelerde üç yıl (1994 – 1996)
süre ile test edilmiştir. SIMIS’in son iki versiyonu Windows işletim sistemi altında
çalışmaktadır. SIMIS, küçük ve orta büyüklükteki sulama projelerine yönelik bir yazılımdır.
Büyük sulama projelerinde kullanımı için proje alt sistemlere bölünmelidir. Ayrıca SIMIS temel
olarak yerçekimsel sistemler için geliştirilmiştir [Anonim 1999b].
2.1.3.1 SIMIS Yazılımının Yapısı
SIMIS, “Proje Verileri” ve “Yönetim Modülü” biçiminde iki temel seçenek üzerinde
yapılanmıştır.
Proje verileri seçeneğinde, kullanıcı yeni veri girebilir, var olan kayıtları değiştirebilir veya
silebilir, verileri tekrar düzenleyebilir, ayrıca çıktı alabilir. Meteoroloji istasyonları, İklim
verileri, Toprak verileri, Bitki verileri, Sulama ağı bilgileri, Sektörleme, Arazi veri tabanı, Arazi
bitki deseni, Bakım-onarım verileri olmak üzere dokuz adet modül sulama sisteminin temel
verilerinin toplanması için kullanılmaktadır [Anonim 1999b].
Yönetim modülü seçeneği ile sekiz adet araca ulaşılmaktadır. Proje verileri seçeneğinde
bulunan verileri, çeşitli yönetim konularına uygulamak üzere kullanan “Su Yönetimi” ve
“Finansal Yönetim” biçiminde iki modülden oluşmaktadır. Su Yönetimi modülü Sektör
bileşenleri, Bitki su gereksinimleri, Sulama planı, Su dağıtım programlamaları alt modüllerinden,
Finansal Yönetim modülü ise Muhasebe, Su ücretleri, Bakım onarım faaliyetlerinin kontrolü,
Performans göstergeleri alt modüllerinden oluşmaktadır.
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2.1.3.2 SIMIS’den Elde Edilen Başlıca Sonuçlar
• Bitki / parsel / kanal sulama suyu gereksinimleri: Bu seçenek bütün olası günlük bitki
büyüme kombinasyonları için gerekli su miktarlarını gösteren bir çizelge veya grafik
sağlamaktadır. Aynı zamanda herhangi bir parsel veya tüm parseller için, veya bir tersiyer
kanalın altında yetiştirilen bitkilere göre hesaplanmış su gereksinimlerini kullanıma sunmaktadır.
• Sulama programı: Çeltik dışındaki tüm bitkiler için, olası tüm yetiştirme devrelerine
ilişkin sulama programları bu modülle sağlanmaktadır. Sonuçlara çizelge veya grafik biçiminde
ulaşılabilmektedir.
• Sulama planı: Sulama sezonu başlamadan önce, kullanıcıya muhtemel iklim koşulları
ve su kaynağı miktarına dayalı olarak, tüm proje alanı için bir bitki deseni optimizasyonu yapma
imkanı tanınmaktadır.
• Su dağıtımı programı: Bu modül, çeşitli uygulama varsayımları altında (regülasyon,
kapakların açık ve kapalı olma durumu), suyun kaynaktan parsele kadar dağıtım programını
yapmaktadır. Su dağıtımı var olan su miktarı ve sulama ağının koşullarına göre, kullanıcı tercihi
ile üç farklı su dağıtımı yöntemine göre gerçekleştirebilmektedir. Bunlar, “yarı-rotasyon”,
“orantılı su temini” ve”istek” yöntemleridir. Sistem seçilen işletim yöntemine dayalı bir biçimde
belirlenen organizasyonel kriterlere göre parsel su gereksinimlerini hesaplamaktadır. Bir sonraki
adımda bir su dağıtımı planı bünyesinde tersiyer, sekonder, ve ana kanal işletim planları için,
parsel su gereksinimlerini sıraya koymaktadır. Su dağıtım planlarının hazırlanmasında program,
parsel su gereksinimleri ile sulama ağının kapasitesini karşılaştırmaktadır. Eğer sistem
kapasitesi planlanan parsel su alım miktarlarını dağıtmaya yetmiyorsa program kullanıcıdan bu
planları oluşturmakta kullandığı kriterleri gözden geçirmesini istemektedir. Her üç işletim
yönetimine ilişkin sonuçların çizelge biçiminde saklanma ve yazdırma olanağı tanınmaktadır.
Yarı-Rotasyon yöntemi ile su dağıtımı hesabı için programa hektara sulama suyu gereksinimi
değerinin (m3/ha) girilmesi gerekmektedir. SIMIS sistemi ilk önce sulama ağının belirtilen
miktarda suyu, belirtilen zaman aralığında dağıtabileceğini kontrol etmektedir. Rotasyon
yapılması öngörülen düzey ve rotasyon grup sayısı seçimi ile su dağıtımı planlaması, sulama ağı
alt modülünde girilen parsel ve kanal işletme debilerine göre yapılmaktadır. Orantılı su temini
yöntemi ile su dağıtımında program sisteme saptırılan su ile tüm sulama alanının sulanmasını
öngörmektedir. Bu işlemi devamlı sulama ve kesikli sulama olmak üzere iki farklı seçenek ile
gerçekleştirmektedir Programa girilmesi gerekli veri, sisteme saptırılan su miktarı (L/s) ve
sulama periyodudur. Bu aşamada program, sisteme saptırılan su (L/s), sulama periyodu ve
günlük sulama zamanlarına göre hektara verilebilecek suyu (m3/ha) belirlemekte ve su dağıtım
çizelgesini bu değere göre yapmaktadır. İkinci aşamada program kullanıcıya belirtilen tarih ve
sulama saatlerine ilişkin su dağıtım programını çizelge biçiminde sunmaktadır. İstek yönteminde
kullanıcı programda ilgili hücrelere günlük sulama saatlerini, sulama periyodunu (en fazla on
gün) ve çiftçi isteklerini girmektedir. Sistem yapacağı hesaplamada çiftçi istekleri ile bağlı
bulundukları kanal kapasitelerini dengelemektedir. Bu durumda çiftçi istekleri sistem tarafından
kanal sularına göre düzenlenmektedir. Ayrıca sistem dengeyi kuramazsa kullanıcının istekleri
tekrar düzenlemesi yönünde bir uyarı vermektedir (Anonim, 1999a).
• Muhasebe: Muhasebe modülü, olayların oluş tiplerine göre masraf analizi yapma,
ayrıca pahalı faaliyetlerin kolayca tespit edilmesine imkan tanımaktadır.
• Su ücretleri: Bu modülde “yetiştirme alanına göre”, “yaklaşık su tüketim hacmine
göre” ve “hesaplanan su tüketim hacmine göre” olmak üzere üç tip su ücreti hesaplama imkanı
bulunmaktadır.

515

• Performans göstergeleri: Bu modül, proje kaynaklarının nasıl etkin bir biçimde
kullanılabileceğine ilişkin göstergeler sunmaktadır. “Su dağıtımı”, “tarımsal yoğunluk”,
“bakım/iyileştirme planlarının finansı ve etkinliği” programın sağladığı başlıca göstergelerdir
[Anonim 1999a].
2.1.4 Sulama Zamanı Planlama Bilgi Sistemi (Irrigation Scheduling Information System;
IRSIS) Yazılımı
Parsel düzeyinde, yetiştirilen herhangi bir bitki için bölgenin iklim ve toprak koşulları,
yetiştirilen bikinin karakteristikleri, çiftçi istekleri ve kullanılan sulama yöntemi ile sulama
sisteminin özelliklerini göz önüne alarak yeterli ve kısıtlı su koşullarına sulama zaman
planlarının (sulama tarihi, sulama aralığı, her sulamada uygulanacak sulama suyu derinliği)
belirlenmesi amacı ile geliştirilmiş bir bilgisayar yazılımıdır [Raes, 1998]
2.2 Metot
2.2.1 SIMIS Modeli Su Dağıtım Planlaması
Karşılaştırma yapabilmek amacıyla, MOM çalışmasındaki temel veriler kullanılarak SIMIS’te
Oransal Su Teminine göre çözüm alınmış ve su dağıtım planları elde edilmiştir. Bu alt modülde
su dağıtımı devamlı sulama ve kesikli sulama seçenekleri ile bitkilendirilmiş alana veya tüm
alana göre su dağıtımı yapılabilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde pilot alanda bulunan UY5-1
kanalı ve bağlı parselleri için 01.07.1999-10.07.1999 tarih aralığı, günlük 24 saat sulama süresi
ve 140 L/s su miktarı kriterleri için SDP yaptırılmıştır.
2.2.2 Sulama Zaman Planlaması Destekli ve İnteraktif Su Dağıtım Planlaması
Mevcut su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için toprak, iklim (yağış ve su
tüketimi), bitki, topografya, sulama sistemi, sulama yöntemi, su-verim ilişkileri ve çiftçi
isteklerinin göz önüne alındığı SZP çalışmaları ile bu sonuçlara dayalı, bire bir etkileşimli diğer
bir deyişle interaktif ve su dağıtım ağı ve parsel özellikleri, bitki deseni ve su yönetim örgütünün
koşullarının göz önüne alındığı bir SDP yapılması büyük önem taşımaktadır.
Bir parselde yetiştirilen herhangi bir bitki için sulama suyunun yeterli olduğu koşulda su stresi
yaratmayacak ve aşırı su kullanımına izin vermeyecek bir optimum SZP veya sulama suyunun
yetersiz olduğu koşullarda su verim ilişkileri göz önüne alınarak mevcut kısıtlı su ile en yüksek
verimin alınabileceği ve su kaybına izin vermeyen bir kısıntılı SZP geliştirilmelidir.
Parsel düzeyinde yapılan SZP çalışmalarına dayalı olarak yapılacak şebeke düzeyindeki
SDP’de, su kaynağı kapasitesinin yeterli olması koşulunda şebekeden su alacak her parselde
yetiştirilen bitkilerin su ihtiyaçlarının her dönemde tamamının karşılanması ve mevcut
koşullarda en yüksek verimin alınması temel hedef olmalıdır. Bu hedef aynı zamanda adil su
dağıtımını da sağlayacaktır. Su kaynağının yetersiz kaldığı dönemlerde (pik dönemde) parsellere
verilecek sulama suyu miktarında kısıntı yapılması gerekmektedir. Bu durumda ya sulama aralığı
uzatılmakta, ya sulama süresi kısaltılarak verilen su miktarı azaltılmakta veya her ikisi birden
uygulanmaktadır. Bu işlem yapılırken eğer, parsel düzeyine dönülerek SZP çalışmalarından
yararlanılırsa ortaya çıkacak verim kaybı en aza indirgenebilir. Sulamanın geciktirilmesinin stres
yaratıp yaratmayacağı, sulamanın ileriki bir tarihe ertelenmesi yerine daha önceki bir tarihe
alınması alternatifi ve verilecek sulama suyu miktarının ne oranda değişeceği, herhangi bir
sulamada yapılan değişikliğin sonraki sulamaları hangi düzeyde etkileyeceği ve bu koşullarda
verim düzeyinin ne olacağı SZP çalışmaları ile araştırılabilir. Bu araştırma sonuçlarından elde
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edilecek sulama tarihi ve su miktarı sonuçlarına göre tekrar SDP’na dönülerek sulamaların
planlanmasına devam edilmelidir. Sonuç olarak önerilen yaklaşım Sulama Zaman Planlaması
Destekli ve İnteraktif Su Dağıtım Planlaması (SZP D-İ SDP) çalışmasının yapılmasıdır.
Bu çalışmada, MOM çalışmasının uygulandığı alanda her bir parsel için yetiştirilen bitkiye
göre SZP yapılmış ve tüm kanallar için belli zaman aralıkları için su gereksinimleri belirlenmiş,
yetersiz suya sahip kanallarda, tüm parsellerde aynı oranda verim azalmasına neden olacak kısıtlı
su koşullarına ilişkin SZP hazırlanmıştır. Kanal işletme debileri ile dengelenen parsel sulama
suyu gereksinimlerine göre tüm sulama alanı için SDP hazırlanmıştır.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1 SIMIS Su Dağıtım Planlaması Sonuçları
SIMIS oransal su temini alt modülü devamlı sulama seçeneğine göre yapılan SDP Çizelge
1’de, kesikli sulama seçeneğine göre yapılan SDP Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge1. SIMIS Oransal Su Temini Devamlı Sulama Seçeneği Su Dağıtım Planı
Parsel
Adı
116-2c
116-2c
116-2c
116-2c
116-2c
116-2c
116-2c
116-2c
116-2c
116-2c
102-1
102-1
102-1
102-1
102-1
102-1
102-1
102-1
102-1
102-1
102-2
102-2
102-2
102-2
..........

Bağlı
Olduğu
Kanal
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A

Sulanan
Alan (ha)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
8,1
8,1
8,1
8,1

Parsel
İşletme
Debisi (L/s)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30
30
30

Dağıtılan
Debi (L/s)
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
17,5
17,5
17,5
17,5

Dağıtılan Su
Miktarı
(m3/ha)
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187

Başlama Tarihi-Saati
01.07.99
02.07.99
03.07.99
04.07.99
05.07.99
06.07.99
07.07.99
08.07.99
09.07.99
10.07.99
01.07.99
02.07.99
03.07.99
04.07.99
05.07.99
06.07.99
07.07.99
08.07.99
09.07.99
10.07.99
01.07.99
02.07.99
03.07.99
04.07.99

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Bitiş Tarihi-Saati
01.07.99
02.07.99
03.07.99
04.07.99
05.07.99
06.07.99
07.07.99
08.07.99
09.07.99
10.07.99
01.07.99
02.07.99
03.07.99
04.07.99
05.07.99
06.07.99
07.07.99
08.07.99
09.07.99
10.07.99
01.07.99
02.07.99
03.07.99
04.07.99

23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59

Devamlı sulama seçeneği ile SIMIS, belirtilen zaman aralığında (Temmuz ayının ilk 10 günü)
her bir hektar alan için on günde 1870 m3, başka bir deyişle tüm alana 187 mm su dağıtımı
planlamıştır (Çizelge 1). Her parsel, büyüklüğüne göre değişen debide 10 gün süreyle devamlı su
alacaktır. Örneğin 116-2c parseli sürekli olarak 9.5 L/s su alacaktır, sonraki 10 günlük dönemde
de, kanal kapasitesi değişmediği sürece, yine sürekli olarak aynı debide su alacaktır. Bu sonuç
işletme açısından uygulanabilir değildir. Görüldüğü gibi dağıtılan su miktarlarının
hesaplanmasında parsel işletme debileri (kullanılacak sifon sayısı ve toplam debileri) dikkate
alınmamış, belirtilen tarih aralığında, her parselin sürekli (devamlı) su almasının sağlanması için
parsel işletme debilerinden daha az miktarda su dağıtımı öngörülmüştür.
Kesikli sulama seçeneğinde ise program, aynı yaklaşımla alana 186,6 mm sulama suyu
öngörmüştür (Çizelge 2). Devamlı sulama seçeneğinden farklı olarak, tüm parsellerin belirtilen
tarih aralığında devamlı su alması değil, aynı anda sadece bir parselin kanaldaki suyun tamamını
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alması ve parsel alanına göre, hektara 1866 m3 su tamamlanana kadar, parsel işletme debisi
dikkate alınmadan, su dağıtımı yapılmıştır. Örneğin 116-2c adlı parsel, gerçekte alanına göre bir
sifon, 15 L/s işletme debisine sahiptir, fakat SIMIS yazılımı aynı parsel için, 139,3 L/s su
dağıtımı yapmıştır (Çizelge 2).
Çizelge 2. SIMIS Oransal Su Temini Kesikli Sulama Seçeneği Su Dağıtım Planı
Parsel
Adı
116-2c
102-1
102-1
102-2
102-2
102-3
.........
126-1
126-1
126-2

Bağlı
Olduğu
Kanal
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1A
UY5-1B
UY5-1B
UY5-1B

4,4
2,9
2,9
8,1
8,1
3,1

Parsel
İşletme
Debisi (L/s)
15
15
15
30
30
15

3,3
3,3
4,3

15
15
15

Sulanan
Alan (ha)

139,3
138,5
138,5
138,0
138,0
137,2

Dağıtılan Su
Miktarı
(m3/ha)
1866
567
1298
596
1269
1866

132,5
132,5
131,8

1025
839
1866

Dağıtılan
Debi (L/s)

Başlama Tarihi-Saati
10.07.99
09.07.99
10.07.99
08.07.99
09.07.99
08.07.99

07:33
20:41
00:00
14:14
00:00
02:34

01.07.99 16:53
02.07.99 00:00
01.07.99 00:00

Bitiş Tarihi-Saati
10.07.99
09.07.99
10.07.99
08.07.99
09.07.99
08.07.99

23:54
23:59
07:33
23:59
20:41
14:16

01.07.99 23:59
02.07.99 05:48
01.07.99 16:53

Her iki seçenekte de Temmuz ayının ilk on günü için tüm bitkilendirilen alana yaklaşık 187
mm sulama suyu dağıtılmaktadır. Aynı zaman dilimi için IRSIS yazılımı ile yapılan SZP’nda
pamuk bitkisi sulama suyu derinliği 100 mm olarak belirlenmiştir ancak SIMIS’te 187 mm
sulama suyu dağıtılmıştır. Ayrıca söz konusu alanda bulunan buğday ve ikinci ürün pamuk
bitkisinin bu zaman aralığında su gereksinimi olmamasına karşın bu bitkilere de su tahsis
edilmiştir.
3.2 Sulama Zaman Planlaması Destekli ve İnteraktif Su Dağıtım Planlaması Sonuçları
Önerilen SZP İ-D SDP yaklaşımı ile elde edilen Temmuz ayı su dağıtım planı sonuçları, UY51 kanalının farklı kapasiteye sahip 2 bölümü için Şekil 3’te verilmiştir. Kanalın mansabında
bulunan ve daha küçük kapasiteye sahip olan B bölümüne ilişkin sonuçlar Şekil 3.a’da, memba
kısmındaki A bölümüne ilişkin sonuçlar ise Şekil 3.b’de görülmektedir. Bağlı parseller ve bitki
deseni gözönüne alındığında UY5-1B kanalında kapasite (6 sifonluk su) yeterli olmaktadır ve
sulamalar çok az bir kaydırma ile dağıtılabilmektedir. Bazı dönemlerde 6 sifonluk suyun tamamı
kullanılmamaktadır. Eğer istenirse sulamalar sifon sayısı azaltılarak yeniden düzenlenebilir.
Kanalın memba kısmında yer alan UY5-A kanalı ise hem kendisine bağlı parsellere hem de
UY5-1B kanalına su sağlamaktadır. Ancak bu kanalda sulamalar dağıtılırken kanal kapasitesi
yetersiz kalmış ve bu nedenle IRSIS’te Temmuz ayında bitkilere verilecek su miktarı gerekli
kısıt oranında azaltılmıştır. Elde edilen yeni sonuçlara göre sulamalar Şekil 3.b’de görüldüğü
gibi dağıtılmıştır ve dağıtma sırasında sulamaların bir bölümünün önceye veya sonraya
kaydırılması gerekmiştir, ancak bu durumda tekrar IRSIS’e dönülerek kaydırılmış sulama
tarihlerine göre yeni çözümler alınmış ve su stresi ve aşırı sulama açısından değerlendirilmiştir.
Şekilde görüldüğü gibi Temmuz ayında 9 sifonluk kanal kapasitesinin tamamı kullanılmaktadır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada incelenen MOM ve SIMIS yaklaşımlarının olumsuz yönleri aşağıda
özetlenmiştir.
MOM yaklaşımı ile su dağıtımının planlanmasında parsellere su tahsisi yapılırken, parselde
yetiştirilen bitki çeşidi, bitkinin kök derinliği, toprak bünyesi ve dolayısıyla toprağın su tutma
kapasitesi gözönüne alınmamakta, sadece parsel alana göre parsele verilecek sulama suyu
miktarı ve buna göre sulama süresi belirlenmektedir.
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Şekil 3. UY5-1 kanalı için Temmuz ayında sulama zaman planlaması destekli ve interaktif su
dağıtım planlaması sonuçları
SIMIS yazılımının oransal su temini alt modülünün devamlı sulama seçeneğinde her parsele
bitki yetişme dönemi boyunca düşük debide sürekli olarak sulama suyu tahsis edilmekte, bitki
çeşidi, bitkinin kök derinliği, toprak bünyesi ve su tutma kapasitesi, iklim koşulları ve parsel
işletme debisi dikkate alınmamaktadır. SIMIS yazılımının oransal su temini alt modülünün
kesikli sulama seçeneğinde ise yine aynı hususlar dikkate alınmamakta, sürekli sulama yerine
kanaldaki tüm su tek bir parsele yönlendirilerek önce o parselin sulanması tamamlanmakta, sonra
diğer parsele geçilmekte ve 10 günde tüm parseller sırayla sulanmaktadır.
Yukarıda belirtilen yaklaşımlarda karşılaşılan olumsuzlukları gidermesi ve sulama, sulama
zamanının planlanması, su verim ilişkileri, su dağıtımının planlanması gibi konulara ilişkin temel
teorik ve pratik esasları içermesi bu araştırmada önerilen ve bir örnek uygulama yapılan SZP D-İ
SZP yaklaşımının geliştirilmesindeki temeli oluşturmuştur.
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ÖZET
Ülkemizde, sulama şebekelerinde biriken tortuların yıllık temizlemelerinin önemli bir bakım
sorunu olduğu görülmektedir. Ne var ki, bakım ve onarım işlerinin “rutin” sayılması yüzünden,
bu işlerin maliyeti yeterince incelenmiş değildir ve bu konudaki kayıtların eksik bilgiler
taşıdığını söyleyebiliriz. Bu çalışmada, eldeki kayıtların sağladığı verileri kullanarak, sulama
yapılarının bakım gereklerini etkileyen özellikler arasındaki ilişkilerin kavramsal ve istatistik
yöntemlerle nasıl irdelenebileceği açıklanmıştır. Bu irdeleme sonucu, bu konunun öncelikle ve
bilimsel yaklaşımla incelenmesi gereğini gösteren beklenmedik sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sulama kanallarında tortu birikimi, kavramsal tortu birikim modeli,
istatistik yöntemler
SEDIMENT ACCUMULATION IN IRRIGATION CANALS - HOW CONCEPTUAL
ANALYSIS AND STATISTICAL TECHNIQUES CAN BE USED TO ANSWER
RELEVANT QUESTIONS
ABSTRACT
It seems, annual cleaning of the irrigation canals because of sediment accumulation is a
common up keeping practice in Turkey. However, the cost and value of this practice is not, so
far, adequately investigated, and data regarding to these activities have many holes. In this paper,
it is shown that, by proper conceptual analysis and suitable statistical and data analytic
techniques, even these meager data can provide valuable insights about the issue. First, a
conceptual analysis based upon sediment balance was formulated, then it is applied to a real data.
Later, by using the available data, how statistical and data analytic techniques can be used to
answer relevant management questions was demonstrated. Some unexpected results came out,
which clearly shows that the sedimentation in irrigation canals is a serious problem that needs an
urgent and methodical study.
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Key Words: Sediment accumulation in irrigation canals, conceptual models for canal
sedimentation, statistical methods
1. GİRİŞ
Ülkemizdeki bir çok sulama projesinde işletme ve bakım giderlerindeki artışın, üretimin
değerindeki artışın önünde gittiği bilinmektedir (Akar, 1994). Açıktır ki bu artışı çiftçiye
yansıtmak, çiftçinin gelir düzeyini düşürecek, yansıtmamak ise kamunun bakım harcamalarını
yükseltecektir. Ayrıca, işletme ve bakım harcamalarını su kullanıcılardan geri almayı amaçlayan
tarifelere göre tahakkuk ettirilen “su parası”nın ancak üçtebiri tahsil edilebilmektedir
(Bekişoğlu,1994). Tahsilat oranı 1984’te %54 iken, yıllar boyunca sürekli bir düşüş göstererek
bu orana inmiştir (Bozkurt ve Çakmak, 1994).
Bakım giderleri içinde, sulama suyunun taşıdığı askı maddelerinin kanallarda çökerek
oluşturduğu tortuların temizlenmesi için yapılan harcamalar da vardır. Elimizde bu amaçla
yapılan harcamanın toplam tutarına ilişkin bir bilgi yoksa da, bunun önemli bir kalem
oluşturabileceğini düşünmekteyiz.
DSI XIII Bölge Müd. ASO İşletme Bakım Şube Müdürlüğü’nün Bakım-Onarım
Muayene Raporundaki bilgilere göre (DSI- ASO 2000) Köprüçay sulama birliğinin 10 000 Ha.
sulama alanı bulunan sağ sahil bölümünün tortu temizleme işlerinin 1999 yılı birim fiyatı ile
keşif tutarı 36 milyar TL’dır. Bu 3,6 milyon TL / Ha. bir birim maliyet demektir. Sol sahil için
bulunan değer ise 2,87 milyon TL / Ha.’dır. Bu bilgiler ışığı altında, eğer, tortu temizleme işinin
birim maliyetini, 1999 yılı fiyatı ile, ortalama 3 milyon TL / Ha. alırsak, ülkedeki her 1 milyon
Ha’lık sulama alanı için yılda 3 trilyon tortu temizleme harcaması yapmak gerekeceğini kolayca
hesaplayabiliriz. DSİ’nin, makineyle tortu temizleme işinin 1999 yılı birim fiyatı 134.628 TL/m3
iken, 2002birim fiyatı 513.693 TL/m3 olmuştur. Bu 3,8 kat fiyat artışı göz önüne alınınca, 2002
fiyatıyla 3 milyon hektarlık sulama alanı için 11,5 trilyonluk bir harcama gerekecek demektir. Bu
değerlendirme, tortu temizleme işinin önemli bir ekonomik boyutu olduğunu göstermeye
yeterlidir.
Sulama projelerinin uzun dönemdeki ortalama maliyeti, 1992 fiyatları ile, 25-30 milyon
TL/Ha olarak gerçekleşmiştir (Bozkurt ve Çakmak, 1994). 1992’den 2000’e yaklaşık 40 kat bir
fiyat artışı olduğu düşünülürse ( ki yıllık ortalama %51 fiyat artışı ile 8 yılda böylesi bir artış
gerçekleşir), 2000 yılı fiyatları ile hektar başına 1 – 1,2 milyar TL eder. Yıllık işletme-bakım
giderleri, sulama yatırım maliyetinin %1,5 olarak düşünülmektedir (Bozkurt ve Çakmak, 1994).
Bu durumda, 3 milyon TL/Ha.’lık tortu temizleme maliyeti, hektar başına 15 –18 milyon TL’lık
yıllık bakım işletme giderinin beşte - altıda biri eder. Bu oranda bir tortu temizleme
harcamasının çok yüksek olduğu düşünülmektedir ve aşağıda bu konuya dönülecektir.
Kuşkusuz, bakım giderlerinin denetimi ve azaltılması için yapılması gereken ilk iş, bakım
harcamalarına yol açan etki ve etmenlerin belirlenmesidir. Bu amaçla, bakım ve onarıma ilişkin
olarak tutulan eldeki az sayıdaki kayıtlardan ne tür bilgiler çıkarılabileceği önemli bir sorudur.
Bu çalışma ile, şimdiye dek, kapsamlı bir inceleme konusu yapılmamış olan sulama
kanalındaki tortu temizleme işleri konusunda elimizdeki az sayıda verinin, mantıksal ve
istatistiksel çözümlemeler yolu ile bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmamızda, önce tortu
birikiminin değerlendirilmesi için kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra, eldeki
kayıtların sağladığı verileri kullanarak, sulama kanallarındaki tortu birikimine ilişkin çeşitli
soruların istatistik yöntemlerle nasıl irdelenebileceği açıklanmıştır. Bu irdeleme, tortu temizleme
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yüküne, sulama bölgesi ve yılların ne tür etkiler yaptığını gösteren bir örnekle
somutlaştırılmıştır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Sulama kanallarında tortu birikiminin kavramsal çerçevesi, kuşkusuz, yanıtı aranan
soruya göre kurulmalıdır. Tortu temizliğinin maliyeti, sulama kanallarında biriken toplam tortu
miktarına bağlı olduğu için, ilk soru, kanallarda ne miktarda tortu birikebileceğidir. Bu durumda,
uygun kavramsal model, maddenin sakımı ilkesine dayanan bir “tortu bütçesi” olacaktır. Bu
bütçeyi şöyle yazabiliriz:
G–Ç=∆B

(1)

Burada, G Sulama sistemine giren askı maddesi, Ç Sulama sisteminden çıkan askı maddesi, ve
∆ B Sulama sistemde biriken tortu miktarıdır.
Su ile gelen /giden askı maddesi miktarları ise, su hacmi ile taşıdığı tortu yükü( birim su
hacmi içindeki askı maddesi ağırlığı) çarpımına eşittir:
G = HG* tG

(2a)

Burada, HG Sulama sistemine gelen su hacmi, tG Sulama sistemine gelen suyun tortu yükü
Benzer biçimde, sulama sisteminden çıkan, tarlaya ulaşan su hacmi
Ç = Hç * tç

(2b)

olarak yazılabilir. Sızma, buharlaşma kayıplarını önemsenmez sayarak, kanallara giren suyun
hepsinin tarlaya aktığını varsayalım. Kanaldaki akış sırasında, tortuların bir bölümü çökeleceği
için, çıkıştaki tortu yükünün giriştekinin belli bir oranı olduğunu da varsayabiliriz. Bu durumda:
HG = HÇ
tç = α tG

(3a)
(3b)

olmaktadır. Burada, α , kanalda çökmeyen askı maddelerinin oranıdır.
Öyleyse, bu varsayımlar altında:
∆ B = HG (1 – α) tG

(4)

olacaktır. Bu bağıntı, temizlenecek tortu miktarının, (i) kanala giren su hacmi, (ii) bu suyun tortu
yükü ve ( iii) kanaldan çökmeden çıkan tortuların girenlere oranıyla doğru orantılı olarak
arttığını göstermektedir. Ayrıca, bu bağıntı yardımıyla, bilinen veriler yardımıyla bilinmeyen her
hangi bir diğer değer hesaplanabilir.
Bir sulama döneminde birim alana verilecek sulama suyu derinliği, d , o iklim
koşullarında bitkiye verilmesi gereken sulama suyu derinliği, h , ile sulama randımanınca, r ,
belirlediği için, sulanacak alana , A , gelen su hacmini şöyle de bulunabilir:
HG = d* A = ( h/r )* A

(5)
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Suyun tortu yükü birim hacimdeki ağırlık olarak ( örn. mg/lt ),ama sulama kanallarından
temizlenen tortular, hacim olarak (örn. m3) ölçüldüğü için, hacim olarak bilinen (∆ B) değerini,
tortunun birim hacim ağırlığıyla, δ, çarparak ağırlığa çevirmek gerekmektedir. Öyleyse:
δ*(∆ B) = ( h/r )* A* (1 – α)* tG

(6)

Bu bağıntıya dayanarak, bir sulama sistemindeki, birim sulama alanı için gerekli olacak
tortu temizliği [δ(∆ B) /A] konusunda şunları söyleyebiliriz:
1. Temizlenecek tortu, sulama suyunun tortu yükü , tG , arttıkça artar.
2. Temizlenecek tortu, bitkiye gereken su derinliği, h , arttıkça ve sulama randımanı, r ,
düştükçe artar.
3. Temizlenecek tortu, askı maddelerinin kanallarda çökme oranı, (1 – α), arttıkça artar.
3. YÖNTEM
Önce, kavramsal çerçevede geliştirilen eşitlikler yardımıyla, sulama suyunun tortu yükü
konusunda bazı değerlendirmeler yapılacaktır. Daha sonra, çeşitli istatistik yöntemlerle, somut
sorulara yanıtlar üretilmeye çalışılacaktır.
İstatistiksel anlayışın temel varsayımı şudur: Belli bir özelliğe ilişkin ölçümlerin, türlü
nedenlerle az çok değişiklik gösterseler de, aynı kaynaktan geldikleri için, belli bir anadeğer
(örneğin, ortalama değer) dolayında yoğunlaşmaları beklenir. Bu yüzden, eğer örnek kümelerinin
kaynağı başkaysa, anadeğerlerinin de başka olması söz konusudur.
Birden çok örnek kümeleri arasında anadeğer karşılaştırması yapmak, önemli bir
istatistiksel konudur. Örneğin, iki kümenin “ortalama” değerleri aynı mı, değil mi? Bu konudaki
sınamaların en tanınmışı, Gausscıl ( ya da Normal) dağılım varsayımına dayalı t–testidir.
Eşlenmiş değerler için, t testi değeri şöyle bulunur:
(d – D) / (SS / √ n )

(7)

Burada, d iki örnek kümesinin eşlenmiş değerleri arasındaki fark, ( Xi – Yi ), D iki örneğin
kaynaklarının anadeğerleri arasındaki fark, (µx – µy ), n bir örnek kümesindeki değerlerin sayısı
( örnekte kaç değer bulunduğu), SS, ise d değerlerinin standart sapması.
Değerlerin sıralamasına dayalı sınamalar ise ( örneğin Wilcoxon, Mann-Whitney
sınamaları ) bir dağılım varsayımı kullanmazlar (Bak: Newbold 1995 / Çev. Şenesen, 2000,
Bölüm 10).
Bir başka sorun, tek bir örnek kümesi içinde, anadeğere çok uzak duran sapkın değerlerin
bulunmasıdır. Bu durumda, anadeğerden çok uzaklarda kalan bu ölçümlerin “başka kaynaktan”
gelerek ölçme kümemizdeki değerlere karışmış “yad (=foreign)” değerler olması kuşkusu doğar:
Bu anadeğere uzak düşen sapkın değer (= outlier), gerçekten “yad”, başka deyişle örnekteki
diğer değerlerin kaynağından gelmeyen bir değer midir? Bu konuda bazı sınama yolları
önerilmiştir.
Bunun için, “kuşkulu değer”in, bu değeri dışta bırakarak bulunan ortalamadan uzaklığına
bakarak “sapkın “ sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Bir başka yol, “kuşkulu değer” ile ona
en yakın güvenilen değer arasındaki uzaklığın, örnekteki en küçük ve en büyük değerler arası
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uzaklığa, başka deyişle, örneğin aralık (= range) değerine oranına bakılır. Matematik yazışla, bu
sınama ölçüleri şöyledir:
Rn = ( Xn – X+ ) / S+

(8a)

Rn* = (Xn –Xn-1 ) / (Xn –X1)

(8b)

Burada, Xi örnek kümesindeki küçükten büyüğe sıralamada i sıradaki değer, X+ “kuşkulu”
“kuşkulu” değer dışındaki değerlerin standart
değer dışındaki değerlerin ortalaması, S+
sapması, n ise örnek büyüklüğü (örnekteki değer sayısı).
Örnekten hesaplanan değer, “yad” değer bulaşmamış örneklerde, %1 ya da %5 gibi çok
düşük bir olasılıkla görülmesi beklenen sınama değerlerini aşıyor ise, “kuşkulu değer”in “sapkın
değer” olduğu varsayılır. Örneğin Gausscıl ( Normal) dağılımdan geldiği varsayımı ile
hesaplanmış sınır değer çizelgeleri bulunmaktadır (Acton, 1959, Ch. 9).
Bir başka yol, örnek değerleri öngörülen bir olasılık dağılımına göre çizimlemektir
(=probability plotting). Örnek öngörülen dağılıma uygun olsa da, “sapkın değer”, başka bir
kaynaktan ( diğer bir istatistiksel dağılımdan) geldiği için, örnek noktalarının öngörülen
dağılımım kılavuz çizgisinden ayrılmasına yol açacaktır. Sapkın değeri dışta bırakınca, örnek
noktaları kılavuz çizgiye daha uyumlu olacaktır. SPSS Programının “Graph, P-P” komutu ile bu
işlemler, çeşitli olasılık dağılımları için, kolayca yapılabilir.
Bir başka soru, ortalama değeri oluşturan değişik etkenlerin katkı paylarını araştırmaktır.
Bu konudaki önemli bir yöntem olan ANOVA ( Analysis of Variance), ünlü istatistikçi R.
Fisher tarafından önerilmiştir. Bu yöntem, gözlenen değerlerin, büyük ölçüde, sınıflama
biçiminde tanımlanan etkilerin katkılarının toplamı olduğu varsayımını kullanır. İnceleme dışı
bırakılan diğer ektilerin bileşke etkisinin, bu etkiler birbirini giderici ya da çok önemsiz oldukları
için, çok küçük olması beklenir ve bileşke etki ortalamasının sıfır olacağı umulur. Matematik
anlatımla, iki etkenli bir varsayım altında, gözlenen değer Xij şu öğelerden oluşur:
Xij = µ + αi + βj + εij

(9)

Burada, µ, etkenlerin katkısı yokken X değişkenin alacağı ortalama değeri, αi , sütün
sınıflamasındaki etkenin i düzeyi katkısını (öbek katkısı), βj , satır sınıflamasındaki etkenin i
düzeyi katkısını (bölüntü katkısı), εij ise, çizelgenin (i,j) gözündeki X değerine bileşke etkinin
katkısı.
Eşitlik (5)’e beklenti yaparı (expectation operation) uygularsak (Bak. Örneğin
Mendenhall, 1983),
E( Xij ) = E( µ ) + E( αi ) + E( βj ) + E( εij )

(10a)

E( εij ) sıfır olacağı, diğerleri de sabit değerler olduğu için
E( Xij ) = µ + αi + βj

(10b)

Eldeki verilerin bu modele uygunluğu ve uygunsa, αi ve/veya βj değerlerinin sıfır olup
olmadığını istatistiksel olarak sınayabiliriz. Sınama için, bu değerlerde gözlenen değişkenlik ile
bileşke etkilerin değişkenliği karşılaştırıldığından, bu yönteme “Değişkenliklerin
İncelemesi”(Analysis of Variances, ya da ANOVA) denmektedir. Örneğin, incelenecek değere
etki yapan birinci etkenin K tane öbeğe, ikinci etkenin ise H tane bölüntüye ayrıldığını
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varsayalım. Bu durumda, eldeki K*H tane gözlemin, genel ortalamadan sapmalarının kareleri
toplamına, Toplam Değişkenlik (TD) denir. Öbeklerin ortalamalarının, genel ortalamadan
sapmalarının kareleri toplamı ise Öbekler arası Değişkenlik (ÖD) değeridir. Benzer biçimde,
Bölüntüler arası Değişkenlik (BD) tanımlanır. TD’den, ÖD ile BD değerlerini düşersek, geriye
bilinmeyen çeşitli etkilerin bileşkesi olarak ortaya çıkan değişkenlik kalır, ki buna Yanılma Payı
Değişkenliği (YPD) diyebiliriz. Öbek ya da Bölüntü etkisi güçlü ise, bu etkinin gözlem
değerinde yapacağı değişme, yanılma payına bağlı değişikliklerden çok daha büyük olacaktır.
İstatistik sınama da, Öbek ya da Bölüntü kaynaklı ortalama değişmeyi, yanılgı payı kaynaklı
ortalama değişmeyle karşılaştırmaya dayanır.
Ortalama değişmeleri bulmak için, toplam değişkenlik değerleri, ilgili “Seçenek
sayısı”(=degree of freedom) ile bölünür. Seçenek sayısı, belli sınırlamaları sağlamak koşulu ile,
N sayıdan kaçına dilediğimiz değeri verebileceğimizi (başka deyişle, dilediğimiz değeri seçme
konusunda kaç seçeneğimiz bulunduğunu) gösteren sayıya denir. Örneğin, toplamı belli N
sayının, yalnız ve ancak (N –1) tanesine dilediğimiz değeri verebiliriz, sonuncusu bu (N –1)
sayını toplamını, belli toplama eşitleyen değer olmak durumundadır, bizim bu son değer
konusunda bir seçeneğimiz yoktur. Öyleyse seçenek sayısı (N –1)’dir. Buna göre:
Öbek Değişkenlik Ortalaması
Bölüntü Değişkenlik Ortalaması
Yanılma Payı Değişkenlik Ortalaması

ÖDO = ÖD / ( K –1 )
BDO = BD / ( H –1 )
YPDO = YPD / (K –1 )(H –1 )

Sınamada kullanılacak Değişkenlik Oranları ise, ÖDO / YPDO ile BDO / YPDO
oranlarıdır. Bu oranlar, pay ve paydalarının “seçenek sayıları”na göre, Fisher’in adından gelen ve
ekten katkılarının sıfır olduğu durumda görülecek değişkenliklerin oranı olan, F sınama değeri
ile karşılaştırılır. Hesaplamanın ayrıntısı ve geniş açıklamalar her hangi bir istatistik kitabında
bulunabilir ( Örn. Newbold 1995 / Çev. Şenesen, 2000, Bölüm 15).
4. VERİLERİN KAYNAĞI ve DÜZENLENMESİ
Bu çalışmada kullanılan veriler, Antalya DSİ XIII Bölge müdürlüğünce yapılmış çeşitli
sulama birimlerinin ( Aksu, Köprüçay, Manavgat, Alara, Gazipaşa) işletme ve bakım çalışma
raporlarındaki kanal temizliği konusundaki bilgilerden çıkarılmıştır. Ham veriler, temizleme
dönemlerine göre, elle ya da makineyle temizlenecek ya da temizlenen tortu hacmi ile ilgili kanal
uzunluklarıdır (Ek 1). Ne var ki, bu verilerin bile eksik olduğu durumlar çoktur. Ek.1de görülen
kayıtlardan çıkarılabilen verilerden oluşturulan yıllık değerler Tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1. Çalışmada kullanılan temel veriler (Yıllık toplam değerler)
Aksu
Köprüçay
Manavgat
Alara
Gazipaşa
Yıllar Uzunluk T.Hacmi Uzunluk T.Hacmi Uzunluk T.Hacmi Uzunluk T.Hacmi Uzunluk T.Hacmi
(m)
(m3)
(m)
(m3)
(m)
(m3)
(m)
(m3)
(m)
(m3)
1995
63766 235150
80647
55400
45978
97769 71935
84298
10450
2175
1996
*
*
*
*
*
360
*
*
*
2000
1997
80000
86275
86147
73200
*
*
5600
5100
*
6500
1988
74900
77000
57500
62000
34000
60500 40000
26250
1500
850
1999
149780 128727
51240
60183
56000
30073 16500
21600
4500
3463
2000
*
*
74645
86230
16500
22200 30100
21200
3000
2800

Bu eksikli verilere bakmak bile bazı soruları akla getirmektedir. Örneğin, Aksu sulamasının
1995 yılı tortu hacmi diğerlerinden büyük görünmektedir. Ayrıca, 1999 yılı temizlenen kanal
uzunluğu, neredeyse, diğer yılların iki katıdır. Acaba niye?
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5. VERİ DEĞERLENDİRMESİ ve BULGULAR
İstatistik yöntemler yardımıyla, bir sulama işletmesi açısından anlamlı hangi tür sorulara
yanıt verilebileceği, hem neyi bilmek istediğimize hem de eldeki verilere bağlıdır. Eldeki sınırlı
verilerle neler yapılabileceği aşağıda örneklenmiştir:
5.1. Kanallarda Biriken Tortu Konusu
Bu veriler yardımıyla, ilk sorulabilecek soru şudur: Böylesi bir tortulanmaya yol açan
sulama suyunun tortu yükü nedir? Bu sorunun yanıtını, yukarıda, Kavramsal Çerçeve
bölümünde geliştirdiğimiz tortu bütçesi bağıntısını kullanarak araştırabiliriz. Örnek olarak,
Köprüçay sağ sahil sulaması ele alınmıştır. Burada, toplam sulama alanı 17 290 Ha = 172,9 x 106
m2 dir. 1999 yılında temizlenen toplam tortu hacmi 76 815 m3 tür. Tortunun birim hacim ağırlığı
olarak 1,67 ton/m3 = 1,67 x 106 g/m3 alınmıştır.
İlk yaklaşım olarak, kanallarda çökmeden tarlalara giden askı maddesi oranı, α, sulama
suyundaki bütün tortular kanallarda çöküyor varsayılarak, sıfır alınabilir. Toplam tortu hacminin
64 882 m3’lük bölümünün ( % 84,47 ) ana kanalarda birikmiş olması da, bu varsayımı
desteklemektedir. Sıfırdan büyük α değeri, hesaplanacak tortu yükü değerlerini artıracak
olduğundan, sıfır varsayımıyla bulunan değerleri tortu yükünün alt sınırı olarak da düşünebiliriz.
Sulama suyu gereksinimi ve randımanı konusunda elimizde bir bilgi yoktur. Bu durumda,
ancak çeşitli sulama derinliklerine göre sulama suyunda bulunacak tortu yükü, tG (g/m3 = mg/lt),
değerlerini denklem (6) yardımıyla, hesaplayarak bir irdeleme yapabiliriz (Tablo 2):
Tablo 2. Çeşitli sulama derinliklerine göre tortu yükleri (mg / lt = g/m3 )
Sulama derinliği (cm)

Sulama suyundaki
Sulama suyundaki
tortu yükü(mg/ lt) Sulama derinliği (cm) tortu yükü(mg/ lt)

70
80
90

519
594
668

110
120
140

816
890
1039

100

742

170

1261

Bu sonuçlar şaşırtıcıdır, çünkü sulama suyunda böylesi yüksek tortu yükü değerleri
görülmez. Güvenilir bir kaynaktaki verilerden ( Altınbilek, 1988, Table 1) hesaplanan bazı
akarsuların tortu yükü değerleri şöyledir: Fırat 285 mg/lt, Missisippi 611 mg/lt , Nil 1320
mg/lt , Dicle 1333 mg/lt ve Kızılırmak 2712 mg/lt. Bu değerlerle yapılacak karşılaştırma,
sonucun ne denli inanılmaz olduğunun açık kanıtıdır.
Bitkiye gerekli su derinliği, bu iklim kuşağında, en az 0,7 m ( 70 cm) alınmalıdır ; sulama
randımanını da – iyimser olarak – %50 olarak alırsak, sulama derinliği 1,4 m (140 cm)
olacaktır. Bu 140 cm’lik sulama derinliğine denk düşen tortu yükü – ki 1039 mg/lt olarak
bulunmuştur – bir sulama suyunda görülebilecek bir değer değildir.
Diğer yandan Kepez Elektrik T.A.Ş.’in yaptırdığı Köprüçay Projesi ÇED raporunda
(EESL ve DOLSAR, 1994), Köprüçay akarsuyunun ortalama yıllık toplam akımı 368,2 x 106 m3
ve yılda getirdiği ortalama toplam sediment 368 200 ton olarak verilmektedir. Buna göre,
Köprüçay’ın tortu yükü 131 mg/lt olmaktadır. Oysa bitkiye gerekli suyu 70 cm, sulama
randımanını % 78 gibi erişilmesi çok zor bir oran olarak alsak, sulama derinliği 90 cm olur ki
buna denk düşen tortu yükü, yine de, Köprüçay akarsuyunun tortu yükünün 5 katından ( 655
mg/lt ) bile çok olmaktadır.
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Görüldüğü gibi, eldeki verilere göre, sulama suyunun hesaplanan tortu değerleri inanılmaz
ölçüde yüksek çıkmaktadır. Nitekim, temizlenen tortu hacmi ve kanal uzunlukları göz önüne
alınırsa, her yıl kanallardan 35 – 40 cm kalınlığında bir tortu temizleniyor olması gerekmektedir.
Beton kanallar için bu gerçekçi değildir. Toprak kanallarda dahi, böylesi bir tortu kalınlığı (ki
otlanmayı da içerir) oluşması istenir bir durum değildir ve buna karşı çeşitli önlemler (örneğin,
otlanmanın önlenmesi ) uygulanır.
5.2. Sulama Birimleri ve Yıllar Açısından Karşılaştırmalar
Bir sulama işletmesi açısından, yıldan yıla değişmelerin genel yapısını bilmek önemlidir.
Birden çok işletmeden sorumlu bir yönetim ise, hem yıllara göre değişmeleri izlemek hem de
sulama birimleri arasında karşılaştırma yapmak ister.
Temel veri tablosuna bakmak dahi, akla bazı soruları getirmektedir. Örneğin Aksu Sulama
biriminde, 1995 yılı temizlenen tortu hacmi değeri ile 1999 yılı kanal uzunluğu değeri çok
yüksek görünüyor.
Temizlenen kanal uzunluğunda ya da tortu hacmindeki değişiklikleri incelemek, aynı
sulama birimini açısından anlamlı olabilir. Ancak, sulama birimlerini karşılaştırmak açısından
pek anlamlı sayılmaz. Dolayısıyla, değişik boyutlardaki sulama birimlerini karşılaştırmak üzere,
birim uzunluğa düşen tortu hacmi, tortu yığımı (m3/m) olarak tanımlanmıştır ve bu değişken
kanallardaki tortulanma olgusunu değerlendirmede kullanılmıştır.
5.2.1. Sapkın değer araştırması
Örnek olarak, Aksu sulama biriminin, çeşitli temizlik dönemlerine ilişkin verilerde
“sapkın değer” incelemesi yapılmıştır. Burada yanıtı aranan soru, temizleme dönemleri arasında
kanallarda tortu birikmesi sürecinde bir başkalık olup olmadığıdır. Bu amaçla, SPSS programı
kullanılarak olasılık dağılımları çizilmiş ve sonuçlar Şekil 1’de verilmiştir. Buna göre, 1999
yılının 5 temizlik dönemindeki tortu yığım değerlerindeki dalgalanma beklenen ölçüdedir. Yığım
değerleri sıfırdan az olamayacağı için log-Normal dağılım öngörülmüştür. Nitekim, değerlerin
logaritması Gausscıl dağılıma uymaktadır (Bak. Şekil 1).
1998 yılının 5 temizlik döneminden sonuncusundaki yığım “aşırı” görünmektedir.
Nitekim, denklem (8a) ile bulunan sınama değeri 10, 77 olup %1 olasılıklı sınır değeri 9,00’dan
ve denklem (8b) ile bulunan sınama değeri 0.811 olup %1 olasılıklı sınır değeri 0,780’dan
büyüktür. Somut anlatımla, sonuncu dönem yığımının önceki 4 dönem yığımları oluşturan
tortulanma sürecinden kaynaklanma olasılığı %1den azdır. Bu “sapkın değeri” içeren ve dışta
bırakan dağılımlar da bu görüşü doğrulamaktadır (Bak. Şekil 1). 1995 yılı ve 1998 yılı son
dönem tortu yığım değerlerinin, diğerlerinden başka kaynaklı olduğu, bu iki değeri içeren ve
dışta bırakan olasılık dağılımlardan kolayca anlaşılmaktadır (Bak. Şekil 1).
Bu istatistik incelemeler, Aksu sulama birimindeki 1995 yılı ve 1998 yılı son dönem
kanal tortulanmasının, diğer dönemlere göre “çok aşırı” olduğunu göstermektedir. Bunun
nedenlerinin incelenmesi gerektiği açıktır. (Diğer dönemlerin tortulanmasının ne ölçüde “uygun”
sayılacağının da, yukarıda Köprüçay için verilen örneğe göre, ayrıca değerlendirilmesi
yapılmalıdır).
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5.2.2. İki anadeğerin karşılaştırılması
İstatistiksel anadeğer karşılaştırma yöntemlerinin kullanılışına bir örnek olmak üzere şu
soru sorulabilir: İki sulama biriminin yıllık tortu yığımları arasında önemsenir bir başkalık var
mıdır? Örneğin, Manavgat’ın yığım değerleri Gazipaşa’nınkinden daha büyük görünüyor.
Elimizde, yıllara göre eşlenmiş 4 yığım değeri var ( n = 4). Aynı yılın yığım değerlerinin farkını
alıp, bu farkların anadeğerinin “sıfır” olup olmadığını, t testi ile sınayabiliriz. Ortalama fark d =
0.8277,, standart sapması ise SS= 0.937 olarak hesaplandı. İki sulama biriminin tortu yığımları
arasında bir başkalık yoktur demek anadeğerleri aynı demektir, dolayısıyla D = 0 alınmalıdır.
Buna göre t test değeri, Denklem 7 kullanılarak, 1.767 olarak bulundu. Bu değer, seçenek sayısı
3 için, %10’luk sınır değer 1.638 ile %5’lik sınır değer 2.353 arasına düşmektedir. Dolayısıyla,
Manavgat ile Gazipaşa sulama birimlerindeki tortu yığımının aynı anadeğer olması olasılığı
%10dan azdır. Bu iki sulama birimi arasındaki tortu yığımı başkalığın nedenleri araştırılmalıdır.
5.2.3. ANOVA uygulaması:
Son olarak, ANOVA uygulamasına bir örnek olmak üzere üç sulama biriminin 4 ayrı
yıldaki tortu yığım değerleri ( m3 / m) incelenmiştir. İlgili bilgiler Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 3. Sulama birimlerinin yıllara göre ana kanaldaki tortu yığım değerleri ve genel
ortalamadan sapmalar
Yıllar

AKSU

KÖPRÜÇAY

ALARA

Ortalama

1995
1997
1998
1999

3,6877
1,07844
1,02804
0,85944

0,68694
0,84971
1,07826
1,17453

1,17186
0,91071
0,65625
1,30909

1,84884
0,94629
0,92085
1,11435

Ortalama

1,6634

0,94736

1,01198

1,61011

SAPMALAR
2,0776
-0,5317
-0,5821
-0,7507

-0,9232
-0,7604
-0,5318
-0,4356

-0,4382
-0,6994
-0,9539
-0,3010

Eldeki bu verilerle yapılan ANOVA çözümlemesinin sonucu Tablo 4’te görülmektedir.
Buna göre tortu yığımı açısından sulama birimleri arasında bir başkalık olduğunu istatistiksel
olarak söyleme olanağı vermemektedir. Ayrıca, yıldan yıla da istatistiksel bir değişiklik
bulunamamıştır. Diğer bir söyleyişle, yıldan yıla ve birimler arasındaki başkalıkların, ortak bir
anadeğer dolayında gerçekleşen olağan dalgalanmaların sonucu olduğunu düşünebiliriz.
Unutmamalıdır ki bir başkalığın istatistiksel olarak saptanabilmesi, örnek kümesindeki veri
sayısına da bağlıdır. Eğer, anadeğerler arası fark büyükse örnek kümesinde veri sayısı az iken de
bu fark saptanabilir. Bu fark küçükse, az sayıdaki veri, gerçekte var olan bu farkı istatistiksel
olarak göstermeye yetmeyebilir.
Tablo 4. ANOVA çözümlemesi sonuçları
ANOVA sonucu
Sulama birimleri arası
Yıllar arası
Yanılma payı
Toplam

Toplam
Değişkenlik
3,19934
3,65551
2,23123
9,08608

Seçenek
Sayısı
2
3
6
11

Ortalama
Değişkenlik

Bulunan
F değeri

1,59967
1,21850
2,23123

4,30
3,28

Sınır
F değeri
5,14
4,76

Ancak, Aksu biriminin 1995 yılı yığım değerinin “olağan dışı” olduğunu, yukarıdaki
incelemeden bilmekteyiz. Bu durum, verilerin ortak anadeğerden olan sapmalarının olasılık
dağılımı incelemesi ile yeniden doğrulanmıştır ( Bak: Şekil 1).
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AKSU Yığım – Bütün değerler

AKSU Yığım – 1995 ve 1998 son dönem yok

Normal P-P Plot of VAR00
1,00

,75

,75

Expected Cum Prob

Expected Cum Prob

Normal P-P Plot of VAR00
1,00

,50

,25

0,00
0,00

,25

,50

,75

,50

,25

0,00
0,00

1,00

,50

,75

Observed Cum Prob

Observed Cum Prob

Transforms: natural log

Transforms: natural log

AKSU Yığım – 1998 Son dönem yok

Normal P-P Plot of VAR00

1,00

,75

,75

Expected Cum Prob

1,00

,50

,25

0,00
0,00

,25

,50

,75

,50

,25

0,00
0,00

1,00

,25

,50

,75

Observed Cum Prob

Observed Cum Prob

Transforms: natural log

Transforms: natural log

AKSU -1999 tüm değerler

Normal P-P Plot of VAR00
1,00

Expected Cum Prob

,75

,50

,25

0,00
0,00

,25

,50

,75

1,00

Observed Cum Prob
Transforms: natural log

Şekil 1 Tortu yığım değerlerinin P-P dağılımı
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1,00

AKSU Yığım – 1998 Bütün Değerler

Normal P-P Plot of VAR00

Expected Cum Prob

,25

1,00

6. SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, doğru sorulan somut sorulara, uygun matematiksel, istatistiksel ya
da veri çözümleme yöntemleri yardımıyla, çok sınırlı verilerle bile bazı yanıtlar verilebileceğini
göstermekti. Nitekim, sulama kanallarındaki tortu temizliğine ilişkin eksik verilerin bile,
işletmecilik açısından çok önemli bazı konulara ışık tutabileceği, somut birkaç örnekle
gösterilmiştir.
En önemli bulgu şudur: İncelenen sulama birimlerinin sulama kanallarının
temizlenmesine ilişkin verileri “kuşku verici” ve “güvenilmez”dir. Çünkü, sulama suyundaki
tortu yükünün Dicle ırmağınınkine yakın olması ve beton kaplamalı, 3 m genişlikli bir ana
kanalda ortalama 35 –40 cm kalınlığında bir tortunun her yıl birikmesi inanılır gibi değildir.
Ayrıca, sulama birimlerinin tortu yığımı, belli ölçüde, başkalık göstermektedir. Bazı yılların tortu
yığımı ise “sapkın değer” durumundadır. Bütün bu göstergeler, tortu yığımı konusunda şimdiye
dek uygulana gelen temizlik gereği saptaması yönteminin sıkı bir incelemeden geçirilmesini
zorunlu kılmaktadır.
Sulama işletmesinde, kanal temizleme harcamaların önemli bir gider kalemi olduğu
düşünülürse, tortu birikmesi konusunun daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiği de açıktır.
Böylelikle, tortulanmanın gerçek boyutları belirlenerek, bunu önlemek için mühendislik ve
işletmecilik açısından neler yapılması gerektiği araştırılmalıdır.
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TERSİYER
KANAL

YEDEK KANAL

ANA KANAL

Kanal
Tipi

EK 1. İlk verileri sağlayan tablolardan bir örnek
KÖPRÜÇAY SULAMASI
Yıllar

Temizlenecek
Uzunluk (m.)

1995
1996
1997
1997
1998
1998
1999
2000
2000
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
2000
2000
1995
1996
1997
1998
1999
2000

80647
54147
32269
54147
28300
61000
27300
54147
5770

Temizlenecek Tortu Miktarı (m.3)
Elle
Makine
Toplam
55400
55400

19196
16011
6017

56429
30633
59943
32493
71647
28932
64882
5770

4021

51670
28178
48400
12900
49330

14781
5089
10458
2185
12310
2160
10543

5250
2333

56429
30633
59943
32493
71647
28932
64882
24966
16011
6017
4021
14781
5089
15708
4518
12310
2160
10543
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Temizlenen
Uzunluk (m.)
80647

Temizlenen Tortu Miktarı (m.3)
Elle
Makine
Toplam
55400
55400

54147
32000
40000
17500
51240
23205
51440
18110
1800
1000
10000
4000
42000
17000
44528
11610
46864

6900
2300
1200
900
11325
1944
4300

45200
28000
41000
21000
60183
24592
61638
5570

3000
1200

45200
28000
41000
21000
60183
24592
61638
23680
1800
1000
6900
2300
4200
2100
11325
1944
4300
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ÖZET
Bu çalışmada, toprak matrik potansiyelinin (toprak nem tansiyonu) ölçümüne göre çalışan
sulama otomasyon modeli tesis edilmiş ve denenmiştir. Sulama otomasyon sistemi, damla
sulama ünitesi, iki adet selenoid vana, elektropompaj ünitesi, basınç dönüştürücülü tansiyometre
(BDT), toprak nem kontrol cihazı (TNKC) ve bilgisayar (PC) ile diğer yardımcı parçalardan
oluşturulmuştur. Sulamanın başlaması ve durması için iki eşik değer (15 ve 25 kPa)
belirlenmiştir. Basınç dönüştürücülü tansiyometreden alınan toprak matrik potansiyeli, 25 kPa
değerine ulaştığında, bilgisayar veya toprak nem kontrol cihazı, sulama sistemini aktif hale
geçirmektedir. Toprak matrik potansiyeli, 15 kPa eşik değerine düştüğünde de, sulama sistemi,
durma moduna geçirilmektedir. Yılın 123. ile 182. günleri arasında yapılan deneysel
çalışmalarda otomatik sulama sistemi, 6 kez sulama moduna geçirilmiştir. Sulama otomasyon
modeli, yapısal ve işlevsel özellikleri, avantajları, dezavantajları incelenmiş ve sulama
otomasyon programlarına uygunluğu yönünden karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler:Toprak matrik potansiyeli, tansiyometre, otomatik sulama, damla sulama
THE MEASURE OF SOIL MATRIC POTENTIAL AND USE IN THE
COMPUTERIZED AUTOMATIC IRRIGATION
ABSTRACT
In this study, an automatic irrigation model based-on soil water measurement (soil matric
potential) were installed and tested. The automatic irrigation system consist of the drip irrigation
unit, two selenoid valves, electropumping unit, tensiometer with pressure transducer (BDT), soil
moisturemeter (TNKC), computer (PC) and other auxiliary elements. Two soil matric potential
treshold values (15 and 25 kPa) were accepted to turn on or turned off the irrigation. When the
soil matric potential from receiving tensiometer with pressure transducer reached 25 kPa treshold
value, irrigation system were turned on active irrigation mode by computer or soil
moisturemeter. When the soil matric potential reduced to 15 kPa treshold value, irrigation system
were turned off inactive irrigation mode. The automatic irrigation sytem were turned on active
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irrigation mode 6 times in this experimental studying between 123 day of year and 182. The
constructional and functional features, avantages and disavantages of the irrigation model were
investigated and compared for their possible application in automated irrigation programme.
Key Words: Soil matric potential, tensiometer, automated irrigation, drip irrigation
1. GİRİŞ
Kültüre alınmış bitki popülasyonlarının büyüme sezonu boyunca özellikle de vejetatif
dönemde, kök bölgelerinde yeterli miktarda suyun olması gerekli olmaktadır. Bu su, yağışlardan
veya su tablasından sağlanamıyorsa, gerekli olan su, basınçlı veya yüzey sulama gibi yapay
sulama yöntemleriyle bitkiye verilmesi zorunlu olmaktadır. Bitki-toprak ve su üçlemi arasında
optimum dengenin sağlanması gerekmektedir. Gereksinim duyulan suyun bitki kök bölgesine
verilmesiyle, bitki su ihtiyacı karşılanacağından devamlı ve kararlı bir bitkisel üretim yapılırken,
verim de artmaktadır. Sulama suyuyla, diğer tarımsal girdilerin etkiliği artırılmakta, topraktaki
fazla tuz yıkanmakta, taban taşı yumuşatılmakta ve bitki köklerinin daha derinlere hareket etmesi
sağlanmaktadır.
Sulamanın bu faydaları yanında, sakıncaları da bulunmaktadır. Bitkiye gereğinden fazla veya
daha az su verilmesi ya da uygun zamanda verilmemesi, verim azalmasına enerji ve iş kaybına
neden olmaktadır. Ayrıca bu durum, toprakta tuzlulaşma, aşınma, taşınma ve drenaj gibi
sorunları da beraberinde getirebilmektedir.
Kültür bitkilerinin üretiminde verim ve kaliteyi önemli derecede etkileyen su, bitkilerin %8096‘sını oluşturmaktadır [Boztok, 1990]. Öte yandan bitkiler, beher kilogramlık kuru madde
üretirken, bünyelerinden 200-500 kg su geçirmektedirler [Yavuzcan, 1991].
Bitkilerin gereksinim duydukları suyun zamanında, istenen miktarda ve uygun aralıklarla
bitkiye verilebilmesi için, bir takım ölçme ve değerlendirme teknik ve yöntemlerinden
yararlanılmaktadır. Toprak, bitki ve iklimsel parametrelere bağlı olarak, bitki için gerekli olan
nemin ölçülmesinde ve sulama otomasyonuna aktarılmasında 4 yaklaşım bulunmaktadır
[Koçak,1996-a]:
1. Toprak nem durumunu ölçme,
2. Bitki su statüsünü ölçme,
3. Evapotranspirasyon (bitki su tüketimi) metot ve modellerinden oluşan ampirik
eşitlikler (Penman, Blaney cridle, Bowen denge metodu vb.),
4. Diğer teknikler.
Sulamadan beklenen yararların elde edilebilmesi için, koşullara en uygun sulama yönteminin
seçilmesi ile sulama sisteminin kurulması ve gelişen teknik ve teknolojilere bağlı olarak
otomasyon teknikleriyle de desteklenmesi gerekmektedir. Sulama otomasyon teknikleri yüzey
sulama sistemlerinde azda olsa kullanılabilirse de, daha çok basınçlı sulama yöntemleri (damla
ve yağmurlama sulama) üzerinde uygulama alanı bulmaktadır. Yüzey sulama yöntemlerinde, su
taşıyan açık kanallardaki ya da borulardaki suyun seviyesini, debisini, akış hızını ölçmek, tarlaya
su veren sulama kapılarını açıp-kapamak gibi uygulamalar otomasyona bağlanabilmektedir.
Ancak bunların kullanımları sınırlı kalmaktadır. Basınçlı sulama sistemlerinde otomasyon,
sulamanın başlama zamanının, sulama süresinin, verilecek su miktarının ve bunun hangi sıklıkta
tekrarlanacağının belirlenerek; vanalar, pompa, debi ölçer gibi elamanların açılıp-kapanması
ilkesine dayanmaktadır. Sulamada yüksek kullanım etkinliği sağlayan
algılayıcı ve
mikroişlemcilerle bütünleşik otomatik kontrollü sulama uygulamalarının kullanılmasıyla, bitki,
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toprak, su ve çevresel faktörler arasında kararlı bir denge, sağlanabilmektedir. Böylece ürünlerin
nitelik ve niceliğinde önemli artışlar olurken, zamandan, işgücünden, enerjiden ve su
kaynaklarından önemli derecede tutum sağlanabilmektedir.
Sulamada otomasyon stratejilerinin başında toprak nemini ölçme ve algılama teknikleri
gelmektedir. Toprak nemini ölçmede ve değerlendirmede tansiyometreler, dielektrik nem ölçme
teknikleri (zaman ve frekans etkili nem ölçerler), toprak nem ölçme blokları (alçı blokları-poröz
bloklar), nötron probları, gama ışını zayıflaması yöntemi, termokapl psikrometreler ve termal
kondüktans yöntemi gibi teknikler ve algılayıcılar kullanılmaktadır [Koçak, 1996-b].
Uygulamada yapılarının basitliği ve ucuz olmaları nedenleriyle daha çok tansiyometreler
kullanılmaktadır. Tansiyometreler, toprak zerrelerinin suyu kendi yüzeyleri etrafında tutma gücü
olarak adlandırılan toprak matrik potansiyelini (toprak nem tansiyonu-kapillar tansiyon-negatif
basınç) ölçmektedirler. Uygulamada yaygın olarak kullanılan tansiyometreler, en basit olarak,
havası alınmış suyla dolu saydam bir boru ya da tüpün sonuna geçirgen seramik bir uç, başına bir
tapa ve buna yakın bir yere de manometre bağlanmasıyla dizayn edilmişlerdir. Tansiyometreler,
0-100 cbar (0-100 kPa) arasındaki matrik potansiyel değerlerinde ölçüm yapabilirlerse de, efektif
çalışma alanları 0-80 cbar arasında değişmektedir [Zoldoske and Jorgensen, 1990; Smajstrla and
Harrison, 1982]. Tansiyometrelere çeşitli kontaklı manometre gibi çeşitli şalt düzenleri (vakum
kontakları vb) ya da basınç dönüştürücüleri (pressure transducer) eklenerek, sulamada
otomasyon sağlanabilmektedir.
Bu çalışmada toprak matrik potansiyelini kontrol etme stratejisine dayanan damla sulama
ünitesiyle bütünleşik sulama otomasyon sistemi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım
Makinaları Bölüm laboratuvarına tesis edilmiştir. Gerekli yazılım ve donanım eklenerek kurulan
sulama otomasyon sistemi (SOS), kendisine verilen yazılım ve yönergeler doğrultusunda
çalıştırılmıştır. Otomatik kontrollü sulama sisteminde kullanılan elamanlar, sistemin tesisi,
çalışma ilkeleri ile gerekli açıklamalar materyal ve metot bölümünde, elde edilen verilerde de
araştırma bulguları ve öneriler bölümünde verilmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Sulama Otomasyon Modelinin Kurulması
A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri laboratuvar koşullarında yılın 123. günü ile 182.
günleri arasında yapılan deneysel çalışmada, Munsuz [1982]’ye göre deney toprağının tekstür
analizleri yapılmış ve diğer fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Buna göre, üzerinde çalışılan deney
toprağı, %62,11 kum, %25,45 kil ve %12,44 siltten oluştuğu belirlenmiştir. Siltli-killi kum
bünyeli çalışma toprağının, deney başlangıcındaki nem %33,13, tarla kapasitesindeki nem
%32,03 ve solma noktasındaki nem de %17,13 olarak tespit edilmiştir. Deney toprağı alanı (3x4
m2), elektro pompaj ünitesi, vana, manometre, ana boru hattı, yan boru hatları, lateraller ile
damlatıcılardan oluşan ve 1,5 bar işletme basıncıyla çalışan iki işletme birimli model bir damla
sulama ünitesi tesis edilmiştir (Şekil 2.1).
Daha sonra, algılayıcı olarak kullanılan basınç dönüştürücülü tansiyometre (BDT), Koçak
[2002]’ye göre, yerleştirme kriterleri de göz önünde bulundurularak, damlatıcılardan yatayda 18
cm uzaklıkta ve 30 cm derinlikte olacak şekilde toprağa gömülmüştür. Otomasyon amacıyla
karar verici olarak kullanılan toprak nem kontrol cihazıyla da (TNKC) bağlantısı yapılmıştır.
Toprak nem kontrol cihazı, RS232 iletişim portu üzerinden bilgisayara bağlanmıştır. İşletme
birimlerine su veren elektro pompaj ünitesiyle ve iki adet selenoid vanayla (SV) bağlantısı da
yapılarak, otomatik sulama sistemi çalışır hale getirilmiş ve gerekli yazılım da yüklenmiştir
(Şekil 2.2).
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1. Elektropompaj ünitesi
2. Su kaynağı
3. Emme hattı
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Şekil 2.1. Tesis edilen damla sulama ünitesi

1. Bilgisayar
2. Torak nem kontrol cihazı
(TNKC)
3. Basınç dönüştürücülü
tansiyometre (BDT)
4. Damla sulama ünitesi
5. Seleneoid vanalar (SD)
6. Damlatıcılar
7. Elektropompaj ünitesi
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Şekil 2.2. Toprak matrik potansiyelini ölçme ilkesine göre çalışan sulama otomasyon sistemi (SOS)

2.2. Sulama Otomasyon Modelinin Çalışma İlkeleri
Toprak matrik potansiyeline göre çalışan PC kontrollü sulama otomasyon modelinde
kullanılan algılayıcılarla çalışmada, sulama emrinin verilmesi için, tarla kapasitesi (TK) ile
solma noktası (SN) arasındaki fark olarak bilinen mevcut kullanılabilir nemden (dk)
yararlanılmaktadır. Ancak bitkilere bu nemin (dk) tamamı kullandırılmaz. Uygulamada
genellikle dk’nın %50’si tüketildiğinde sulamaya başlanılması ve TK değerinde de
sonlandırılması önerilmektedir. dk’nın bitki tarafından tüketilmesine izin verilen kısmı (Ry),
bitki türlerine ve yetişme devresine bağlı olarak değişmekle birlikte , bu değer, kuraklığa duyarlı
bitkiler için %30, daha az duyarlı bitkiler için de %75 alınabilmektedir.
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Deneylere başlamadan önce, bir ön çalışma olarak topraktaki nem ile basınç dönüştürücülü
tansiyometrenin kalibrasyon grafiği çıkarılmıştır. Bu amaçla, BDT 30 cm derinlikte toprağa
yerleştirilmiş ve toprak başlangıçta sature oluncaya kadar sulanmıştır. Her gün öğle arası BDT
değerleri, okunmuş ve aynı anda da gravimetrik olarak toprak nem numuneleri alınmıştır.
Gravimetrik olarak alınan bu toprak nem değerleri, volümetrik nem değerlerine çevrilmiştir.
Daha sonra, bu nem değerlerine karşılık gelen BDT okumaları belirlenmiştir. Buna göre BDT,
%32,94’lük deney başlangıç neminde 3,4 kPa değerini; %30,52’lik tarla kapasitesi (TK)
neminde 15 kPa değerini; %18,22’lik solma noktası (SN) neminde ise 56 kPa değerini
göstermiştir. Mevcut kullanılabilir nemin %50’sinin tüketildiği ve sulamanın başlaması gereken
%24,37’lik nemde ise, BDT, 25 kPa değerini vermiştir.
Bu araştırmada, TK ile SN arasındaki farkın %50’ye düştüğünde sulamanın başlatılması
kabulünden yola çıkarak sulamanın otomasyonunda biri alt, diğeri üst olmak üzere 2 adet eşik
değer belirlenmiştir. Buna göre, TK volümetrik nemine (%30,52) karşı gelen ve basınç
dönüştürücülü tansiyometreden (BDT) okunan 25 kPa nem değeri,”Sulamanın başlangıç eşik
değeri” (SB) olarak; dk’nın %50’sinin tüketildiği andaki %24,37’lik nem değerine karşılık gelen
ve BDT’den okunan 15 kPa değeri de “Sulamanın durma eşik değeri” (SD) olarak kabul
edilmiştir.
Deney toprağı üzerinde çalışmalara başlanılmasıyla birlikte, laboratuvar sıcaklığı ortama
asılan biri ispirto diğeri cıva hazneli iki adet termometrenin ortalaması alınarak; toprak sıcaklığı
da 30 cm derinlikte toprağa gömülen sıcaklık algılayıcısıyla izlenmiş ve manuel olarak ölçülerek
kayıt edilmiştir.
Otomasyon sistemi kurulduktan sonra, bilgisayarın ve toprak nem kontrol cihazının (TNKC)
bağlantıları yapılmış ve gerekli yazılım yüklenmiştir. Denemenin başlangıcında, deney toprağı
sature oluncaya kadar sulanmış ve 24 saat beklendikten sonra, otomasyon sistemi, çalıştırılmıştır.
Zamana bağlı olarak, toprakta azalan nem değerlerine karşın, basınç dönüştürücülü
tansiyometredeki (BDT) basınç artışları, bilgisayar (PC) ve TNKC tarafından izlemiş ve
değerlendirilmiştir. Toprak nem tansiyonu, 25 kPa değerine yani sulama başlama eşik değerine
(SB) ulaşınca, PC veya TNKC tarafından verilen emirle, selenoid vanalar ve elektro pompaj
ünitesi aktif hale gelmektedir. Böylece iki işletme birimli damla sulama ünitesine su
verilmektedir. Verilen suyla birlikte, toprak nem tansiyonu azalmakta ve 15 kPa sulama durma
eşik değerine düştüğü anda, bir başka deyimle TK değerinde, PC veya TNKC, sulamayı
durdurmaktadır. Bir sonraki sulama emri gelinceye kadar otomasyon sitemi, durma modunda da
kalmaktadır. Sulamayla ilgili PC’de toplanan veriler, gerek grafiksel ve gerekse veri dosyası
olarak PC yazıcısından alınabilmektedir.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÖNERİLER
Yılın 123. ile 182. günleri arasında laboratuvarda bitkisiz toprak ortamda yapılan
denemelerden elde edilen bulgular, bu bölümde özetlenmiş ve otomasyon sistemiyle ilgili
önerilerde de bulunulmuştur. Toprak ve ortam sıcaklıkları, özellikle de buharlaşma yoluyla nem
kaybına neden olduğundan dolayı izlenmiştir. Elde edilen verilere göre, çizilen sıcaklık-zaman
grafiği Şekil 3.1’de verilmiştir. Toprak sıcaklığı, laboratuvar sıcaklıklarına göre, daha kararlı bir
seyir izlemiştir. Öte yandan, laboratuvarda zaman zaman kaloriferlerin yanması ve gece gündüz
arasında önemli derecede sıcaklık farklılıklarının olması gibi nedenlerle laboratuvar sıcaklıkları
daha kararsız ve daha genlikli bir trend izlemiştir. Yılın 135, 148 ve 178. günlerindeki ölçülen
toprak sıcaklığı, aynı günkü laboratuvar sıcaklığı üzerine çıkmıştır.
Genel bir kabulle sulama uygulamalarında, TK ile SN arasındaki farkın, %50’ye düştüğü
anda sulamanın başlaması gerekmektedir. Zamanla eksilen bu nem, tamamlanarak, parsel yine
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TK seviyesine getirilmelidir. Toprak nemi, bitki su tüketimi, derine sızma ve diğer nedenlerden
dolayı TK’dan SN’ye doğru azalırken, BDT sürekli olarak, bu durumu izlemektedir. BDT’nin
topraktaki nem tansiyonuna ilişkin aldığı veriler, TNKC’ye ve buradan da PC’ye uygun sinyal
biçiminde aktarılmaktadır. Toprak matrik potansiyeli, 25 kPa sulama başlangıç eşik değerine
ulaştığında, TNKC veya PC, sistemi sulama moduna geçirmektedir. Bu anda elektropompaj
ünitesi ve selenoid vanalar, enerjilenmekte ve damla sulama sistemine su verilmektedir.
Damlatıcılardan verilen sulama suyu, infiltrasyonla toprak içine süzülmekte ve

Yılın gunleri (YG)
Laboratuvar sıcaklığı

Toprak sıcaklığı

Şekil.3.1. Laboratuvar ve toprak sıcaklıklarının zamana bağlı olarak değişimi

tansiyometre poröz kabı etrafına gelmektedir. Bu anda BDT içine veya dışına su akışı
olmakta ve bu yeni koşul için hidrolik denge sağlanmaktadır. BDT’de gösterge değeri, 15 kPa
değerine ulaştığında da, elektropompaj biriminin ve vanaların enerjisi kesilmektedir. Sulama
sistemi, bir dahaki sulama emrine kadar durdurulmaktadır. Bu çalışmada yılın 133, 144, 155,
164,173 ve 181. günlerinde sulama sistemi aktif hale geçmiştir. Bu 59 günlük deney sürecinde,
sulama otomasyon sistemiyle 6 kez sulama yapılmıştır. Şekil 3.2’de zamana bağlı olarak nemin
değişimi ile sulamanın başlama (SB) ve sulamanın durma (SD) modlarına geçtiği günler
görülmektedir.
Bu çalışmada laboratuvar ortamında çalışıldığından sulama frekansları (sulama sıklığı)
oldukça azdır. Açık parsellerde, bitkili ve daha sıcak ortamlarda çalışılması halinde sulama
frekansları da artacaktır. Toprak matrik potansiyelini ölçmede kullanılan tansiyometreler, 0-100
kPa arasındaki değişimleri ölçebilmektedir. Oysa bazı bitkiler, daha yüksek matrik potansiyel
değerinde de normal gelişimlerini sürdürebilmektedirler. Bu nedenle, tansiyometrelerin kullanım
alanları sınırlı kalmaktadır. Toprak türlerine göre tansiyometrelerin gösterge değerlerinin,
volümetrik neme çevrilmesi, bir başka deyimle kalibrasyonları oldukça zor olmaktadır.
Tansiyometrelerin otomasyon için kalibrasyonları yapılırken, yeterli özen gösterilmelidir. Öte
yandan, 2-3 saatte ölçüm yapabilecek düzeye gelmeleri, zaman zaman servis ve bakıma ihtiyaç
duymaları, dezavantajlarını oluşturmaktadır. Maliyetlerinin az olması, sulamanın başlama
zamanlarını hassas olarak tayin etmeleri, servis ve bakım ihtiyaçlarının az olması gibi avantajları
nedeniyle, otomasyon sistemlerinde daha uzun süre kullanılmaya devam edeceklerdir. Ancak,
son günlerde kullanıma giren zaman etkili (TDR) ve frekans etkili nem ölçerler (FDR) daha
hızlı, güvenilir ve kararlı ölçümler yapabildiklerinden tercih edilmektedirler. Ne yazık ki,
bunların da maliyetleri oldukça yüksektir.
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Şekil 3.2. Sulama otomasyon sisteminin zamana bağlı olarak nem değişim trendi ve sulama başlama
(SB) ile sulamanın durma (SD) modları

Sulama otomasyon sistemlerinde topraktaki nemin ölçülmesinde kullanılan algılayıcıların
parsellere çok sayıda ve değişik derinliklerde yerleştirilmesiyle daha güvenilir ve verimli
çalışma yapılabilecektir.
Toprak matrik potansiyelini ölçme ilkesine göre çalışan sulama otomasyon sistemleri, iklimsel
ve bitkisel faktörleri içeren diğer otomasyon sistemleriyle kombine edebilirlerse, yani bitkisel ve
iklimsel faktörleri ölçebilen algılayıcılardan da geri beslemeler yapılabilirse, daha sağlıklı,
kararlı ve güvenilir sonuçların alınabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.
Bütün bu bulgulardan özetle elde edilen veriler, sulama otomasyon stratejilerinin
belirlenmesinde ve kurulmasında önemli katkı sağlayacaktır. Teknik ve teknolojilerdeki
ilerlemelere bağlı olarak sulama otomasyonundaki gelişmelerde hızla devam etmektedir. Azalan
su kaynakları, boşa giden emek ve enerjiler, bozulan ekolojik denge, sulama otomasyon teknik
ve teknolojilerinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Burada üreticilere, araştırıcılara, ve
sulamacılara düşen görev bu teknik ve teknolojileri yakından izleyip, kendileri için en etkin ve
ekonomik olanını seçmek olacaktır.
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ÖZET
GAP kapsamında İspanya-Türkiye ikili işbirliği çerçevesinde inşa edilecek olan Şanlıurfa
ilindeki Bozova Pompaj Sulaması 1. Kısım inşaatı Atatürk Barajından alınan su ile 8 669 hektar
tarım arazisini sulayacaktır. Bu makalede, Bozova Pompaj Sulaması I. Kısım projesinde varolan
tüm su kaynaklarınının depolanması, düzenlenmesi ve basınçlı sulama sistemi ile taşınması için
gerekli yapılar ve uygulamada karşılaşılan bazı sorunlar ele alınmıştır. Proje tamamlandığında,
bugün için gelişmemiş bir altyapıya sahip olan Bozova sahasında, arazi dönüştürülebilecek ve
kısa bir süre içerisinde önemli kazançlar elde edilecektir. Bütün bunlar, gerçekleştirilebilecek bir
basınçlı sulama şebekesi (yağmurlama, damlama) ile uygun ziraat yapılması ve sağlanan
altyapıların devamlı bakımı sayesinde gerçekleşecektir.
Anahtar Kelimeler: Bozova Pompaj sulaması I.Kısım , Sulama
SOUTHEASTERN ANATOLIAN PROJECT BOZOVA PUMPING IRRIGATION
PROJECT 1. SECTION CONSTRUCTION
ABSTRACT
Bozova Pumping Irrigation Project 1. Section Construction which will be constructed with
Spain-Turkey cooperation will irrigate 8 669 ha agriculture area by taking water from Atatürk
Dam. In this study, Bozova Pumping Irrigation Project 1. Section Construction is to calculate
and design of the necessary infrastructure to achieve the works of storage, regulating and
transport for the complete management of hydrolic resources by pressurized irrigation systems
and deals with some problems facing with during construction.When project is finished, the
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area of Bozova, a depressed area today, will be able to transform its lands and obtain in a short
time some important benefits. All that will be achieved thanks to the irrigation systems by
pressure with sprinkler and drip irrigation, the convenient tillage and the preservation of the
provided infrastructures.
Key Words: Bozova Pumping Irrigation Project 1. Section Construction, Irrigation
1. GİRİŞ
GAP' ta, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini kapsayan, tarım, enerji, hizmetler ve çevre
sektörüne yönelik DSİ yatırımları 13 büyük proje biriminden oluşmaktadır. GAP içerisinde yer
alan projelerin 7' si Fırat Havzası' nda, 6' sı Dicle Havzası' nda yer almaktadır. Ayrıca bu projeler
dışında GAP tamamlandığında kısmen büyük projelerin içinde kalacak olan Münferit Projeler de
yer almaktadır. GAP' ta Dicle ve Fırat nehirleri ve kolları üzerinde 22 baraj ve 19 hidroelektrik
santral yapılarak, 7500 MW kurulu güç ile yılda 27 milyar kWh enerji üretimi ve yaklaşık 1.7
milyon hektarlık brüt alanda sulama yapılması amaçlanmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki enerji projelerinin yaklaşık %74' ü, sulama
projelerinin ise yaklaşık %11'i işletme halindedir. Güneydoğu Anadolu Projesi' nin entegre
kalkınma projesi olması, GAP bölgesinin milli gelirden aldığı payın arttırılmasını ve gelir
seviyesi artışının sosyal-kültürel gelişmeyi de beraberinde getirmesini öngörmektedir. Gelir
seviyesi artışını sağlayacak temel faktör ise tarım sektörü olacaktır. GAP kapsamında İspanyaTürkiye ikili işbirliği çerçevesinde inşa edilecek olan Şanlıurfa ilindeki Bozova Pompaj Sulaması
1. Kısım inşaatı Atatürk Barajından alınan su ile 8 669 hektar tarım arazisini sulayacaktır (Şekil
1, Şekil 2).
Proje, basınçlı sulama şebekesi kurularak gelecekte yağmurlama ve damlama sulama gibi
modern sulama sistemlerine geçişi sağlayacaktır. Bu proje, orta ve uzun vadede az gelişmiş
bölgelerde dikkate değer bir gelişme sağlayacak, sosyal ve kültürel değişime neden olacaktır.Bu
bölgede tarla içi sulamada modern sulama sistemlerinin kullanılması, yüksek verimli ürünlere
geçilmesini, dolayısıyla da karlılığın artmasına yol açacaktır.

PROJE SAHASI

Şekil 1 Bozova Pompaj Sulaması 1.Kısım İnşaat Sahası.
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Su kaynaklarının rasyonel kullanımının gerekliliği, pompa İstasyonu, filtre ve benzeri tüm
kullanıcılara yönelik merkezi sistemler olarak kullanılmasına olanak vermesi, sulama
şebekelerinin büyük alanlarda ekonomik olarak daha elverişli olması, şehir içme suyu şebekeleri
ile aynı çalışma felsefesine sahip olması nedeniyle sulama dağıtım şebekesi tercih edilmiştir.

ATATÜRK
BARAJ GÖLÜ

BOZOVA POMPAJ
I.KISIM İNŞAATI
SULAMASI

8 600 ha

Şekil 2 Bozova Pompaj Sulaması 1.Kısım Sulama Alanı.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER
Harita Çalışmaları: Şanlıurfa bölgesi ile ilgili topoğrafik haritalar esas alınarak , N-41 ile M41 grubu haritaları (profil çizgisi 1m ve ölçeği 1:5000) hazırlanmıştır.
Proje Sahasının Bölümlendirilmesi: Sulama alanı bölgelere bölünmüştür. BP1 olarak
adlandırılan alan da Sub-area1, Sub-area2 ve Sub-area3 olmak üzere üç farklı sulama alanına
bölünmüştür (Tablo 1, Şekil 3).

Tablo 1 Sulama Şebekeleri ve Suladıkları Arazi
Subarea 1

Subarea 2

Subarea 3

1-A Şebekesi

2-A Şebekesi

3-A Şebekesi

1-B Şebekesi

2-B Şebekesi

3-B Şebekesi
3-C Şebekesi

Alan

2.162 ha

3.491 ha

Toplam Alan

3.016 ha
8.669 ha
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Şekil 3 Bozova Pompaj Sulaması 1.Kısım Şebeke Genel Vaziyet Planı.
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Arazinin Parsellere Ayrılması: Her parsel 5.5
yapılmıştır.

hektarlık bir arazi toplulaştırmasına göre

Sulama Sistemi: Projede serbest talebe bağlı sulama dağıtım şebekesi sistemi
kullanılmaktadır. Basınçlı sulama için iki yöntem (yağmurlama ve damla sulaması)
öngörülmüştür. Sahip olduğu çalışma basıncı 40 m ve üstünde yağmurlama veya damla sulaması
yapabilmeye uygun olan su alma üniteleri ve çalışma basıncı 40 metreden az olan (fakat daima
25 metreden yüksek olan ) su alma üniteleri vardır. Bu ünitelerin hepsi mevzi sulamaya elverişli
yapıdadır [Proje raporu,2000].
Pompalama Süresi: 18 Saat/Gün
Su Vermede Etkili İş Günü: Günde 20 saat
Tarımsal Etüd: Sulama modülü = 1,24 lt/s/ha.
Rezervuarların Kapasitesi: Hacimsel olarak 8 saatlik su talebi
Her Parseldeki Debi İhtiyacının Belirlenmesi: Sulama şebekesi, tüm arazi sahiplerinin
herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacak şekilde (bazı limitler ile) kendi parselinde sulama
yapabilmesine imkan verecek şekilde projelendirilmiştir. Bu şekilde, suyun ulaştırıldığı noktada
yüksek çalışma kalitesi elde edilecektir. Şebeke otomatik olarak çalışacak şekilde
projelendirildiği için sulama serbest talep ile veya aşırı su ihtiyacı durumunda vardiyalı olarak
gerçekleştirilebilecektir.
Projelendirilen sulama şebekelerinde çok kullanıcılı su alma üniteleri kullanılması
öngörülmüştür. Kontrolü tek bir noktaya indirmek, güvenlik ekipmanlarını azaltmak ve boru
uzunluklarını azaltmak için her su alma ünitesi için maksimum 4 adet parsel düşmektedir.
Parsellerin yüzeylerinde yapılan analizde, parselleri yedi farklı tipe ayırmak mümkün
olmaktadır. Bunlar sırasıyla A, B, C, D, E, F ve G olarak tanımlanabilir (Tablo 2).
Parsel

Smin
Smax
(ha)
(ha)
A
1,99
2,99
B
3,00
3,99
C
4,00
4,99
D
5,00
5,99
E
6,00
6,99
F
7,00
7,86
G
7,87
8,07
*1-yağmurlama. 2-Damla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tablo 2. Parsel Başına Düşen Debiler
Sort
Km
NoShf NoShf G.L.
(ha)
1
2
2,63
1,13
4
2
3,76
3,56
1,12
6
3
2,51
4,45
1,12
8
4
1,88
5,50
1,09
8
4
1,88
6,44
1,09
10
5
1,50
7,27
1,08
10
5
1,50
8,07
1,00
12
6
1,25

Parsel: Parsel tipi.
Smin: Aralıktaki minimum parsel alanı (ha).
Smax: Aralıktaki maxsimum parsel alanı (ha).
Sort: Parsel tipine giren tüm parsel alanlarının ortalaması(ha).
Km : Emniyet katsayısı Smax/ Sort.
NoShf 1: Püskürtücüler için kabul edilen vardiya sayısı.
NoShf 2 : Damla sulaması için kabul edilen vardiya sayısı.
G.L.: Her parsel tipi için serbestlik derecesi.
P: Her tip parsel için çalışma olasılığı.
qd : Her tip parsel için hesaplanan debi (l/s).
qa : Her tip parsel için kabul edilen debi(l/s).
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P

qd

qa

0,27
0,40
0,53
0,53
0,67
0,67
0,80

16,62
14,87
13,94
16,77
15,71
17,51
15,05

16,7
14,9
14,0
16,8
15,8
17,6
15,1

Her kesimdeki sirkülasyon debisi: Debilerin hesabı karışık çıkışlar için birinci Clement
formülü ile yapılmıştır. Şu hipotezler kabul edilmiştir [Proje raporu,2000].
•
•

Formülün uygulanabilmesi için minimum nokta sayısı
5
Şebekenin çalışma özelliği
%95

Her bir kol için proje debisi şu formülle hesaplanmıştır.
Q1= ∑ ni . pi . di + U (Pq) . √ ∑ ni . pi . qi . di2
i

(1)

i

di : i noktasında sağlanan debi
pi : i noktasında çalışabilirlik. Şu formülle hesaplanmıştır.
pi =1 / GLi

(2)

GLi : i noktasındaki serbestlik derecesi
qi : i noktasındaki çalışamama olasılığı
ni : di debisi ile sağlanan nokta sayısı
U (Pq) : normal merkezi değişken. %90 verimlilikte çalışma için U=1.28, %95 verimlilikte
çalışma için U=1.65, %99 verimlilikte çalışma için U=2.33
Şebeke Boyutlandırması: Projede 7 adet dağıtım şebekesi bulunmaktadır. Bu şebekelerde
yapılan teknik ve ekonomik optimizasyon sonucunda,
•350 mm den 2000 mm’ye kadar olan çaplarda CTP
•160 mm den 315 mm ye kadar
olan çaplarda HDPE borular kullanılmaktadır.
•Sulama şebekesinin toplam uzunluğu yaklaşık 240 kilometredir.
Sulama şebekesindeki çaplara göre;
CTP için sürtünme katsayısı
0.029
HDPE için sürtünme katsayısı
0.007
Lokalize kayıp katsayıları
1.1
Hesap sıcaklığı
15 oC
Borulardaki minimum nominal basınç
6 bar
3. HİDROMEKANİK VE ELEKTROMEKANİK EKİPMAN (H&E)
3.1.Pompa İstasyonları: Proje’de 2 adedi Atatürk Baraj Gölü’nden, 2 adedi de iletim
kanalından rezervuarlara su iletecek şekilde 4 adet pompa istasyonu bulunmaktadır. Bu pompa
istasyonlarında gerekli debiyi temin etmeye yetecek sayıda, pompanın yanında 1 adet yedek
pompa bulunmaktadır. Bunların fonksiyonları ve sulama alanları ile debileri aşağıda belirtilmiştir
(Tablo 3).
Tablo 3.Pompa İstasyonları
POMPA İSTASYONLARI
PS 1-1
PS 1-2
Toplam debi
3,63 m³/s.
10,83 m³/s.
Toplam Manometrik Basma Yüksekliği
120 w.m.c
85 w.m.c
Pompa Tipi
Düşey
Düşey
Pompa Sayısı
3 + 1(yedek) 2 + 1(yedek)
Pompa gücü
2000 Kw.
5900 Kw.
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PS 2-2
5.83 m³/s.
55 w.m.c
Yatay
5 + 1(yedek)

PS 3-4
5.00 m³/s.
56 w.m.c
Yatay
4 + 1(yedek)

950 Kw.

950 Kw.

3.2. Cebri Borular
Tablo 4 Cebri Boru Çap ve Uzunlukları
CEBRİ BORU

ÇAP (mm)

UZUNLUK (m)

IP 1-1

1600

2687

IP 1-2 *

2 x 2200

1450

IP 2-2

2000

595

IP 3-4

1800

980

* : IP 2-2 Cebri Boru hattı iki adet borudan

3.3. Ana İletim Kanalı
Pompa istasyonu PS 1-2’ den Cebri Boru IP 1-2 vasıtasıyla basılan suyun, PS 2-2 & PS 3-4
Pompa istasyonlarına iletilebilmesi amacıyla inşa edilmektedir. Bu kanaldan PS 2-2 ve PS 3-4
Pompa istasyonları yatay pompalar aracılığıyla suyu alacaktır (Şekil 4). Trapez kesitlidir ve
derinliği 610 cm’dir.Taban ve yan duvarları tamamen beton kaplamadır.Uzunluğu yaklaşık 4068
m’dir. Debisi 64 m3/s olarak projelendirilmiştir. Kanal üzerinde bir adet sifon yapısı mevcuttur.
Gerekli yerlerde geçiş trafiğinin sağlanması amacıyla kanal üzerinde köprüler inşa edilmektedir.
3.4. Rezervuarlar
Tablo 5. Rezervuarların Özellikleri
Toplam Yükseklik
Toplam

Yararlı Hacim

REZERVUAR 1-1

REZERVUAR 2-2

REZERVUAR 3-4

7,30
107.505,90 m3

7,30 m
174.369,80 m3

7,00 m
153.738,80 m3

96.631,60 m3

157.420,90 m3

138.215,80 m3

Tüm Rezervuarlar jeotekstil ve poliüreten membranla kaplanarak sızdırmazlık sağlanmaktadır.

Foto 1. Rezervuarların Jeotekstil ve Poliüreten Membranla Kaplanması.
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BP1 ALANI
TOPLAM SULAMA ALANI 8668.85 ha
Rezervuarı
Sulama Alanı

Rezervuarı
Sulama Alanı

Pompa İstasyonu

ANA KANAL

Pompa İstasyonu
Basma Havuzu

Pompa İstasyonu
Pompa İstasyonu

Sulama Alanı

Şekil 4 Bozova Pompaj Sulaması 1.Kısım Projesinin Şematik Gösterimi.
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3.5. Filtre İstasyonları
Projenin asıl amacının basınçlı tarla içi sulamaya olanak verecek şekilde su kaynağının
tarlalara dağıtılması olması nedeniyle, sulama suyunun dağıtım şebekesinin başlangıcında
filtrasyondan geçirilmesi kaçınılmaz bir gereklilik olmaktadır. Bu nedenle her şebekenin
girişinde, rezervuardan gelen suyun borulu şebeke ağına girmeden önce filtre edilmesi amacıyla
filtre istasyonu bulunmaktadır.
Suyun Atatürk Barajından ve bundan sonra üstü açık rezervuarlarda ve kanalda
depolanmasından suyun organik içeriğinin artması nedeniyle dağıtım şebekesinden önce
uygulanacak filtre işlemiyle sulama suyu fiziksel özelliklerine sahip ve filtre edilmiş olması
sağlanacaktır.
Her sulama şebekesi için bir adet filtre istasyonu planlanmıştır (Tablo 6). Sulama suyunun
randımanı filtre gereçleri ile filtre edilmesiyle istenen kalitede sulama suyu elde edilecektir.
Filtreler kendi eleğini temizleyen, filtre giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkını ölçüp buna göre
eleğini temizleme işlemini başlatacaktır.
Filtre sistemi giriş ve çıkışta olmak üzere iki adet kelebek vana ile kontrol edilecek ayrıca her
vana ile birlikte hava tahliye vanası olacaktır. Filtre istasyonları kullanılacak teknolojiye uygun
elektromekanik plana göre drenaj ve tahliyesi olacak şekilde projelendirilecektir.
3.5.1. Filtre İstasyonu Özellikleri
•Otomatik Temizlemeli Filtreler
•Hidrolik/Elektrik Temizleme Mekanizması
•Yedi Adet Filtre İstasyonu : Her Şebeke İçin Bir Adet
Tablo 6 Filtre İstasyonlarının Özellikleri
Filtre istasyonu

Debi (m3/h)

Filtre giriş/çıkış
hızı (m/s)

1-A

7.520

1,80

1-B

6.552

1,75

2-A

11.430

1,88

2-B

10.696

1,91

3-A

6.660

1,78

3-B

6.365

1,95

3-C

6.692

1,80

TOPLAM

55.915

-

3.6. Su Alma Üniteleri
Çok kullanıcılı su alma üniteleri seçilmiştir.Su alma ünitelerinin yerleşiminin, debisinin ve
basıncının hizmet verecekleri sahanın maksimum ihtiyaçlarına uygun seçilmiştir. Bir su alma
ünitesi belirli sayıda parsele su verecek şekilde gerekli hidromekanik ve elektromekanik
ekipmandan oluşmakta ve bir betonarme yapı içinde bulunmaktadır. Bu su alma üniteleri
sulayacakları parsel sayısına göre farklı tiplerdedir.

549

3.7. Kontrol Sistemi
Pompa istasyonları rezervuar veya kanaldaki suyun seviyesine göre kontrol edilecektir.
Maksimum ve minimum su seviyelerini tespit edecek sensörler bulunacaktır. Maksimum
seviyede pompanın kapatılması komutu verilecek ve minimum seviyeye ulaşılmadıkça pompa
tekrar çalışmayacaktır.
Sistem normal çalışır durumda iken maksimum su seviyesi üzerinde bir alarm noktası
bulunacaktır. O alarm noktasına ulaşılırsa, bir hata var demektir. Otomasyon sistemi hatası,
pompaların elle devreye sokulmuş olması su seviyesinin müsaade edilen noktayı aşmasına yol
açmış olabilir. Bu seviyeye varıldığında alarm sistemi pompa istasyonunda devreye girerek, tüm
pompaları kapatır ve tesis sorumlusuna alarmı ulaştırır.
Diğer bir koruma sistemi ise her bir cebri borunun başında bir analog basınç transdüseri
bulunacak, bu transdüser önceden ayarlanmış maksimum basınç değerine ulaşıldığında tüm
pompaları kapatacaktır. Pompalar, rezervuardaki seviye izin verirse ve basınç önceden ayarlamış
bir değere düşünce tekrar çalışacaktır. Emniyet basınç transdüser alarmı harekete geçerse yeni
bir alarm daha verilecek ve olumsuz çalışma koşulları tesis sorumlusuna bildirilecektir.
Pompaların kuru çalışmasını önlemek için bir maksimum –minimum seviye sistemi ile alarm
seviyesi tespit edilecektir. Emme havuzu seviyesi minimum düzeye geldiğinde tüm pompalar
duracaktır. Su seviyesi tekrar maksimum seviyeye ulaştığında rezervuarlardaki seviye izin
verirse pompalar tekrar çalışacaktır. Su seviyesinin alarm nedeni olan seviyeye kadar inmesi
halinde (minimum seviyenin altında) pompa istasyonu alarmı devreye girecek, tüm pompalar
kapatılacak ve tesis sorumlusu alarmla haberdar edilecektir.
Kurulacak sistemde sistemin doğru çalışması için gerekli sayıda seviye sensörleri bulunacak,
bunun dışında her bir cebri boru başlangıcında basınç transdüserleri bulunacaktır. Seviye
sensörleri ve basınç sensörleri sisteminin tümünde yedekli olacak, biri arızalandığında diğeri
işlevi devam ettirecektir. Aynı şekilde, bilgi aktarım sistemleri de yedekli yapılacak, en azından
bunlardan birine kablo bağlantısı olacaktır.
Her bir pompa istasyonunda PLC’ler tesisi kontrol edecektir. PLC’lere tüm sensörlerden bilgi
ulaşacak, alınan bilgi sonuçlarına göre işlev görecektir. Pompalar, motor ile elektrik
teçhizatındaki olası anormalliklere ilişkin bilgileri alacak, mümkün olduğu takdirde sorun olan
pompayı kapatıp, uygun olan diğer bir pompayı çalıştıracaktır. Pompaların istenen sırada
kullanılmasını sağlayacak, ancak pompaların toplam kullanım süresinin aynı olmasına dikkat
edilecektir. PLC’ler pompaların çalışma sınırlarını belirli bir zaman proğramına bağlayacak,
elektrik kesintisi durumlarına karşı yedek enerji kaynağı bulundurulacaktır.
Ayrıca tüm sistemin kontrolü için SCADA programı yüklü iki redündant bilgisayar
bulunacaktır. Bu sistem, PLC’lerden gelen bilgileri alacak, sistem şeması ile ekranda
gösterilecektir. Bilgisayardan pompaların manuel olarak açılabilmesini sağlayacaktır. Alınan tüm
verilere ait vaka ve geçmiş bilgileri ile kayıtlarını tutacaktır.
SCADA gerçek zaman aralıklarında uzaktaki noktalardan bilgilerin alınarak işlendiği ve tahlil
edildiği, böylece teçhizat kontrolünün yapıldığı prosestir. Verileri alıp tahlil ederek kontrol
yapan bir proses olup bütün bilgileri gerçek zaman aralığında PLC’lerden elde edecektir.
Bu özelliklerdeki bir sistemde Pompa istasyonlarının kontrolü PLC’lere bırakılmıştır.
SCADA, PLC’lerin görsel kontrolü ile tesisata kumanda eden parametrelerin değiştirilmesine
izin verir.
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4. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
Arazi parselasyonu arazi toplulaştırmasına göre yapılmıştır. Arazi toplulaştırması bir proje
alanında, bir kişiye yada bir tarımsal işletmeye ait dağınık durumda, şekilleri tarımsal çalışmaya
uygun olmayan tarım parsellerinin bir araya getirilmesi ve tarımsal işlemeye uygun biçime
sokulmasıdır.
4.1. GAP ’daki Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar
1- 3083 sayılı “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu”
adından anlaşıldığı gibi, sulama alanlarında yapılacak Arazi Düzenleme projelerini
kapsamaktadır.Sulama tesisleri yapımı aşamasında arazi toplulaştırma yapılması zorunludur.
Durum böyle olunca, sulama çalışmaları ile arazi düzenleme çalışmaları arasında tam bir
eşgüdüm kurulmasına ihtiyaç vardır. Ancak, özellikle arazi düzenleme projelerinin iskeletini
sulama projeleri oluşturmaktadır. Sulama projelerindeki herhangi bir gecikme arazi düzenleme
çalışmalarının bütünü ile aksamasına neden olmaktadır. Bu nedenle iki çalışma arasında
uygulama programı bakımından da tam bir paralellik kurulması gerekmektedir.
2- Sulama projelerinde ele alınan sanat yapılarının konum ve boyutları bakımından da arazi
düzenleme çalışmaları ile tam bir karşılıklı ve etkileşimli eşgüdüme gerek vardır.Arazi
düzenleme çalışmaları içinde, zaman zaman özellikle yol ağı büyük ölçüde değiştirilmektedir.
Sulama sanat yapıları ise, eski durumdaki yol, dere konumu esas alınarak projelendirildiğinde,
uygulama da gözlemlendiği gibi, arazi düzenleme projesinde kaldırılmış bir yol üstüne menfez
projelendirilmesi, sifon yada box yerlerinin, kanal-yol kesişme noktaları dışına düşülmesi ile ya
da yeni yol genişliği dikkate alınmadığında, sifon veya box genişliğinin yol genişliğinden az
veya büyük olması ile karşılaşılmıştır.Açıklanan nedenlerle, sulama tatbikat projelerinde sanat
yapıları yer ve boyutlarının belirlenmesi sırasında kesinlikle arazi düzenleme projeleri ile
karşılıklı-etkileşimli bir eşgüdüm kurulması gerekmektedir.
3- Arazi düzenleme çalışmaları sırasında, sulama tesisleri(kanal-kanalet-sanat yapıları), işletme–
bakım yolları ve diğer ortak kullanım alanları için gerekli olan hizmet alanları ihtiyacı, köy genel
sınırları içinde Hazine arazisi bulunduğu takdirde, bu topraklardan karşılanmış, köy genel
sınırları dahilinde Hazine mülkiyetinde arazi bulunmadığı takdirde, toprak sahiplerinden eşit
oranda kesintiler yapılarak karşılanmıştır. Fakat bu uygulamanın yasal dayanağı olmayıp ileride
getireceği sorunların neler olacağı dikatlerden kaçmaktadır. Şöyle ki; yapılan bu uygulama ile
Hazine arazisi olan köyler ile olmayan köyler arasında kendi içinde adaletsizlik yaratılmakta,
KHGM’nin uygulaması ile de çelişki arz etmektedir.
4- GAP Bölgesinde dar kapsamlı kabul edilecek bir toplulaştırma uygulanmaktadır.Çalışmaların
temel amacı, özellikle GAP bölgesinde salt sulama tesisleri yapımı dolayısıyla oluşacak
parçalanmanın önlenmesidir denilebilir.Bu bölgede örneğin köy yerleşim alanları planlaması,
köy imarı sorunu dikkate alınmamıştır. Oysa batı ülkeleri, toplulaştırmayı köy geliştirme ya da
köy yenileme ile birlikte ele almakta ve uygulamaktadır.Bu kapsamda, kırsal toprakların tarım
dışı amaçlara tahsisi sorununu en aza indirmek ve bu amaçla tarım işletmelerinin işlevlerini,
araç-gereçlerini, yetiştirdikleri ürünleri ya da hayvanların ihtiyaçlarını en uygun biçimde
karşılayacak işletme ve yer planlaması. GAP bölgesinde sulama ile verimliliğin çok yüksek
oranda artması sonucu yakın gelecekte çok büyük gelir artışı gerçekleşecektir. Bunun sonucu
bugün düzensiz, sağlıksız, toprakların tarımsal kullanıma gereken özeni göstermeyen yapılaşma
ve yerleşimlerin önüne geçilmesi mümkün olmayacağı gibi daha sonra yapılacak köy imar
çalışmaları da çok pahalıya mal olacaktır.
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5. SONUÇ
•

Bugün için gelişmemiş bir altyapıya sahip olan Bozova sahasında, arazi
dönüştürülebilecek ve kısa bir süre içerisinde önemli kazançlar elde edilecektir. Bütün
bunlar, gerçekleştirilebilecek bir basınçlı sulama şebekesi (yağmurlama, damlama) ile
uygun ziraat yapılması ve sağlanan altyapıların devamlı bakımı sayesinde
gerçekleşecektir.

•

Projede toplulaştırma yapılarak arazilerin küçük parçalara ayrılması ve bunun sonucu
kullanılamaz olması engellenmektedir.

•

Proje basınçlı sistem olarak projelendirilmiştir.Böylece su kaybı engellenmekte ve
yağmurlama ve damlama sulaması yapılmasına olanak sağlamaktadır.

•

Projede kullanılacak kontrol sistemleri birbiriyle ilişkili olacak böylece zaman ve insan
gücünden tasarruf sağlanarak işletmesi kolaylaşmış olacaktır.

•

Filtrelasyon otomatik olarak şebekeye su alınmadan önce yapılmakta böylece ileride
işletme sorunlarıyla karşılaşma olasılığı düşürülecektir.

•

Sulama şebekesi, tüm arazi sahiplerinin herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacak şekilde
(bazı limitler ile) kendi parselinde sulama yapabilmesine imkan verecek şekilde
projelendirilmiştir. Bu şekilde , suyun ulaştırıldığı noktada yüksek çalışma kalitesi elde
edilecektir. Şebeke otomatik çalışacak şekilde projelendirildiği için sulama serbest talep
ile veya aşırı su ihtiyacı durumunda vardiyalı olarak gerçekleştirilebilecektir.

•

Basınçlı sistem seçilerek, sağlıklı su kontrolünün yapılabilmesi, çiftlik randımanı yüksek
olduğundan su ihtiyacının azalarak daha fazla alanın sulanması, tarım arazisinin eğimli,
toprağın aşırı geçirgen ve üst tabaka derinliğinin az olduğu hallerde erozyonun
önlenmesi, basınçlı şebeke tipi seçildiğinden iletim randımanının artması, bitki veriminin
arttırılarak çiftçi net gelir artışının sağlanması, arazi kaybının az olması, işletme ve bakım
giderlerinin azalması, yüzeysel sulama yöntemleri ile sulanamayan dik meyilli , tesviyesi
güç ve kıymetli arazilerde uygulanabilmesi düşünülmüştür.
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ÖZET
Tuzluluk büyük oranda sulama yapılan kurak ve yarı kurak bölgelerde problem teşkil
etmektedir. Cumhuriyet Dönemi’nin en büyük yatırımlarından biri olan GAP’ta deneme
sulamasına yarı-kurak sayılabilecek bir iklime sahip Şanlıurfa-Harran Ovaları’nda 1994 yılında
başlanmıştır. Ancak, 2003 yılı başı itibarı ile 120 000 hektar alanda sulama yapılan ŞanlıurfaHarran Ovaları’nda çeşitli nedenlerden dolayı zaman içinde yaklaşık 5000 hektarlık bir bölümde
drenaj ve tuzluluk ile iligili sorunlar ortaya çıkmıştır. Tuzluluk ve drenaj ile ilgili problemleri
değerlendirmek amacıyla İran Rudasht Sulama Projesi ve İtalya Napoli’de bir pilot sahada
kullanılan SWAP simülasyon modeli, ve Hindistan, Haryana’da kullanılan FAIDS simülasyon
modeli gibi modeller bu yöreler ile benzerlik taşıyan Şanlıurfa-Harran Ovaları’nda da
kullanılabilir. Benzeri modellerin kullanılması ve pilot sahaların oluşturulması sonucunda elde
edilecek sonuçlar başta GAP olmak üzere diğer projelerde de gerekli modifikasyonlar yapılarak
kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: GAP, tuzluluk, SWAP, FAIDS
DRAINAGE PROBLEMS IN GAP AND THE SOLUTIONS
ABSTRACT
Salinity is one of the problems in major irrigation countries located in arid and semi-arid
regions. Within GAP, which is one of the biggest investments of the Republic Era, trial irrigation
was first done in Şanlıurfa-Harran Plains having semi-arid climate. However, by time salinity
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and drainage problems have occured in 5000 hectares of Şanlıurfa-Harran Plain which has
120000 hectares of irrigated land as of beginning of 2003. In order to evaluate salinity and
drainage related problems, SWAP simulation model which has been used both in Rudasht
Irrigation Project in Iran and in a pilot farm in Naples, Italy and another model FAIDS which has
been used in Haryana, India can be used in Şanlıurfa-Harran Plains which has similar
characteristics as the above mentioned fields. The results that will be obtained by the use of
similar models and formation of pilot farms can be used in other projects and especially GAP
with necessary modifications.
Key Words: GAP (Southeastern Anatolian Project), salinity, SWAP, FAIDS
1. GİRİŞ
Türkiye'nin yüzölçümü 78 milyon hektar olup tarım arazileri bu alanın yaklaşık üçte biri, yani
28 milyon hektar mertebesindedir. Türkiye'de tarım arazilerinin %93’ünde (Doğu Karadeniz kıyı
şeridi hariç) optimum verim için sulama gereklidir. Yapılan etütlere göre potansiyel yer altı ve
yerüstü su kaynakları dikkate alındığında ekonomik olarak sulanabilecek alan 8,5 milyon
hektardır. DSİ sorumluluğunda geliştirilecek 6,5 milyon hektarın ise 2,74 milyon hektarı
geliştirilmiştir. Ülkemizde beslenme ihtiyacımızın karşılanması, endüstrimizin ihtiyacı olan
tarımsal ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım kesiminde çalışan nüfusun işsizlik
sorununun çözülmesi ve hayat seviyesinin yükseltilmesi için geri kalan yaklaşık 4 milyon
hektarın da 2030 yılına kadar sulanması ve bunun için gereken sulama tesislerinin bir an önce
inşa edilmesi özel bir önem taşımaktadır. Bu amaçla Cumhuriyet döneminin en büyük
yatırımlarından biri olarak kabul edilen GAP’ta, yaklaşık 1,8 milyon hektarlık alanda sulama
yapılması amaçlanmaktadır. GAP kapsamında 150 000 hektar sulama alanı olan ŞanlıurfaHarran Ovalarında 1994 yılında deneme sulamasına başlanmış, 2003 yılı başı itibarı ile 120 000
hektar alanda, GAP genelinde ise toplam 200 000 hektar alanda sulama yapılmaktadır. Ancak
çeşitli nedenlerden dolayı zaman içinde ovanın yaklaşık 5000 hektarlık bölümünde drenaj ve
tuzluluk ile ilgili sorunlar ortaya çıkmıştır. GAP’ın hem Türkiye hem de kalkınmakta olan
ülkeler için tarım ve enerji projeleri önderliğinde bölgesel bir kalkınma projesi modeli ve
Şanlıurfa-Harran Ovası’nın da bu modelin hayata geçirilmiş bir (tarım sektörü) bileşeni olduğu
düşünüldüğünde yapılan hataların ve eksikliklerin giderilerek bir daha tekrarlanmaması için
önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu amaçla gerek fiziki modellerle (pilot saha) desteklenen
matematiksel modellerin kurularak sorunların nedenleri araştırılmalı ve olası problemler
öngörülmeye çalışılmalı gerekse de izleme değerlendirme çalışmaları ile performans
değerlendirilmesi yapılmalıdır. Ayrıca mevcut ve yapımı planlanan sulama şebekelerinde arazi
toplulaştırması, arazi tesviyesi, tarla içi drenaj hizmetleri zamanında ve eksiksiz olarak DSİ
yatırımlarına paralel bir şekilde yürütülmeli ve konu ile ilgili çiftçi eğitimine ayrı bir önem
verilmelidir.
2. DÜNYADA TUZLULUK PROBLEMİ
Tuzluluk, dünya genelinde sulu tarımda en önemli sorunların başında gelmektedir. Birçok
alanda, tuzluluk nedeniyle tarımsal üretim azalmakta ve daha da önemlisi tarımsal faaliyetlere
son verilmektedir. Büyük oranda sulama yapılan ülkelerde, yaklaşık olarak sulanan alanların üçte
biri tuzluluklan büyük oranda etkilenmiş veya yakın gelecekte etkilenmesi beklenmektedir.
(Kijne, 1998). Bazı ülkeler için tahminler şöyle verilmektedir: Pakistan %14, Çin %15,
Hindistan %27-%60, Mısır %30 ve Irak %50 (Ghassemi, 1995). Dikkatli bir sulama yönetimi
uygulanmazsa, sulanan alanlarda iki büyük tuzlanma problemi oluşması beklenebilir. İlk olarak,
sulama suyu her zaman için belirli bir miktarda tuz ihtiva edeceğinden toprakta tuz birikecek,
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ancak bitkiler tarafından yapılan evapotranspirasyon ve toprak yüzeyinden buharlaşma herhangi
bir miktarda tuzu uzaklaştırmayacaktır. Bu tuz birikimini azaltmak için sulama ihtiyacından fazla
miktarda su, kök bölgesindeki tuzu yıkamak için uygulanmalıdır. Bu ise, çoğu zaman ikinci bir
probleme, yükselen taban suyu nedeniyle göllenmeye neden olmaktadır. Genellikle, bu yeraltı
suyu da tuzlu olmakta ve nihayetinde kök bölgesinde tuzluluk seviyesini arttırmaktadır. Bu
yüzden, sulama uygulmaları kök bölgesinde tuz birikimini önleyecek kadar çok, ancak
göllenmeyi sınırlayacak kadar da az olmalıdır. Göllenme ile ilgili problemler yeterli bir drenaj
sisteminin kurulması ile de azaltılabilir.
3. ŞANLIURFA-HARRAN OVALARI SULAMALARI
3.1 . Şanlıurfa-Harran Ovalarının Genel Karakteristikleri
Sulu tarımla yeni buluşmuş olan Harran ovasında aşırı-bilinçsiz sulamalar, topografik yapı ve
drenaj sorunları nedeniyle orta ve güney kesimlerde sulama öncesinde varolan tuzluluk ve drenaj
(yüksek taban suyu) problemlerinin boyutları sulu tarımla birlikte artma eğilimine girmiştir.
Ovada bir çok köy ye mezrada araziler yüksek taban sularının etkisi altındadır. Meskun
mahallerde oluşan gölcüklerin pis koku yayarak halk sağlığını tehdit ettiği ve pek çok evin bu
sular nedeniyle yıkılmış ya da yıkılma tehlikesi altında olduğu belirlenmiştir.
Harran Ovası alüviyal ve resüdial topraklardan oluşmuştur. Ova toprakları genelde derin
profillidir. Ovanın % 80’ninde toprak kalınlığı 150 cm’den daha derin, geri kalan % 20’sinde ise
0-120 cm arasında kum, çakıltaşı, taban kayası ve kireç taşı ile sınırlıdır. Harran Ovası toprakları
profil boyunca genellikle (yaklaşık % 90’nında) ağır bünyeli (C)’dir. Harran Ovası toprakları
genellikle kırmızımsı kahverengi ve kahverengi ile bu rengin muhtelif tonlarıdır. Ova
topraklarının pH değerleri genellikle nötr ve buna yakındır (pH=7,50-8,0). Su tutma kapasiteleri
(% işba) 37-132 arasında değişmektedir.
Ova topraklarında (Akçakale) Auger Hole Metoduyla yapılan Permeabilite test sonuçlarına
göre, geçirgenlik hızlı ve çok hızlı bulunmuştur. Yapılan ölçümlerde asgari geçirgenlik K=0,22
m/gün, azami geçirgenlik 3,51 m/gün çıkmıştır. Harran Ovası toprakları üzerinde yapılan RAM
(Faydalı toprak rutubet kapasitesi) analiz sonuçlarına göre efektif faydalı rutubet kapasitesi 103
mm bulunmuştur.
Harran Ovası topografik yapı yönünden genel olarak düz ya da düze yakın arazilerden
oluşmaktadır. Genel eğim %0-2 arasındadır. Ovanın kuzey kesimleri nispeten eğimli
sayılabilecekken, güney kesiminde -özellikle Harran İlçesi ile Akçakale arasında- düşük kotlu
taban araziler uzanır. Bunun yanında ova içine serpilmiş tepe ve sırtlar da bulunmaktadır. Bu
alanlarda eğim genellikle % 2-6 arasındadır.
Harran Ovası Güneydoğu Anadolu Bölgesinin karasal ikliminin özelliklerini taşımakla beraber
Akdeniz ikliminin tesiri de vardır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Gece ve
gündüz arasında sıcaklık farkı yüksektir. Köy Hizmetleri Şanlıurfa Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü Koruklu Talat Demirören Araştırma istasyonunun 22 yıllık (1979-2000) iklim
verilerine göre Harran Ovasında yıllık ortalama yağış 364 mm, yıllık ortalama sıcaklık 17.2 0C
ve yıllık buharlaşma 1884 mm’dir.
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3.2. Şanliurfa-Harran Ovalarinda Tuzluluk-Sodiklik Durumu
Harran Ovası topraklarında 1964-1965 yılları arasında yapılan planlama arazi tasnif etüdü
çalışmaları sonucunda hazırlanan “Aşağı Fırat Projesi Şanlıurfa-Harran Ovası Planlama Arazi
Tasnif Raporu” sonuçlarına göre etüd edilen 200 561 ha alanda Tuzlu 8513 ha (%4,24), TuzluSodyumlu 3289 ha (%1,64), Sodyumlu 33 ha (%0,016) ve Tuzsuz 188 726 ha (%94,104) alan
tespit edilmiştir. Rapora göre sulama öncesi tespit edilen tuzluluk düzeyleri ise; 5406 ha 1. Sınıf
(% 0.1-0.2) tuzluluk, 4604 ha 2. Sınıf
(% 0.2-0.4) tuzluluk, 1769 ha 3. Sınıf (% 0.4-0.6)
tuzluluk, 23 ha 5. Sınıf (% >0.6) tuzluluktur ve ayrıca 3322 ha arazide sodiklik sorunu tespit
edilmiştir. Rapor incelenmesine göre aşırı tuzlu-sodik araziler Harran İlçesi ile Akçakale
arasında uzanan kesimde yer almaktadır. Üst akiferden alınan düşük kaliteli kuyu suları ile
yapılan halk sulamalari ve drenaj problemleri bu alanlarda tuzlanmayı artırmıştır.
Harran Ovasında detaylı toprak etüdleri 1990-1993 yılları arasında Akçakale YAS Sulamaları,
olarak bilinen alanlarda (5000 ha) yapılmıştır. Planlama toprak etüd sonuçlarına göre bu
alanlarda kuyu sulamaları yapılmadan önce 274 ha 1. Sınıf ve 50 ha 2. Sınıf tuzluluk düzeyinde
olmak üzere toplam 324 ha alanda tuzluluk sorunu tespit edilmişken, sulamaya açıldıktan 10 yıl
sonra 1418 ha 1. Sınıf tuzluluk, 1099 ha 2. Sınıf tuzluluk, 280 ha alanda 3. Sınıf tuzluluk ve 130
ha alanda 5. Sınıf tuzluluk olmak üzere toplam 2927 ha arazide tuzluluk ve 86 ha arazide
sodyumluluk sorunu tespit edilmişir. Detaylı toprak etüd sonuçlarına göre proje alanında 2. Sınıf
verimli tarım arazilerinin yarısından fazlası tuzlanmıştır. Bu durum drenaj imkanlarının kısıtlı
olması ve bu alandaki bazı sondaj kuyuları sulama suyu kalitesinin düşük olmasının (C3 S1)
sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Atatürk Barajı sulamaları sonrası Şanlıurfa-Harran Ovası sulama alanlarından (Harran 4 ve
Şanlıurfa 3. kısım hariç) alınan toprak örneklerinden seçilen 62 adet toprak profilinin 1964-1965
yılları toprak tuzluluğu etüd sonuçları ile 1997-2000 yılları arasındaki toprak profilinin ortalama
% tuz içerikleri belirlenerek kıyaslama yapılmıştır. Toprak analiz sonuçlarına göre Harran 3.
kısım ve Şanlıurfa 2. kısım (Suriye sınırına yakın araziler hariç) sulama alanlarında tuzluluk
yönünden bir problem görülmemektedir. Harran 5, Harran 6 ve Akçakale civarındakı Şanlıurfa 3.
kısım sulama alanlarında daha önceki yıllarda var olan tuzluluk problemleri drenaj sorunları
nedeniyle daha da artmıştır. 1964-1965 yılları toprak örnekleri analiz sonuçlarına göre tuzsuz
örneklerin (%<0,1) oranı %69,36 iken sulamalar sonrası (halk sulamaları ve devlet sulamaları)
bu oran %40,32’ye düştüğü gözlenmektedir. Değerlendirmeye tabi tutulan toprakların % 29,04’ü
sulamalardan sonra tuzlandığı sonucunu vermektedir. Sulama öncesi (1964-1965) 1. Sınıf
tuzluluk %20,97 iken, sulama sonrası (1997-2000) %25,812’e, sulama öncesi 2. Sınıf tuzluluk
%8,06 iken, sulama sonrasında %17,74’e, sulama öncesi 3. Sınıf tuzluluk %1,61 iken sulama
sonrasında %11,29’a yükselmiştir. Sodiklik sorunu sulama öncesinde %6,45 iken, sulama
sonrasi %8,06’ya çıkmıştır.
Bu sonuçlara göre Şanlıurfa-Harran Ovası topraklarında tuzlanma eğiliminin belirgin olduğu
görülmektedir. Sulama alanlarındaki tuzluluk değişim dağılımı incelendiğinde Harran 3. kısım
ve Şanlıurfa 2. kısım sulama alanlarında tuzlanma eğiliminin düşük olduğu, Harran 5. kısım,
Harran 6. kısım ve Şanlıurfa 3. kısım (Akçakale civarı) sulama alanlarında derin drenaj sorunları
nedeniyle tuzlanma eğiliminin yüksek olduğu gözlenmektedir.
3.3. Şanliurfa-Harran Ovalarinda Taban Suyu Durumu
Şanlıurfa-Harran ovasında aşırı-kontrolsuz sulamalar, drenaj sisteminin yetersizliği ve
topografik yapı nedeniyle yüksek taban suyu tehlikesi büyük boyutlara ulaşma eğilimindedir.
Topografik yapının düz ya da çukur olduğu alanlar, yamaç arazilerden gelen yüzey ve yer altı
akımlar ile kanal sızıntılarının etkisinde kalarak su birikintilerine maruz kalmaktadır. 1978 yılı
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Şanlıurfa-Harran Ovası drenaj raporu sonuçlarına göre Harran Ovasında taban suyu problemi
olan sahalar, genel olarak düşük kotlu Türkiye-Suriye sınırındaki arazilerde ve Harran İlçesi ile
Akçakale arasında uzanan kesimde yer almaktadır. Bunun yanında ovanın muhtelif bazı
alanlarında yüksek taban suyu problemi mevcuttur. 1978 yılı Rapor sonuçlarına göre taban
suyunun kritik en yüksek durumda 0-2,00 m’ler arasında bulunduğu alanların toplamı 2747 ha
(%1,30)’dır. Bu alanlar Akçakale İlçesinin Suriye sınırına yakın doğu ve batı kesiminde kalan
araziler ile Harran İlçesi çevresinde yer alan arazilerde tespit edilmiştir.
Sulama sonrası Harran Ovasında açılan 569 adet taban suyu gözlem kuyularından 338
adedinde su bulunmuştur. Su bulunan kuyularda taban suyu derinliğinin 0-2 metre arasında
bulunduğu kuyuların sayısı 261 (%45,08), taban suyunun 2 m’den daha derinde olduğu
kuyuların sayısı 77 (%13,53)’dir. Gözlem kuyuları 100 hektara bir adet olarak tesis edilmiştir.
Bu sonuçlara göre Harran Ovasında taban suyu sorunu bulunan alan yaklaşık 26 000 hektardır.
Yaklaşık 8000 ha alanda da potansiyel tehlike mevcuttur.
1978 yılı taban suyu etüd sonuçları ile sulama sonrası gözlenen seviye ölçüm değerleri
kıyaslanacak olursa, sulama ile birlikte yüksek taban suyu probleminin büyük boyutlara ulaştığı
sonucu çıkmaktadır. Tahliye imkanlarının kısıtlı ve yetersiz kalması sonucunda ovada büyük
miktarda tahliye edilmeyen su taban suyuna karışarak su tablasını yükseltmektedir.
Şanlıurfa-Harran Ovasında ortaya çıkmış bulunan tuzluluk ve drenaj sorunlarını incelemek
ve değerlendirmek amacıyla hazırlanan 2000 yılı sulama sezonu su bilançosu bilançosu
verilerine göre Şanlıurfa Tünelinden bırakılan su 1 207 490 000 m3, sulama sezonunda ovaya
düşen ortalama yağış miktarı toplam 104 160 000 m3, işletme alanlarında belirlenen pamuk %85,
hububat %10, sebze %5 ve mısır II. ürün
% 5 bitki desenine göre hesaplanan
3
evapotranspirasyon miktarı 996 150 000 m ve ovadan atılan su miktarı yaklaşık 193 900 000
m3’tür. Bu değerlere göre bilanço yapıldığında 121 600 000 m3 su ovada depolanmaktadir. Bu
depolanmanın yüksek taban suyu sorunu olarak ortaya çıktığı açıktır. Mevcut tahliye sistemi
fazla suları uzaklaştıracak yeterlilikte ve kapasitede olmadığından taban suyu problem
alanlarının boyutları artmaktadır.
3.4. Şanliurfa-Harran Ovalarinda Tahliye İmkanlari
Harran Ovasında halihazırdaki tahliye şebekesi tesis edilmeden önce doğal drenajı Culap
deresi ve bununla birleşen Kötü Çay, Ricle deresi gibi dereler sağlamaktaydı. Culap deresi uzun
yıllar ovanın doğal drenajı sağlarken yatağının sığ ve kapasitesinin yetersiz kalması sonucunda
yağışlı dönemlerde Harran İlçesi ile Suriye hududu arasında kalan düşük kotlu çukur arazileri su
altında bırakarak drenaj sorunları ortaya çıkarmıştır. Ayrıca Türkiye-Suriye hududundaki demir
yolu hattı bir bariyer görevi görerek drenaj sorunlarının artmasına yardımcı olmuştur. Culap
deresi ve Kötü Çay Harran Ovası sulama projesi kapsamında ıslah edilerek Ana Tahliye Kanalı
ismini almıştır. Ana tahliye kanalının Türkiye-Suriye sınırındaki DDY köprüsündeki derinliği
derin drenajı sağlayacak ölçüde olmadığından mansap sorunu uzun yıllar çözülmesi gereken en
önemli konu olmuştur. Ancak, son yıllarda Suriye tarafında söz konusu derenin kanalize
edilmesi sonucunda bu problem nispeten giderilmiştir. Bununla birlikte Harran Ovasında tesis
edilmiş ya da inşaat aşamasında olan derin drenaj sistemleri için mansap şartının sağlanması
amacıyla derin drenaj alanlarında pompaj tesisleri kurulmaktadır. Bu amaçla P10, P11 ve P12
derin drenaj pompa istasyonlari tesis edilmiştir ve yine arazide yapılan son gözlemler bu pompa
istasyonlarının da sorunun çözümünde önemli bir rol oynamaya başladığını göstermiştir.
Harran Ovasında drenaj genel olarak DSİ tarafından tesis edilmiş boşaltım ve ana boşaltım
kanalları vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Ovadaki mevcut tahliye şebekesi genel olarak
yüzeyden dönecek suları uzaklaştırmaya yönelik olduğundan tahliye kanallarının derinlikleri
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sınırlıdır (1-2 m). Bu nedenle tahliye sistemi yüzey sularının yeterli ölçüde uzaklaştırılmasında
ve taban suyunun düşürülmesinde yetersiz kalmaktadır. Yüksek taban suyunun düşürülmesi ve
drenaj sorunlarının giderilmesi için mevcut tahliye şebekesinin revize edilmesi gerekmektedir.
3.5. Şanliurfa-Harran Ovalarinda Drenaj Sistemleri
Harran Ovasında halihazırdaki tahliye sistemi genel olarak DSİ tarafindan hizmete sokulan
yüzeysel tahliye kanallarıdır. Bunun yanında ovanın da muhtelif bazı alanlarında yaklaşık 5000
hektarda (Harran 5. ve Harran 6. kısım) açık tersiyer derin drenaj kanalları tesis edilmiştir. Bu
kanalların ortalama derinlikleri 2-3 m arasında değişmektedir. Ayrıca Sanlıurfa Ovası sulaması
alanı içinde kalan 6650 ha alanda derin drenaj kanalları (ort. 3,50 m) ve pompa istasyonları ile
birlikte Köy Hizmetleri kapali drenaj sistemleri tesis edilmektedir. Köy Hizmetleri kapalı drenaj
sistemlerinde kolektör ve lateral çıkışları DSİ açık derin drenaj boşaltım ana boşaltım kanallarına
bağlanmaktadır.
Rapor ve arazi incelemelerine göre ovada derin drenaj sorunu yaklaşık 28000 ha’dır. Bu
alanların sulama ünitelerine dağılımı; Şanlıurfa sulamasında 4157 ha çiftlik drenajı, 3165 ha
derin drenaj olmak üzere toplam 7322 ha alanda drenaj sorunu bulunmaktadır. Bu alanlar
çoğunlukla Varlıan, Uzunyol, Garparıcan, Fatmakuyu, Gentari, Tatlıca ve Öncül köyleri
çevresindeki arazilerde yer almaktadır. Harran 3. Kısımda Keçikıran köyü çevresinde 141
hektarda çiftlik drenajı, Harran 4. Kısım Ortaköy ve Yenisu arazilerinde 335 ha Proje derin
drenajı, Harran 5. Kısımda Tekneli, Bellitaş, Büyük düzlük, Özlü, Alacalı, Arın, Coşandal,
Kabataş köyleri ile Harran İlçesi çevresindeki arazilerde toplam 14416 ha alanda derin drenaj
sorunu vardır. Harran 6. kısımda Arıcan, Güneren, Demirkuyu, Karra ve Şemsettin köyleri başta
olmak üzere civar arazilerde 1176 ha çiftlik drenajı, 4526 ha proje derin drenajı olmak üzere
toplam 5700 ha alanda drenaj sorunu bulunmaktadır.
Harran Ovasında ortaya çıkmış bulunan tuzluluk ye drenaj problemlerinin giderilmesi için DSİ
ve Köy Hizmetleri Bölge Müdürlükleri tarafından ortaklaşa derin drenaj projeleri
hazılanmaktadır. Bu kapsamda ovanın güney kesimlerinde yaklaşık 23 000 ha alanda açık derin
ve tarla içi kapalı drenaj sistemleri projelendirilerek inşaat çalışmaları başlatılmıştır.
4. ARAZİ DENEYLERİ VE SİMÜLASYON MODELLERİ
Arazi deneyleri, tuzlanma ile ilgili senaryoları test edip analiz yapmakta büyük faydalar
sağlamaktadır. Ancak bu deneylerin çok sayıda önemli sınırlamaları vardır. İlk olarak,
geçerlilikleri deneyin gerçekleştirildiği alan ve fiziksel şartlar için söz konusudur. İkincisi, arazi
deneyleri genelde birkaç yıllık kısa süreler için gerçekleştirilmekte, böylece de tuzlanma ile ilgili
problemlerde çok önemli bir konu olan uzun vade etkileri ihmal edilmektedir. Uzun vadeli bu
etkiler yükselen ve düşen taban suyu seviyelerinde olduğu gibi kök bölgesinde ve yeraltı
suyundaki tuz birikiminde de kademeli ama sabit olmaktadır. Sonuç olarak arazi deneyleri ile
analiz edilecek senaryo sayısı; işçilik, mevcut sahalar ve bütçe imkanları gibi pratik uygulama
sorunları nedeniyle sınırlandırılmak zorunda kalacaktır. Simülasyon modelleri arazi deneylerinin
sınırlamalarını bertaraf etmek için bu çalışmaların bir uzantısı gibi uygulanabilir. Günümüzde
çok iyi test edilmiş ve geçerliliğini kanıtlamış simülasyon modelleri mevcuttur ve tuzlanma ile
ilgili problemlerin çözümünde kullanılabilir.
4.1. İran-Rudasht Sulama Projesinde Swap Modelinin Kullanilmasi
Droogers, Torabi, Akbari ve Pazira’nın İran’da Zayandeh Rud Havzası’ndaki Rudasht Sulama
Projesi için gerçekleştirdikleri çalışmada; bitki gelişimi, arazi ölçeğinde su ve tuz taşınması için
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fiziksel esaslı, çok iyi test edilmiş bir model olan SWAP kullanılarak bir hızlı değerlendirme
prosedürü uygulanmıştır. Yeni ölçümler yerine mevcut bir veritabanının değerleri kullanılan
çalışmada eksik veriler mevcut değerlerin gerekli olanlara dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.
Çalışmada esas değerlendirilen uzun vadeli etkiler, mekansal ve zamansal çözünürlükler,
beklenen ürün randımanları ve su ve tuz dengelerine ait sonuçlardır.
Rudasht Sulama Projesi, İran’ın merkezinde bulunan İsfahan’ın doğusunda (52.50 E, 32.50 N)
ve yaklaşık 1500 m yükseklikte yer almaktadır. Yazları 30 0C ve kışları 3 0C aralığında değişen
sıcaklıkların ölçüldüğü kurak bir iklime sahiptir. Yıllık ortalama yağış 150 mm’dir. Toprak,
alüvyal depozit ve hafif bünyelidir. Eski sulama sistemi genişletilerek, toplam yaklaşık 47 000 ha
alanın sulanması amaçlanmaktadır. Yetiştirilen başlıca ürünler ise kış buğdayı, arpa, şeker
pancarı, pamuk ve bostandır.
Çalışmada tüm su ve tuz dengelerini simüle etmek ve randıman oranlarını (gerçek/potansiyel
randıman) tahnmin etmek üzere toprak-su-atmosfer-bitki (SWAP Soil-Water-Atmosphere-Plant)
modeli kullanılmıştır. SWAP, bitki büyümesiyle ilgili olarak doygun-doygun olmayan bölgede
su, çözelti ve ısı taşınımı için fiziksel temelli entegre bir simülasyon modelidir. Bu çalışma için
su ve tuz taşınımı ve bitki gelişimi modülleri kullanılmıştır. SWAP’ın ilk sürümü 1978 yılında
Feddes ve arkadaşları tarafından yazılmış, o günden beri devamlı gelişme halinde olmuştur. Bu
çalışma için SWAP 2.0 kullanılmıştır.
Yakın gelecekte Zayandeh Rud Havzası’nda nicelik ve nitelik olarak su kaynaklarını iki
önemli değişikliğin etkilemesi beklenmektedir. İlk olarak sulama için mevcut suyu artıracak olan
havzalararası isale hatları inşa halindedir. Son olarak da, sulama alanlarının artması hektar başına
kullanılabilecek su miktarını azaltacaktır. Tüm bu değişikliklerin su kaynakları üzerinde
etkilerini araştırmak ve uygun sulama yönetimini tespit etmek amacıyla değişik senaryolar
tanımlanmıştır. Elde edilen sonuçlar kabul edilen temsili toprak cinsi ve ortalama çiftçi
uygulamaları ile iklim koşulları için belirtilen durumu yansıtmaktadır. Bu parametrelerdeki
değişikliklerin sonuçları da değiştireceği aşikardır. Ancak, burada kullanılan girdiler ortalama
şartları yansıtmaktadır ve dolayısıyla da genel bir yönlendirici olarak kullanılabilir. Burada
uygulanan yaklaşımın en önemli avantajı spesifik olmaması ve değişik toprak, su ve bitki
koşullarına çok kolay bir şekilde uyarlanabilmesidir.
4.2. İtalya-Napoli’de Swap Modelinin Kullanilmasi
SWAP modelinin kullanıldığı bir başka çalışmada ise, Tedeschi ve Menenti, hesap edilen ve
ölçülen çözülmüş tuz miktarları karşılaştırılarak modelin geçerliliği test edilmiştir. Sıcak ve
kurak yazları ile karakterize edilebilecek Akdeniz Bölgesinde tuzlu su ile sebze sulaması üzerine
arazi deneyleri 1988-1996 yılları arasında İtalya Napoli yakınlarında gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu dönem boyunca değişik sulama uygulamaları denenmiş ve elde edilen tuzluluk değerleri
SWAP
modelinden
hesaplanan
değerlerle
karşılaştırılarak
modelin
hassasiyeti
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, SWAP modeli, arazi ölçümleri ile uyumlu değerler vermiş ve
SWAP modelinin nitelik, dağılım ve nicelik olarak değişiklik gösterecek alternatif sulama
stratejilerini değerlendirmek için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
4.3. Hindistan-Haryana’da Faids Modelinin Kullanilmasi
Başka bir simülasyon modeli olan FAIDS ise Kumar ve Singh’in yapmış olduğu çalışmada
kullanılmıştır. Haryana, kuzeybatı Hindistan’da (27.50-30.50 N – 740-770 E) yer almakta olup
44200 km2 toplam yüzölçümüne sahiptir. Ganj ve İndüs Nehir havzalarının arasında kalan
eyaletin %80’i tarım arazisidir ve ekilebilir arazinin yaklaşık %57’si kanal ve yeraltı suyu
vasıtasıyla sulanmaktadır.
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Ancak, eyaletin güneybatısında bulunan Bhakra Sulama Projesi altmışlı yılların başında
arazinin yaklaşık %60’ında taban suyu seviyesinde artışa yol açmıştır. Su seviyesinin yükseldiği
alanların altında genelde sulama için uygun olmayan tuzlu su bulunmaktadır. Kuzeydoğuda
Himalayalar, güneybatıda da Thar Çölü ile çevrili olan kapalı bir havza olan bu bölgede iklim
kurak-yarı kurak arasında değişmekte ve büyük ölçüde musona bağlı olan yağış yıllık 300-500
mm arasında olmaktadır. İletim ve dağıtım kayıpları, elverişsiz hidrojeolojik şartlar ve kalitesiz
yeraltı suyu taban suyunun yükselmesinde en önemli etkenler olmuştur.
Son 30 yılda, kanal sulaması yapılan bölgelerde taban suyu seviyesi yıllık 30-100 cm bir hızla
yükselmiş ve yaklaşık 400 000 hektar alanda şimdiden 3 metreden daha sığ seviyeye gelmiştir.
Bunun sonucunda tuzluluk ve göllenmeye bağlı olarak toprak kaynaklarının elden çıkması söz
konusu olmuştur. Çalışmaya göre, herhangi bir tedbir alınmaması durumunda önümüzdeki 30 yıl
içinde tehlike altındaki alanlar dört katına çıkacaktır.
Bu yüzden yapılabilir drenaj ve ıslah teknolojileri için Hisar’daki Farm Üniversitesi’nde pilot
saha çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçları diğer problemli sahalara aktarmak için uygun
simülasyon modelleri geliştirmek gereklidir. Kalibre edilmiş ve geçerliliği kanıtlanmış modeller,
değişik ziraat, toprak ve hidrolojik koşullarda başarılı bir tarımsal üretim için uygun tuz ve su
dengelerini sağlayabilecek drenaj derinlik ve aralıklarının tespitinde faydalı olacaktır. Bu
çalışmada bir sebze tarlasından 1985-1993 yılları arasında ölçülmüş su seviyeleri, tahliye
debileri ve toprak tuzluluk değerleri kullanılarak Tarla Tarımsal Sulama ve Drenaj Simülasyon
Modeli’nin (FAIDS-Field Agricultural Irrigation and Drainage Simulation Model) kalibrasyonu
ve geçerliliği incelenmiştir. Kalibre edilmiş model mevcut agro-hidrolojik koşullar altında
optimum dren derinliği ve aralığının tespitinde değişik seçenekleri simüle etmek için
kullanılmıştır.
4.4. Simülasyon Modellerinin Gap’ta Kullanilabilirliği
Yukarıda özetlenen çalışmalar dikkatli incelendiğinde çalışma sahalarında gerek iklim ve
toprak koşulları, topografik şartlar gibi fiziksel değişkenlerin, gerekse de sosyo ekonomik
durum, çiftçi eğilim ve uygulamaları gibi değişkenlerin Şanlıurfa-Harran Ovaları ile benzerlik
gösterdiği görülebilir. Ayrıca söz konusu sahalarda yapılan ve yapılması planlanan sulama ve
drenaj yatırımları ve bu yatırımların beklenen etkileri de GAP’ta yapılan yatırımlar ile aynı
özellikleri taşımaktadır.
Göz ardı edilmemesi gereken bir başka husus da kullanılan simülasyon modellerinde eldeki
mevcut (su seviyesi, tuzluluk değerleri, tahliye debileri gibi) değerlerin aynı şekilde veya ufak
hesaplamalarla kullanılabilmesidir.
Ancak önemli olan bu modellerin uygun şekilde kalibre edilip geçerliliğinin kanıtlanmasıdır.
Unutulmamalıdır ki söz konusu bu modeller bir takım kabul ve yaklaşımlar yapılarak tasarlanmış
pratik arazi şartlarının matematiksel olarak ifade edilmesidir. Toprak özelliklerinin zaman ve
mekanda ne kadar heterojen olduğu, debi ve tuzluluk ölçümü gibi işlemlerin de hataya ne kadar
açık olduğu göz önünde bulundurulduğunda sağlıklı, doğru ve faydalı sonuçlar elde edebilmek
için güvenilir, doğru, sürekli ve gerekli girdilerin önemi ortaya çıkmaktadır.
Modellerin en önemli avantajı, kullanılan parametrelere değişik değerler verilerek çok farklı
senaryoların denenmesi ve böylece de olası eğilimler ve problemlerin önceden tespitine imkan
tanınmasıdır. Ancak, ifade edildiği gibi girdilerdeki gerek sistematik gerekse de rastgele
hataların bertaraf edilerek modelin kalibre edilmesi ve geçerliliğinin kanıtlanması için çeşitli
uygulamaların deneneceği pilot sahaların teşkil edilmesi zorunludur. Bu pilot sahaların sayı,
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boyut ve özellikleri esas projenin boyutuna göre yine proje sahasının içinde kalacak şekilde
tespit edilmelidir.
GAP’ta işletmeye açılan alanlarının oranının henüz %10 seviyelerinde olması, ve GAP’ın
gerek yurtiçi gerekse de yurtdışındaki diğer entegre bölgesel kalkınma projelerine örnek teşkil
etmesi karşılaşılan problemlerin değerlendirilip yapılan hataların çok iyi analizini ve olası
problemlerin önceden tespitini elzem kılmaktadır. Bu yüzden GAP kapsamında yörenin
karakteristiklerini çok iyi yansıtacak yaklaşık büyüklükleri 1000 hektar seviyesinde olacak pilot
sahalar teşkil edilerek olası drenaj ve tuzluluk problemlerine karşı alınacak tedbirlerin tespitine
yönelik olarak değişik simülasyon modelleri ile birlikte kullanılmaları düşünülmelidir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Toprak, topografya, iklim ve drenaj koşullarından dolayı tuzlanma ve çoraklaşma tehlikesi
yüksek olan Şanlıurfa-Harran ovasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün tuzluluk ve taban
suyu problemlerinin belirlenmesine yönelik etüd-proje ve inşaat çalışmaları halen devam
etmektedir. Tuzluluk ve taban suyu durumu izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında
ovada 763 adet taban suyu gözlem kuyusu tesis edilmiştir. Bu kuyularda aylık seviye rasatları ve
taban suyu tuzluluk analizleri yapılarak problem alanları belirlenmeye çalışılmaktadır.
Bu çerçevede tarla içi geliştirme hizmetleri önem kazanmaktadır. Yüksek taban suyu ve drenaj
sorunlarının giderilmesinde ovada halihazırda tesis edilmiş tahliye şebekesi yetersiz kalmaktadır.
Yörede ortaya çakan yüksek taban suyunun düşürülmesi ve sorunların esastan çözüme
kavuşturulması için tarla içi drenaj tesislerinin kurulması, mevcut tahliye kanallarının
derinliklerinin artırılması ve yeni ilave derin drenaj kanallann tesis edilmesine başlanmıştır. DSİ
Genel Müdürlüğü ve KHGM’nin aldığı tedbirler ve yaptığı çalışmalar sonucunda söz konusu
problemler azalma eğilimine girmiştir. Ancak, sulamadan beklenen faydanın alınabilmesi ve
tarımsal üretimin devamlılığı için tesviye, tarla içi drenaj, toplulaştırma ve benzeri tedbirlerin
sulama tesisleri inşaatlarına paralel yürütülerek beraber hizmete alınması gerekmektedir. Ayrıca
drenaj sistemlerini çalışır halde tutmak için işletme alanlarındaki tahliye kanallarında rusubat
temizliği sık sık yapılmalıdır. Bu anlamda Su Kullanıcı Birliklerine de büyük görev düşmektedir.
Öte yandan aşırı-kontrolsüz sulamaların önüne geçmek ve sulamada verimliliği artırmak için Su
Kullanıcı Birlikleri’nin teknik beceri ve donanım kabiliyetinin artırılmasını sağlayacak
yapılandırma ve eğitim çalışmalarına ilgili kuruluşlarca hız verilmelidir.
Günümüzde hızla gelişen bilgisayar teknolojisi sayesinde eskiden çözülmesi imkansız olan
çok karmaşık denklemler çözülmekte ve böylece gerçeğe çok yakın simülasyon modelleri
oluşturulup istenen hassasiyet ve detayda sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu anlamda doğası
gereği genelde uzun vadede ortaya çıkan drenaj ve tuzlanma ile ilgili problemlerin önceden
tespiti için geçerliliği kanıtlanmış simülasyon modellerinin kullanılması önerilmektedir. Söz
konusu bu modellerin kalibrasyonu ve sonuçlarının kontrolü için de pilot sahaların teşkil
edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen modeller genelde olası problemlerin önceden tespitine ve böylece de
gereken tedbirlerin alımına yönelik verilmiştir. Ancak halihazırda tuzlanmış veya yüksek taban
suyu problemi olan bölgelerde de pahalı derin drenaj uygulamaları yerine şartların uygun olması
durumunda çiftçilerin çok rahatlıkla ve daha ekonomik bir şekilde belirli periyotlarda
gerçekleştirebilecekleri mole (köstebek) dren uygulamaları veya aşırı tuzlanmış bölgelerde de
tuzu seven bitkilerin yetiştirilmesi düşünülmelidir. Tuzlu bölgelerde yetiştirilebilecek başlıca
bitkiler; Beta vulgaris pigment, polisakkarin, protein ve lif; Salicornia yağ asitleri ve protein;
Suaeda polisakkarin ve protein; Atriplex ve Chenopodium ise polisakkarin, protein ve vitamin
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üretiminde kullanılmaktadır.
GAP’ın Türkiye’nin en önemli kalkınma hamlelerden biri olduğu ve yurtiçi- yutdışı entegre
kalkınma projelerine örnek teşkil ettiği düşünülerek bilimsel kriterler ve dünyadaki son
teknolojik gelişmeler ışığında DSİ görev ve sorumlulukları ile ilgili faaliyetler için gerekli ARGE faaliyetlerini yapmaktadır. Ancak, sürdürülebilir ve etkin bir sulamanın sağlanabilmesi için
bu çalışmalar üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği
içinde yapılmalıdır.
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ÖZET
Çekilme analizi çalışmaları, hem membalar ve hem de akarsular üzerinde yapılmaktadır.
Akarsularda yapılan çalışmalar özellikle çok karmaşıktır. Çünkü, akarsu havzasına düşen
yağmur ve kar gibi yağışların miktarsal, alansal ve iklimsel özellikleri, havzanın ve akarsuyun
fiziksel ve topoğrafik yapısı, yüzeyaltı sularının ve akiferlerin akarsu ile etkileşimleri, debi
ölçüm yer ve aralıkları gibi kısıtlar akarsu çekilme analizini güç kılar. Bu çalışmada, şimdiye
kadar yapılmış teorik ve deneysel çalışmalar bir özet halinde verilmiştir. Çekilme analizini
etkileyen faktörler belirlenerek akarsu çekilme analizi için yeni bir denklem teklif edilmiştir. Bu
denklem, iki farklı akım gözlem istasyonundaki veriye uygulanmış ve uygun sonuçlar elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çekilme analizi, akarsu akımı, teorik modeller, deneysel modeller.
RECESSION ANALYSIS ON STREAMS
ABSTRACT
Recession analysis is made on both springs and streams. Works on streams are especially
complex. Because, restricts such as quantitative, areal and climatic properties of precipitations
dropping on stream catchments, physical and topographic structure of stream and catchments,
interactions between aquifers and streams, location and frequency of discharge measurement is
made difficult recession analysis of stream. In this study, theoretical and empirical works until
now have been given as a summary. Factors effecting recession analysis have been determined,
and a new relationship for recession analysis of stream has been suggested. Governing
relationship was applied to data measured in two stations, and suitable results were obtained.
Key Words: Recession curve, stream flow, theoretical models, empirical models.

565

1. GİRİŞ
Bir akarsu havzasında depolanmış olan su özellikle kurak dönemlerde evapotranspirasyon,
infiltrasyon ve drenaj ile azalmaktadır. Bu kayıplar zamanla ve mekanla sürekli ve farklı
miktarlarda değişmektedir. Az yağışlı yada yağışsız periyotlar sırasında debinin dereceli olarak
azalması, genel olarak havzadan suyun drenajını veya çekilmesini gösterir. Şekil 1a bir akarsu
hidrografınki çekilme (alçalma) eğrisini göstermektedir.
Çekilme eğrisinin şekli, özellikle havzanın karakteristiğine bağlı olup yağıştan yağışa ve
yıldan yıla farklılık gösterir. Bu farklılığı gidermek için, havzada çeşitli yıllarda kaydedilmiş
hidrografların çekilme eğrileri üst üste getirilerek ortak çekilme eğrisi (Şekil 1b) elde edilir.
Eğrinin üst kısmı yüzeyde toplanan suyun boşalmasını (yüzeysel akış ile gecikmesiz yüzeyaltı
akışını), eğrinin alt kısmı ise taban akışını (yeraltısuyu ile gecikmeli yüzeyaltı akışını)
göstermektedir. Hall [1968], akarsu hidrografının yorumlanmasında ve yapılan bazı
matematiksel kabullerde, yeraltısuyu katkısının uygulama sırasında bazı güçlüklere neden
olduğunu ifade etmiştir.
Çekilme eğrisi, bir yağış sonucunda kısa süreli (birkaç gün) olarak görülebileceği gibi, kış
ve bahar aylarında yağan yağışlardan sonra uzun süreli (birkaç ay) de görülebilmektedir.
Çekilme eğrisi, akarsuyu besleyen doğal kaynaklar hakkında ve akarsu ile havzanın depolama
özellikleri ve akifer karakteristikleri hakkında çok değerli bilgiler vermektedir. Ayrıca, su
kaynaklarının planlanması ve işletilmesi gibi pek çok alanda da kullanılmaktadır: sulama, su
temini, su miktarının ve kalitesinin belirlenmesi çalışmaları için düşük akım tahmini; havza
depolama kapasitesi indeksi için bölgesel düşük akım çalışmaları; düşük akımların istatiksel
tahmini için frekans analizi; yağış akış modellerinin kalibrasyonu; akım bileşenlerinin grafiksel
ayrımı için hidrograf analizi [Tallaksen, 1995].

Debi

Debi

Çekilme eğrisi
Çeşitli zamanlardaki çekilme
eğrilerinin alt kısımları

Ortak çekilme eğrisi
Çekilme periyodu

Zaman

Zaman

Şekil 1. a) Bir akarsu hidrografının çekilme eğrisi, b) ortak çekilme eğrisi
Yağışlarda görülen mevsimsel bir değişim, büyük bir yağış yada nemli bir iklimde yağışın
sürekliliği, karakteristik çekilmenin eldesinde bir problem oluşturur. Bunlar, bir çekilme
periyodu içerisinde ayrı çekilme bölümlerini oluştururlar. Bununla birlikte, her çekilme
bölümünün davranışı da birbirinden farklı olabilir. Bu durumda, ortalama bir çekilme eğrisinin
geliştirilmesine çalışılabilir. Eğer havza içerisinde de değişebilirlik söz konusu ise, her bölüm
için ayrı bir çekilme eğrisinin elde edilmesi gerekir. Ayrıca, akifer karakteristiklerindeki alansal
ve düşey yöndeki farklılıklar havzadaki su miktarını ve dağılımını etkilemektedir.
Çekilme eğrisi ifadesinde, çekilme bölümünün başlangıcı yani başlangıç debisi, sabit veya
değişken bir değer olarak alınabilir. Değişken çekilme başlangıcı göz önüne alınması durumunda
başlangıç değer, bir fonksiyon olarak her çekilme için farklı değerlere sahip ve pik debiden
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sonraki bir zamanın debisi olarak kabul edilebilir. Çekilme başlangıcının sabit olarak alınması,
çekilme analizini kısıtlar ve yanlışlığa neden olabilir. Çekilme eğrisi, genellikle aşağıdaki
bölümde verilen bağıntılar paralelinde teorik yada ampirik çalışmalar arasından akım verisine
uydurularak belirlenir.
Bu çalışmada, çekilme analizi ile ilgili yapılan çalışmalar bir özet halinde verilmiş ve daha
sonra, akarsu çekilme analizi için bir bağıntı teklif edilmiştir.
2. MODELLEME ÇALIŞMALARI
Çekilme analizi çalışmalarının uygulanması ve değerlendirilmesi güç olduğundan analitik,
otoregressif ve ampirik olmak üzere pek çok çekilme analizi modelleme çalışması yapılmıştır.
Bu çalışmalarda çekilme analizi, çıkış akımının bir fonksiyonu olarak ele alınmıştır. Çalışmalar
aşağıda özet olarak verilmiştir.
2.1. Temel Akım Denklemlerinden Çekilmenin Modellenmesi
Çekilme analizi ile ilgili ilk çalışma Boussinesq [1877] tarafından yapılmıştır. Basınçsız bir
akiferden akifere tamamen girmiş bir akarsuya doğru kararsız akımı ele alarak lineer olmayan bir
diferansiyel denklem elde etmiştir. Çalışmasında, Dupuit kabullerini kabul ederek ve kapilerite
etkisini ihmal ederek diferansiyel denklemi lineerleştirdi. Böylece, difüzyon denklemi formunda
olan denklemi, yarı-analitik olarak çözerek aşağıdaki lineer ifadeyi elde etmiştir [Hall, 1968].

Q t = Q 0 e − αt

(1)

Burada Q t akarsuya t zamanında giren yeraltısuyu debisi, Q 0 t=0 anındaki yeraltısuyu debisi
ve α akiferi karakterize eden çekilme sabiti (debi katsayısı) olup boyutsuz bir büyüklüktür. Bu
denklemin yarı logaritmik olarak log Q t − t arasındaki grafiği, α eğimli bir doğruyu verir.
Ayrıca, K = e − α olarak alınması durumunda çekilme eğrisi aşağıdaki gibi de ifade edilmiştir.

Q t = Q0K t

(2)

α ve K değerleri yağıştan yağışa, mevsimden mevsime az çok değişebilir. Bayazıt [1991], α
değerini taban akışını gösteren ortak çekilme eğrisi için 0.02–0.16 (K=0.85–0.98) aralığında,
yüzeysel akışı ifade eden üst kısmı için 1.6–3.0 (K=0.05–0.2) aralığında ve yüzeyaltı akışını
ifade eden çekilme eğrisinin orta kısımları için 0.2–0.7 (K=0.5–0.8) aralığında değerler aldığını
belirtmiştir.
Boussinesq [1904], lineer çözümünü geliştirerek, akarsudaki su seviyesinin sıfır ve akiferdeki
su tablasının eğrisel (incomple inverse beta function) olduğunu varsayarak lineer olmayan tam
bir analitik çözüm elde etti [Singh, 1968].

Qt =

Q0

(3)

[1 + βt ]2

Burada β çekilme sabitidir.
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Maillet [1905], Denklem 1 ve Denklem 3 ‘ün uygulanabilirliğini suyla dolu bir rezervuarı ele
alarak farklı sınır şartları için araştırdı. Akımın kararlı olup olmamasını, havza büyüklüğünün ve
geometrisinin etkisini ve önceki yağışların etkilerini inceleyerek, bu denklemlerde bir sabit
olarak yeraltısuyu debisinin (B) dahil edilmesini teklif etti [Singh, 1968].
Q t = (Q 0 − B)e − αt + B
Qt =

Q0 − B

[1 + βt ]2

(4)

+B

(5)

Horton [1933], çift üssel denklem olarak bilinen ve Denklem 1 ’in basit bir zaman
dönüşümüyle elde edilen aşağıdaki bağıntıyı vermiştir [Hall, 1968].
Q t = Q 0 e − αt

m

(6)

Burada m sabittir. Daha sonra, Nutbrown [1975], kısmi olarak yeraltısuyuna girmiş bir akarsuya
doğru yeraltısuyu akışını ifade etmek için, Denklem 2 ‘yi aşağıdaki gibi ifade etmiştir.
Qt =

∞

∑ Ai Ki t

(7)

i =1

Burada A i taban akışının başlangıç değerine ( Q 0 ) ve akiferdeki piozometrik yüklerin orijinal
dağılımına bağlı sabittir.
2.2. Rezervuar Çıkış Akımı Yardımıyla Çekilmenin Modellenmesi

Denklem 1 ‘in çekilme akımını ifade etmekte yetersiz kalması durumunda havza
depolaması ifadesinden yararlanılır. Bu amaçla, havza depolaması ya lineer olmayan bir ifadeyle
yada çoklu lineer rezervuar sistemiyle modellenir. Parçalı bir depolama modelindeki çıkış akımı,
aşağıdaki genel bir fonksiyonla karakterize edilebilir [Tallaksen,1995].
Q = KSn

(8)

Burada S havza depolaması ve n sabittir. n değeri 1’den büyükse çekilme aşağıya doğru iç
bükey şeklinde, eğer n 1 ’den küçükse dışa doğru dış bükey şeklinde olacaktır. Pratikte, n ’nin
1’den büyük olduğu değerlerle karşılaşılır. Ayrıca Denklem 1 ile verilen bağıntı, girdi akımsız
(beslenmesiz) lineer bir depolama modeli olan Denklem 8 ‘e benzerdir.
Brutsaert ve Nieber [1977], Denklem 8 ’in uygulandığı (p≠1) lineer olmayan modeller için,
beslenmesiz çıkış akımını aşağıdaki gibi vermişlerdir.
Q t = Q 0 (1 + αt )p / (1− p )

(9)

n=2 için bu ifade Denklem 3 ’e azalır. Böylece Boussinesq [1904] tarafından elde edilen
Denklem 1, ikinci mertebeden parçalı bir depolama modeli olarak kabul edilir.
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2.3. Otoregresif Yöntemler ile Çekilmenin Modellenmesi

James ve Thomson [1970] en küçük kareler yöntemiyle ve Vogel ve Kroll [1991] ise olasılık
yöntemiyle, taban akışı çekilmeleri için otoregressif yöntemini kullanmışlardır. Aksoy vd. [2001]
ise, çekilme eğrilerini yine olasılık yöntemiyle analiz etmişlerdir. Bu çalışmalarda, Denklem 2
’yi t=1 için birinci mertebeden otoregresif yöntemi (AR(1)) olarak aşağıdaki gibi ifade
etmişlerdir.
Q t +1 = KQ t + e t +1

(10)

Burada e t sıfır ortalamalı ve sabit varyanslı normal dağılmış bağımsız hataları gösterir. Bu hata
terimi hem modeldeki ve hem de ölçümdeki hataları içerir. K1 ve K2 gibi iki çekilme sabitinin
kullanılması durumunda, ikinci mertebeden bir otoregresif modeli (AR(2)) elde edilmiştir.
Q (t +1) = fQ t + gQ (t −1) + e (t +1)

(11)

Burada f=K1+K2 ve g= -K1.K2 ‘dir.
2.4. Ampirik Bağıntılar

Otnes [1953], güney Norveç’teki havzaların çekilmelerini çalışarak, aşağıdaki hiperbol
formundaki denklemi teklif etmiştir.
Q t = α 2 t −1 − Q 0

(12)

Burada α 2 bir sabittir. Daha sonra, Toebes ve Strang [1964], karlı ve buzlu alanlar için Maillet
[1905] ‘in teklif ettiği Denklem 4 ’e benzer bir denklemi elde etmiştir. Denklem 4 ile Denklem
12, büyük t zamanlarında birbirine asimtotik olarak yaklaşmaktadır.
3. DEĞERLENDİRMELER

Çekilme davranışına etkide bulunan fiziksel ve meteorolojik faktörler sebebiyle, her çekilme
periyodu için farklı çekilme sabitlerinin bulunması, analizin karmaşıklığını ve lineer olmadığını
göstermektedir. Otoregressif modeller hariç diğer bütün modellerde Q t ile t arasında çizilen
eğriler arasında ilişkiler aranmaktadır. Çekilme parametresinin veya diğer sabitlerin değişimi,
farklı eğrilerin ve dolayısıyla Q t ile t arasında farklı ilişkilerin meydana gelmesine neden olur.
Otoregressif modeller, çekilme olayını daha iyi karakterize etseler de genel bir akarsu çekilme
ifadesi vermezler [Tallaksen, 1995]. Bir akarsuda meydana gelen akış; yüzeysel, yüzeyaltı ve
yeraltı sularının birleşimi olarak aşağıdaki gibi ifade edilir.
Q =Q
+Q
+Q
t
yüzeysel
yüzeyaltı
yeraltı

(13)

Havzaya düşen yağışlar sonucunda akarsu su miktarında meydana gelen artışlar, yağışın
sona ermesi ile birlikte hızlı bir inişe geçerler. Akarsuda görülen bu hızlı drenaj, akarsuyun
çekilme katsayısı ( α s ) ile ilişkilidir. Akarsu boşalma katsayısı; akarsu yatağının eğimi,
pürüzlülüğü ve depolama hacmi gibi akarsuyun fiziksel özelliklerine bağlıdır. Yeraltından gelen
sular da, akiferin hidrolojik özelliklerine göre, akifer çekilme katsayısı ( α a ) ile ilişkilidir. Bir
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akarsuyun uzun süreli çekilmesinde, çekilmenin son safhaları yalnızca yeraltısuyu katkısıyla
oluşur. Dolayısıyla, çekilmenin son zamanlarındaki akarsu debisi yeraltısuyu debisine eşit
alınabilir. Yüzeyaltı akışı da, toprağın önceki hidrolojik şartlarına, yağışların büyüklüğüne,
alansal yayılımına, sürekliliğine ve toprağın fiziksel özelliklerine bağlıdır.
Havza üzerine yağan yağışın infiltrasyonunun ve yüzeyaltındaki akışının tam olarak tahmin
edilememesinden, çekilme analizlerinde yüzeyaltı akışının katkısı, bir parça yüzeysel yağışa ve
bir parçası da yeraltısuyu akışına ilave edilebilir. Böylece akarsu akımının yüzeysel sular ile
yeraltısuyundan oluştuğu kabul edilebilir [Bayazıt, 1991]. Akiferlerden çıkan yeraltısuyu akımı,
genellikle Denklem 1 ile ifade edilir [Çimen, 2001]. Yüzeysel akış ise Bölüm 2 ‘de verilen
denklemlerin biri ile gösterilebilir. Yüzeysel akış ifadesinde dikkat edilmesi gereken bir nokta
vardır. O da çekilmenin kısa süreli mi (birkaç gün) yoksa uzun süreli mi (birkaç ay) olduğunun
bilinmesidir. Kısa süreli çekilmelerde yüzeysel akış tahmini, genellikle yağışların sürekliliği ve
alansal dağılımı nedeniyle önceden tahmin edilemez bir durum gösterirler. Ancak, uzun süreli
çekilmelerde, zaman içerisinde küçük yağışların etkisi önemsiz miktarlarda olur. Dolayısıyla, bir
akarsuyun uzun süreli çekilme ifadesi aşağıdaki gibi yazılabilir.
Q t = (Q 0 − Q a )e − α s t + (Q a − Q min )e − α a t + Q min

(14)

Burada Q 0 çekilmenin başladığı andaki akarsu debisi, Q a yeraltısuyunun maksimum debisi ve
Q min çekilmenin son safhasındaki akarsu veya yeraltısuyu debisidir (Şekil 2). Bu denklem
Maillet [1905] tarafından verilen Denklem 4 ‘e benzerdir.

Q0
Akarsu hidrografı
Qa
Q min

t (ay)
Şekil 2. Akarsu hidrografında göz önüne alınan akım büyüklükleri

Bu denklemin kullanılışı için şu sıra izlenir:
1) Akarsuda görülen en hızlı çekilme göz önüne alınarak, akarsuyun çekilme katsayısı
( α s ) bulunur (su yüzü eğimlerinin maksimumu).
2) Akarsuda görülen çekilmelerin son ayları göz önüne alınarak, akiferin çekilme katsayısı
( α a ) bulunur (su yüzü eğimlerinin maksimumu).
3) Q Ekim = Q Eylüle − α a t formülü ile (t=1), Ekim ayında görülebilecek (Köprüçay’da
minimum debi Eylül ayında görüldü) akım değeri hesaplanarak, bulunan bu değer
Q min olarak kabul edilir (Homa’da minimum akım değeri Ekim ayında görüldüğü için
Kasım ayında minimum debinin gerçekleştiği kabul edildi).
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4) Q t = (Q a − Q min )e − α a t + Q min formülü ile (t=5), Nisan ayında görülebilecek
maksimum yeraltısuyu debisi (bütün ölçümlerin ortalaması olarak) Q a olarak
hesaplanır (Nisan ayı kabulü gözlemlere dayanmıştır).
5) Akarsuda görülen bir Q 0 başlangıç debisi için Denklem 14 yardımıyla, istenilen aydaki
akarsu debisi Q t bulunur.
Yapılan çalışmanın uygulaması için, iki farklı akarsuda ölçülen debiler ele alınmıştır. Bu
amaçla, Elektrik İşleri Etüt İdaresince ölçüm yapılan ve Müteferrik Orta Akdeniz Suları
içerisinde yer alan 901–Manavgat Çayı–Homa ve 902-Köprüçay-Beşkonak istasyonlarının aylık
ortalama akımları göz önüne alınmıştır [EİE, 1995]. Homa istasyonundan alınan ölçümler 19661982 yıllarına ait ve Beşkonak istasyonundan alınan ölçümler ise 1976-1990 yıllarına aittir. Bu
yıllara ait debi gidiş çizgileri ve elde edilen çekilme eğrileri Şekil 3 ve Şekil 4 ‘de gösterilmiştir.
Bu şekillerden de görüleceği üzere, çekilme eğrileri için Denklem 14 kullanılabilir.

Şekil 3. Homa akım ölçüm istasyonununun aylık ortalama akım grafiği ve çekilme eğrileri
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Şekil 4. Beşkonak akım ölçüm istasyonununun aylık ortalama akım grafiği ve çekilme eğrileri
4. SONUÇLAR

Akarsu çekilme analizlerinde, yukarıda özeti verilmiş modellerin hangisinin kullanılacağı
tam olarak kestirilememektedir. Çünkü, çekilmelerin lineer olup olmadığı modellerin
seçilmesine etki etmektedir. Bu çalışmada, uzun süreli akarsu çekilme analizleri için yeni bir
denklem teklif edilmiştir. Denklemin kullanılışında dikkat edilecek esas nokta, bir çekilme
periyodunda, yaraltısuyu maksimum debisinin hangi ayda ve ne büyüklükte olacağının
tahminidir. Bu denklemin literatürde bulunan modelleri içine alması nedeniyle uygulanabilir
olduğu ve daha fazla akım örnekleri için detaylı çalışmaların yapılması gerektiği
düşünülmektedir.
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SEL KAPANLARINDA TAŞKIN İŞLETME ÇALIŞMASI
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ÖZET
Sel Kapanı, akarsu taşkın akımının zaman içindeki dağılımını düzenleyen depolamalı bir
tesistir. Aktif haznesinde depoladığı taşkın suyunu, akış aşağısına planlanan miktarda bırakarak,
taşkın akımının zaman içindeki dağılımını düzenler. Normal su seviyesi ile minimum su seviyesi
arasındaki aktif hacim taşkın işletme çalışması yapılarak belirlenir.
Anahtar Kelimeler: Sel Kapanı, Taşkın, İşletme, Aktif Hazne.
FLOOD ROUTING STUDY ON RUN OF TRAPS
ABSTRACT
Flood Detention Basin is a storage facility regulating the distribution of flood flow in time. It
regulates the distribution of flood flow in time by discharging the planned quantity water stored
in its active volume. The active volume that is the water amount between the normal water level
and minimum water level, is determined by the flood operation study.
Key Words: Flood Detention Basin, Flood, Operation, Active Volume.
1. GİRİŞ
Taşkın, bir akarsuyun muhtelif nedenlerle yatağından çıkması ve çevresindeki arazilere,
yerleşim yerlerine ve canlılara zarar vererek etki bölgesindeki sosyo-ekonomik hayatı kesintiye
uğratmasıdır. Yurdumuzda hemen hemen her yıl felaketlere neden olan, önemli can ve mal
kaybına yol açan taşkın olayları meydana gelmektedir. Akarsuyun taşkın akımının, zaman
içindeki dağılımını yeniden düzenleyerek istediğimiz şekle getirmek için, akarsu üzerine taşkın
suyu depolama tesisleri yapılmaktadır.
Taşkın olayının sık yaşandığı alanlarda, taşkın riskini belirli bir mertebede kontrol etmek
üzere inşa edilen mühendislik yapıları arasında yer alan sel kapanları, taşkın dalgasını
rezervuarda depolayarak pikin kırılmasını temin eder. Akış aşağısına planlanan miktarda su
bırakmak suretiyle, belirli zamanda meydana gelen taşkın akımını, daha uzun bir süreye yayarak
taşkını düzenler. Yüksekliği 15 m'den, rezervuar hacmi 5 hm³’ten küçük olan bu taşkın depolama
tesislerinin, teknik yönden barajdan hiç bir farkı yoktur. Ancak sel kapanı arkasındaki su uzun
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müddet aynı seviyede kalmaz. Bu da sızma faktöründe daha toleranslı olmayı mümkün kılar.
Yüksekliğin ve rezervuar hacminin küçük olması nedeniyle, yatırımın azlığı, daha az bir etüd ve
araştırma gerektirdiğinden avantaj sağlar [Nalbantoğlu, 1978].
Sel kapanının korunacak alana yakın olması, sel kapanının taşkın düzenlemesine etkisini
arttırır. Kapan ile korunacak saha arasında kalan yağış alanı büyükse, istenen taşkın koruma
sağlanamaz.
Sel kapanı kapasitesinin belirlenmesi hazne tasarımı ile mümkündür. Hazne, aktif hacim,
taşkın kontrol hacmi ve ölü hacimden oluşur (Şekil 1). Sel kapanlarında normal su seviyesi ile
minimum su seviyesi arasındaki aktif hacim, taşkın işletme çalışması yapılarak belirlenir. Aktif
hacim, akarsuyun getirdiği taşkın akımına, topografyaya, akarsuyun emniyetli yatak kapasitesine
ve işletim sistemine bağlıdır. Ayrıca korunacak alanın niteliği de aktif hacmin belirlenmesinde
etkilidir. Çalışmamızda hazne tasarımının bir parçası olan aktif hacmin belirlenmesi, bir örnek
üzerinde uygulamalı olarak ele alınmıştır.

2. SEL KAPANI TAŞKIN İŞLETME ÇALIŞMASI
Taşkın başladığında sel kapanı gölünün minimum su seviyesinde olduğu kabul edilerek
[Sungur, 1978], taşkının sel kapanında toplanmaya başlamasından ∆t kadar zaman sonra kapan
arkasında birikecek su hacmi;
∆v = Qg * ∆t – Qç * ∆t

şeklinde ifade edilir.

∆v, ∆t zamanındaki depolama,
Qg, ∆t zamanındaki ortalama giren akım debisi,
Qç, ∆t zamanındaki ortalama çıkan akım debisi,
V, sel kapanı gölünde toplanan toplam su hacmi,
olarak tanımlanabilir.
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Rezervuara giren taşkın dalgası proje taşkın hidrografı, çıkan akım dipsavak boşaltım eğrisi
ile belirtilmektedir. Giren akım proje taşkın hidrografı önceden hesaplanır ve değişken değildir.
Sel kapanının rezervuar depolama kapasitesi de topografik şartlarla sınırlıdır ve değişken
değildir. Dipsavak boşaltım eğrisi değişken olup, dipsavak boyut ve tipine bağlıdır. Giren akımla
ilgili olarak, bir seviye – çıkan akım bağıntısı kurmak için önceden belirlenir.
Sel kapanı aktif hacmi, koruyacağı alanın kentsel yerleşim veya tarım alanı olması durumuna
göre belirli yinelenmeli bir taşkın için belirlenir. Belirli yinelenmeli bir taşkın dalgası için
mansaba aktarılabilecek debinin emniyetli yatak kapasitesi ile sınırlı olması en iyi çözümdür.
Gerektiğinde yatak ıslahı da yapılabilmesine rağmen, bu pek istenen bir durum değildir. Taşkın
problemlerinin bir tek sel kapanı ile çözümlenebilmesi halinde taşkınlar daha etkili bir şekilde
kontrol edilir. Sel kapanı dönegelim süresi daha büyük bir taşkına göre boyutlandırılırsa aktif
hacim büyür. Sel kapanının, boyutlandırılmasına esas taşkının dönegelim süresinden daha büyük
bir taşkın dalgası gelmesi durumunda dolusavağın çalışacaktır.
Giren akım (proje taşkın hidrografı), dipsavak boşaltım eğrisi ve rezervuar kapasitesi arasında
bir denklem kurulabilse, taşkın ötelemesi için matematiksel bir çözüm bulunabilir. Taşkın
hidrografı ve rezervuar depolama eğrisi için basit denklemler yazılamaz ve böyle bir çözüm
pratik olmaz. Taşkın ötelenmesi için, er birinin avantaj ve dezavantajı olan bir çok teknik
geliştirilmiştir. Burada kolaylığı yönünden tatonmanla tablo oluşturulması yöntemi kullanılmıştır
[Gizbili, 1995].
Örnek:
Çalışmada kullanılan veriler;
• Örnekdere Sel Kapanı kesitine ait hesaplanmış 2, 5, 10, 25, 50, 100 ve 500 yıl yinelenmeli
taşkın hidrografları - Tablo 1, Şekil 2,
• Örnekdere Sel Kapanı kesitindeki kot-hacim-alan eğrisi – Şekil 3,
• Örnekdere Sel Kapanı için planlanan dipsavağa ait deşarj eğrisi – Şekil 4,
• Sel Kapanı kesitinde belirlenmiş olan minimum su seviyesi,
Tablo - 1 Örnekdere Sel Kapanı Yinelenmeli Taşkın Hidrografları Koordinatları (m³/s)
t (sa)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7

2

5

4.0
5.3
8.6
13.9
20.4
25.6
29.0
29.9
29.7
28.3
25.8
22.7
19.5
16.4
13.7

4.0
6.1
11.7
20.5
31.3
39.9
45.3
46.3
45.5
42.7
38.3
33.2
28.1
23.4
19.2

10
4.0
6.7
13.7
24.8
38.5
49.3
55.9
57.0
55.7
52.0
46.4
40.0
33.7
27.8
22.7

Yinelenme (Yıl)
25
50
4.0
4.0
7.4
7.9
16.2
18.0
30.2
34.2
47.5
54.0
61.0
69.6
69.1
78.8
70.3
79.9
68.3
77.4
63.4
71.6
56.2
63.3
48.2
54.2
40.4
45.3
33.2
37.1
26.9
30.0
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100
4.0
8.4
19.8
38.0
60.5
78.0
88.3
89.4
86.4
79.7
70.2
60.0
50.0
40.9
33.0

500
4.0
9.5
24.1
47.2
75.6
97.8
110.7
111.8
107.6
98.8
86.7
73.8
61.4
50.0
40.1

1000
4.0
10.0
25.9
51.1
82.2
106.3
120.3
121.5
116.7
107.1
93.8
79.7
66.2
53.9
43.1

t (sa)
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5

2
11.6
9.9
8.7
7.7
7.0
6.3
5.8
5.4
5.2
4.9
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4.1
4.1
4.0
4.0

5
15.9
13.3
11.3
9.8
8.7
7.6
6.8
6.3
5.8
5.4
5.1
4.9
4.7
4.5
4.4
4.3
4.1
4.1
4.1
4.1
4.0

10
18.6
15.4
13.0
11.1
9.7
8.5
7.4
6.8
6.3
5.7
5.4
5.1
4.9
4.7
4.5
4.4
4.2
4.1
4.1
4.1
4.0

Hacim (hm³)

0.73

1.03

1.22

Yinelenme (Yıl)
25
50
21.9
24.3
18.0
19.8
15.0
16.5
12.8
13.9
11.0
12.0
9.5
10.2
8.2
8.7
7.4
7.9
6.8
7.1
6.1
6.4
5.7
5.9
5.4
5.5
5.1
5.2
4.8
4.9
4.7
4.8
4.5
4.6
4.2
4.2
4.2
4.2
4.1
4.1
4.1
4.1
4.0
4.0
1.45

1.62

100
26.6
21.6
17.9
15.1
12.9
10.9
9.3
8.3
7.5
6.7
6.1
5.7
5.3
5.0
4.8
4.6
4.2
4.2
4.1
4.1
4.0

500
32.1
26.0
21.3
17.8
15.1
12.6
10.6
9.3
8.3
7.3
6.6
6.1
5.7
5.3
5.0
4.8
4.3
4.2
4.2
4.1
4.0

1000
34.5
27.8
22.8
18.9
16.0
13.4
11.1
9.8
8.7
7.6
6.9
6.3
5.8
5.4
5.1
4.8
4.3
4.2
4.2
4.1
4.0

1.78

2.18

2.35

140
Yin elenm e

Hacim

(Yıl)

(hm 3)

2
5
10
25
50
100
500
1000

0.73
1.03
1.22
1.45
1.62
1.78
2.18
2.35

3

Q1000 = 122 m /s
120
3

Q500 = 112 m /s
100
3

Q100 = 89 m /s
3

Q50 = 80 m /?

Q (m3/s)

80

3

Q25 = 70 m /s
60

3

Q10 = 57 m /s
3

Q5 = 46 m /s
40

3

Q2 = 30 m /s

20

0
0

3

6
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Şekil 2 - Örnekdere Sel Kapanı Yinelenmeli Taşkın Hidrografları

578

12

15

18
Süre (sa)

2

ALAN (km)
2.40
42

2.16

1.92

1.68

1.44

1.20

0.96

0.72

0.48

0.24

ALAN

38

0.00
42

HACİM

38

34

34

KOT (

KOT (m)
30

30

26

26

Kot (m)
18
20
30
40

22

Alan(km2)
0.00
0.02
0.89
2.13

3
3
) Toplam Hacim (hm
)
Ara Hacim (hm
0.00
0.00
0.02
0.02
4.55
4.57
15.10
19.67

22

18

18
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

HACİM (hm )

Şekil 3 - Örnekdere Sel Kapanı Kot-Alan-Hacim Eğrisi

120

100

Q (m³/s)

80

60

40

20

0
0

2

4

6

8

Şekil 4 - Örnekdere Sel Kapanı Dipsavak Deşarj Eğrisi

10

12

14
Süre (sa)

Aks yeri belirlenmiş olan Örnekdere Sel Kapanı Minimum Su Seviyesi 24.67 m'dir.
Sel kapanında akış aşağıya su verecek dipsavak kapasitesi hesapları daha önce yapılmış ve bu
çalışmada sonuçları kullanılmıştır. Sel kapanı akış aşağısındaki dere yatağı kesitlerinde yapılan
çalışmada, yatağın emniyetle geçirebileceği debi hesaplanarak 5 m³/s olarak belirlenmiştir.
Sel kapanı, 500 yıl yinelenmeli taşkın dalgasını emniyetli yatak kapasitesini aşmayacak
şekilde düzenlemeye imkan verecek aktif hazneyi sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Akış
aşağıya verilecek debi, emniyetli yatak kapasitesini aşarsa taşkına neden olacak, emniyetli
kapasiteden çok küçük olursa sel kapanı gereğinden büyük boyutlandırılmış olacaktır.
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Taşkın hidrografı, debiyi zamanın fonksiyonu olarak gösterdiğinden Qg bellidir. Tatonmanla
bulunacak olan Qç ort’yı hesaplamak için Tablo 2’den istifade edilir. Bu tablonun;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) sütunundaki değerler taşkın başlangıcından itibaren geçen zamanın toplamını,
(2) sütunundaki değerler kabul edilen ∆t zaman aralığını,
(3) sütundaki değerler giriş debisi Qg,
(4) sütundaki değerler ortalama giriş debisi Qg ort = (q1+q2) / 2,
(5) sütundaki değerler rezervuara giren su hacmini Qg ort * ∆t,
(6) sütundaki değerler, rezervuar tahmini su seviyesini,
(7) sütundaki değerler ise ortalama çıkış debisi Qç ort,
(8) sütundaki değerler ise rezervuardan çıkan su hacmi Qç ort * ∆t,
(9) sütundaki değerler ise rezervuarda biriken su hacmini ∆V = Qg * ∆t – Qç * ∆t,
(10) sütunundaki değerler rezervuarda biriken toplam su hacmini V,
(11) sütunundaki değerler ise rezervuar su seviyesini göstermektedir.

6’ıncı sütunda tahmin edilen göl seviyesi ile 11’inci sütunda bulunan göl seviyesi birbirine
eşitse tahminimiz doğru demektir. 6’ıncı sütunda tahmin edilen göl seviyesi ile 11’inci sütunda
bulunan göl seviyesi birbirine eşit değilse ikinci bir tatonman yapılır. Bu işlem iki değerin
birbirine eşit olmasına kadar devam ettirilir. Rezervuar seviyesi belli olunca her ∆t süresi
sonundaki seviye yukarıdaki işlemle bulunur. Hesap için göz önüne alınan taşkın dalgasında,
göldeki su seviyesi bir maksimumdan geçer. İşte bu seviye ile minimum işletme seviyesi (ölü
hacim kotu) arasındaki hacim sel kapanının 500 yinelenmeli taşkını emniyetle savabilmek için
gerek aktif hacimdir.
Tablo 2 - Örnekdere Sel Kapanı Taşkın işletme Çalışması
Dt
(sn)

Qg
(m³/s)

Qg ort
(m³/s)

Qg ort. x Dt
(m³)

Tahmini
Rezervuar
Su Seviyesi

1

2

3

4

5

H

(t1-t2)
*3600

T
(Saat)

0

H

(q1+q2)/2

(4)*(2)

4
1,800

0.5
1

12,150

16.8

30,240

1,800

2

35.65

2.5
3

61.4

110,520

86.7

156,060

3.5

104.25

187,650

4

111.25

200,250

4.5

109.7

197,460

5

103.2

185,760

10

11

(Tahmin)

(7)*(2)

(5)-(8)

(9)+(10)

0
4

7,200

4.01

7,210

4.03

7,247

4.07

7,322

4.13

7,428

4.2

7,561

4.28

7,705

4.36

7,844

4.43

7,971

92.75

166,950

4.49

8,085

80.25

144,450

4.54

8,180

26.44
26.74

86.7
1,800

9

26.11

98.8
1,800

8

25.75

107.6
1,800

7
(qç1+qç2)
/2

25.39

111.8
1,800

6

25.09

110.7
1,800

Rezervuar
Su Seviyesi
(m)

24.86

97.8
1,800

Rez.
Hacmi
(m³)

64,170

75.6
1,800

Biriken
Hacim
(m³)

24.72

47.2
1,800

(m³)

24.67

24.1

1.5

Qç ort. x Dt

24.67
6.75

9.5
1,800

Qç ort.
(m³/s)

27.01

580

1,071,705

24.67

4,950 1,076,655

24.68

23,030 1,099,685

24.73

56,923 1,156,608

24.87

103,198 1,259,806

25.1

148,632 1,408,438

25.4

180,089 1,588,527

25.76

192,545 1,781,072

26.12

189,616 1,970,688

26.45

177,789 2,148,477

26.75

158,865 2,307,342

27.02

Qç ort.
(m³/s)

Qç ort. x Dt

(m³)

Tahmini
Rezervuar
Su Seviyesi

4

5

6

(q1+q2)/2

(4)*(2)

(Tahmin)

T
(Saat)

Dt
(sn)

Qg
(m³/s)

Qg ort
(m³/s)

Qg ort. x Dt

1

2

3

H

(t1-t2)
*3600

H

5.5

73.8
1,800

6
6.5
7

55.7

100,260

1,800

45.05

81,090

8

64,980

29.05

52,290

23.65

42,570

9

19.55

35,190

9.5

16.45

29,610

10

13.85

24,930

10.5

11.6

20,880

11

9.95

17,910

11.5

8.8

15,840

12

7.8

14,040

1,800

13

6.95

12,510

13.5

6.35

11,430

5.9

10,620

14

5.5

9,900

14.5

5.15

9,270

15

4.9

8,820

15.5

4.55

8,190

1,800

16.5

4.25

7,650

17

4.2

7,560

4.15

7,470

4.71

8,473

4.72

8,489

4.72

8,501

4.73

8,509

4.73

8,515

4.73

8,519

4.74

8,523

4.74

8,527

4.74

8,530

4.74

8,532

4.74

8,536

4.74

8,538

4.74

8,538

4.74

8,538

4.74

8,538

4.74

8,538

4.74

8,538

28
4.05

4

8,455

28

4.1
1,800

4.7

28

4.2
1,800

8,433

28

4.2
1,800

4.68

28

4.3

16

8,403

28

4.8
1,800

4.67

28

5
1,800

8,364

27.99

5.3
1,800

4.65

27.98

5.7
1,800

8,316

27.98

6.1
1,800

4.62

27.97

6.6
1,800

8,254

27.96

7.3

12.5

4.59

27.95

8.3
1,800

(9)+(10)

27.94

9.3
1,800

(5)-(8)

27.92

10.6
1,800

(7)*(2)

27.9

12.6
1,800

(qç1+qç2)
/2

27.86

15.1
1,800

11

27.82

17.8
1,800

10

27.77

21.3
1,800

9

27.71

26

8.5

8

27.62
36.1

1,800

7

27.52

32.1
1,800

Rezervuar
Su Seviyesi
(m)

27.38

40.1

7.5

17.5

121,680

50
1,800

Rez.
Hacmi
(m³)

27.21
67.6

61.4
1,800

(m³)

Biriken
Hacim
(m³)

7,290

4.74
27.98

581

136,270 2,443,612

27.22

113,426 2,557,038

27.39

91,944 2,648,982

27.53

72,726 2,721,708

27.63

56,577 2,778,285

27.72

43,857 2,822,142

27.78

34,115 2,856,258

27.83

26,717 2,882,975

27.87

21,121 2,904,096

27.91

16,429 2,920,525

27.93

12,371 2,932,896

27.95

9,395 2,942,290

27.96

7,321 2,949,611

27.97

5,517 2,955,128

27.98

3,983 2,959,111

27.99

2,900 2,962,011

27.99

2,088 2,964,100

28

1,364 2,965,464

28

732

2,966,196

28

282

2,966,478

28

-348

2,966,130

28

-888

2,965,242

28

-978

2,964,264

28

-1,068 2,963,196

27.99

-1,244 2,961,952

27.99

8,534

Hesapların sonucunda
- taşkın süresince ulaşılan maksimum su seviyesi 28 m,
- taşkın sonundaki rezervuar su seviyesi 27.99 m,
- dipsavaktan akış aşağıya bırakılan maksimum debi 4.74 m³/s,
belirlenmiş olmaktadır.
Bu işletme çalışması, 2, 5,......500 yıl yinelenmeli debilerde tekrar edilmiştir. 2, 5,….500 yıl
yinelenmeli taşkınlar için sel kapanı gölünde ulaşılacak maksimum su seviyeleri belirlenmiştir.
Bu sayede, sel kapanının akış aşağısında yer alacak tesislerin de yinelenme debileri daha hassas
olarak hesaplanabilir. Örnekdere Sel Kapanı için “Taşkın İşletme Çalışması Sonuçları” özet
olarak Tablo 3 de, yinelenmeli taşkın çıkış akımları Şekil 5 de verilmiştir.
Tablo 3 - Örnekdere Sel Kapanı Taşkın İşletme Çalışması Sonuçları
Giriş Taşkını
Yinelenme (yıl) Pik Debi
(m3/s)

Pike
Ulaşma
Zamanı (sa)

Hacim
(hm3)

Taşkın
İşletme
Başlangıç
Kotu (m)

2

29.9

3.5

0.7

24.7

Rezervuard
Taşkın
Savaklanan
a Biriken
Çıkış Pik
Hacim
Hacim
Debisi
3
(hm )
(hm3)
(m3/s)

4.2

Taşkın
Max
Seviyesi
(m)

Taşkın
Taşkın
Max.
Sonunda
Seviyesine
Rezervuar
Ulaşma
Su Seviyesi
Zamanı
(m)
(sa)

0.26

0.47

25.68

12.00

25.68

5

46.3

3.5

1.0

24.7

4.3

0.27

0.76

26.21

12.50

26.21

10

57.0

3.5

1.2

24.7

4.4

0.27

0.95

26.53

13.00

26.53

25

70.3

3.5

1.5

24.7

4.5

0.28

1.17

26.92

12.50

26.92

50

79.9

3.5

1.6

24.7

4.6

0.28

1.34

27.18

13.00

27.18

100

89.4

3.5

1.8

24.7

4.6

0.28

1.50

27.42

13.00

27.42

500

111.80

3.50

2.18

24.67

4.74

0.29

1.89

28.00

13.50

28.00

4.8
Q500 = 4.74 m³/s
4.7
Q100 = 4.61 m³/s

4.6

Q50 = 4.56 m³/s
Q25 = 4.5 m³/s

Q (m³/s)

4.5

Q10 = 4.42 m³/s

4.4

Q5 = 4.34 m³/s
4.3
Q2 = 4.22 m³/s
4.2

Yin elenm e

4.1

4.0

Hacim

(yıl)

(hm ³)

2
5
10
25
50
10 0
50 0

0.262
0.268
0.272
0.276
0.279
0.281
0.287

3.9
0

3

6

9

Şekil 5 - Örnekdere Sel Kapanı Yinelenmeli Taşkın Çıkış Hidrografları
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12

15

18
Süre (sa)

3. SONUÇ
500 yıl yinelenmeli taşkın hidrografı için yapılan çalışma, Örnekdere Sel Kapanı’nın aktif
hacminin boyutlandırılmasında esas alınmıştır. Bu işletme çalışmasına göre rezervuarda taşkın
süresince ulaşılan maksimum su seviyesi 28 m’dir. (Tablo 2). Sel kapanı rezervuarında, 500 yıl
yinelenmeli taşkın düzenlenerek akış aşağısının koruması için, sel kapanı dolusavağının kreti bu
kota eşit olmalıdır.
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AZALTILMASINDA VE TAŞKIN SONRASI ACİL YARDIM
ÇALIŞMALARINDA SU YÜZÜ PROFİLİ HESAPLAMALARININ
KULLANIMI
İnş. Yük. Müh. Ümit SARIBACAK
Turuncu Bilgi Sistemleri Tek. Arşt. ve Dan. Ltd. Şti
umit@turuncu.com.tr
Prof. Dr. Halil ÖNDER
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidromekanik Laboratuarı, ANKARA
onde@metu.edu.tr
ÖZET
Taşkınlar insanlık tarihi kadar eskidir ve insanoğluna büyük zararlar vermektedir.
Taşkınlardan korunmak için büyük yapısal önlemler alınmasına rağmen, ne yazık ki ne
taşkınların gerçekleşmesi, nede maddi zararlar tam olarak önlenebilmektedir. Taşkın
zararlarından korunma yöntemleri bölgesel etkenlere ve insanoğlunun taşkın yataklarını kullanım
şekline göre değişiklik göstermektedir. Taşkın kaynaklı afet yönetiminde yüksek faturalı göçmegüvenli (göçmeye karşı güvenli) yapısal taşkın önlemleri yerine güvenli-göçme (göçme
sonrasında güvenli olan) sağlayan daha ekonomik korunma önlemleri kullanılmalıdır. Yapısal
önlemlerin yanında yapısal olmayan önlemleri kullanarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının
karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını
programlayarak doğal kaynakların kullanılmasını sağlayabiliriz. Bu çalışmada, suyüzü profili
hesaplarının yapısal olmayan önlemlerle taşkın zararlarını azaltma, önleme ve taşkın sonrası acil
yardım çalışmalarında kullanım alanları verilmekte ve ülkemizde pek kullanılmayan yapısal
olmayan yöntemlerle taşkın zararlarını azaltma çalışmalarına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Taşkın Kaynaklı Afet Yönetimi, Taşkın Sigortası, Taşkın Zararlarını
Yapısal Olmayan Önlemlerle Azaltma, Suyüzü Profilleri, Taşkın
Haritaları.
USE OF WATER SURFACE PROFILES IN NONSTRUCTURAL FLOOD
MITIGATION AND EMERGENCY RESPONSE MEASURES
ABSTRACT
Flooding is old as humankind and causes hazards to human life and its properties. Although
several structural measures are taken for flood mitigation, neither the occurrence of floods, nor
the hazards of flooding are prevented completely. Flood mitigation measures vary form regional
factors and with ways of usage of floodplains. In flood management, instead of costly fail-safe
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(safe from fail) structural measures, cost effective safe-fail (safe in fail) measures should be
used. Using nonstructural measures beside structural measures, hydraulic engineers should take
first step of sustainable development in their field. In this paper, it is aimed to define the
importance of water surface profile calculations in nonstructural flood mitigation and emergency
response measures, and emphasize the use nonstructural mitigation measures.
Key Words: Flood Management, Flood Insurance, Nonstructural Flood Mitigation, Water
Surface Profiles, Flood Inundation Maps.
1. GİRİŞ
Taşkınlar insanlık tarihi kadar eskidir ve insanoğluna büyük zararlar vermektedir.
Taşkınlardan korunmak için büyük yapısal önlemler alınmasına rağmen, ne yazık ki ne
taşkınların gerçekleşmesi, ne de zararları tam olarak önlenebilmektedir. Taşkınlar açısından
talihsiz bölgelerimiz ve ne yazık ki gelişimi planlı olmayan yerleşim alanlarımız ile ülke olarak
taşkınlardan büyük maddi zararlar görmekteyiz.
Taşkınlar ve zararları insanoğlunun doğal kaynakları kullanımına ve değiştirmesine bağlı
olarak sürekli değişmektedir, bu nedenle standart bir taşkından korunma yöntemi yoktur. Taşkın
zararlarından korunma yöntemleri bölgesel etkenlere ve insanoğlunun taşkın yataklarını kullanım
şekline göre değişiklik göstermektedir.
Bu çalışmanın amacı, yapısal olmayan önlemlerle taşkın zararlarını azaltmada ve taşkın
sonrası acil yardım çalışmalarında suyüzü profili hesapları ile taşkın alanlarını belirlemenin
önemine ve Türkiye‘de yapısal olmayan yöntemlerle taşkın koruma çalışmalarına dikkat
çekmektir. Taşkın zararlarını azaltmada şu ana kadar ülkemizde daha çok kullanım alanı bulmuş
yapısal önlemlerin yanında, yapısal olmayan önlemlerinde kullanılması ve hatta yapısal ve
yapısal olmayan önlemlerin birlikte kullanılarak taşkın kaynaklı afet yönetiminin yeniden
yapılandırılması gerekmektedir.
2. TAŞKINLAR
Taşkın normalde kuru olan alanların, nehir akışından taşan veya herhangi bir kaynaktan
gelen suların doğal olmayan toplanması sonucu, bölüm bölüm veya tamamen, sürekli veya geçici
olarak su altında kalması olayıdır. [IFMRC, 1994]
Taşkınlar her nehir için doğal bir olgudur. [Önder vd.,1989; IFMRC, 1994] Taşkınlar doğal
ortamlarda gerçekleştiğinde zararlı olmanın aksine, doğal yaşam dengesi içinde, taşkın alanlarına
estetik, ekolojik, çevresel ve ekonomik açılardan faydalar sağlar. Ekolojik anlamda nehir ile
taşkın ovası bağlantıyı sağlaması ve taşkın-dalgası (flood-pulse) taşkınların sağladığı
faydalardandır. [Bayley, 1991; Junk ve Bayley, 1989]
Taşkınlar insanoğlunun taşkın yatakları üzerine yerleşmesi ve bu alanları değişik nedenlerle
kullanması nedeni ile zararlı olmaktadır. [Sarıbacak, 2002].
2.1 Taşkın Zararları
Taşkın zararları, insan hayatına, sağlığına, mallarına ve doğal taşkın ovası değerlerine risk
oluşturan su altında kalma potansiyeli olarak tanımlanmıştır. [IFMRC, 1994]
Taşkın zararlarını etkileyen bazı taşkın karakteristikleri aşağıda verilmiştir;
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Su derinliği; Taşkın zararlarının boyutunu etkiler.
Taşkın süresi; Taşkın zararlarının boyutunu etkiler ve sosyal olarak rahatsızlık doğurabilir.
Su hızı; Taşkın sırasındaki su hızı yaşam kayıplarına yol açabilir, zararların boyutunu
artırabilir, taşkın yataklarında sediment erozyonu veya toplanmasına neden olabilir.
Su seviyelerinin yükselme hızı; Özellikle erken uyarı ve tahliye için önemlidir.
Tekerrür süresi; Belirli debilere sahip taşkınların ne kadar sıklıkla gerçekleştiği tekerrür
süresi ile ifade edilir.
Balçık ve rusübat malzemeleri; Rusübat ve balçık taşkın yataklarını kapatabilir, su
seviyelerinin yükselmesine neden olabilir, taşkın sonrası iyileştirme maliyetlerini artırabilir,
yatakların ve yapıların dolmasına neden olabilir.
Su dalgalarının hareketleri; Özellikle taşkın ovalarının su altında kalmasına neden olur.
Taşkın olduğu dönem; Taşkının gerçekleştiği dönem özellikle tarım arazileri üzerindeki
taşkın nedeniyle meydana gelen zararın boyutlarını etkiler.
2.2Taşkın Riski
Tüm doğal afetlerle mücadelede olduğu gibi taşkınlar nedeni ile oluşan afetlerin
incelenmesinde doğal olaylardaki ve insan yapımı yapılardaki belirsizlikler söz konusudur. Bu
belirsizlikler tam olarak taşkınların olup olmayacağının, olacaksa hangi şiddette olacağının
bilinmesini ve taşkınlar nedeni ile meydana gelecek zararların boyutunun belirlenmesini
engeller. Bu nedenle taşkınlar ile ilgili çalışmalar da karşımıza hep risk analizi, risk yönetimi ve
risk tabanlı tasarım gibi kavramlar çıkar. Bu belirsizlikleri dört ana başlıkta toplayabiliriz;
Hidrolojik Belirsizlikler
Gelecekte gerçekleşecek doğal olaylar ile ilgili belirsizlik; gerçekleşecek yağış ve yatak akış
debisi v.b.
Hidrolik Belirsizlikler
Karışık hidrolik problemlerini, basit matematiksel modellerle tanımlamaktan ve modellerde
yatak verilerini seçerken oluşan belirsizlikler
Ekonomik ve Sosyal Belirsizlikler
Görülecek zarar ile su derinliği arasındaki bağıntının tam olarak bilinememesi ve toplumun
taşkına karşı tavrının tam olarak belirlenememesi.
Yapısal ve Geoteknik Belirsizlikler
Taşkın koruma yapılarının ve taşkın alanında kalan yerleşim birimlerindeki yapıların yapısal
ve geoteknik performanslarının tam olarak belirlenememesi.
Taşkın problemleri her zaman içinde bir risk içerir. İngiliz Çevre Kurumu, taşkınla savaş
eylem planında taşkın yataklarında yerleşen insanların hayatlarının ve mallarının her zaman risk
altında olacağını belirtmiştir. [UK Environment Agency, 1998]
2.3Taşkın Eğilimleri
Büyük taşkınlar ve taşkınlar tarafından oluşan kayıplar geçtiğimiz yıllarda büyük artış
göstermiştir. [Berz, 2000] Taşkın zararı potansiyeli, kentsel yerleşimlerdeki nüfus artışı, taşkın
alanlarındaki yerleşimin artması ve taşkın koruma yapılarına duyulan fazla güven nedeniyle
artmaktadır. [Kundzewicz ve Takeuchi 1999], [Sarıbacak, 2002]
Taşkın zararlarındaki artışın nedenleri dört ana madde altında verilebilir;
Nüfus Artışı ve Kentsel Yerleşim
Kentsel yerleşim, doğal akış seyrini değiştirir, suyun ve sedimentin taşınımını hızlandırır.
İnsanlar tarafından geçirgenliği yüksek doğal yüzeyleri, geçirgenliği daha düşük hatta geçirgen
olmayan yüzeylere çevirmesi taşkın debilerinin artışında önemli rol oynar.
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Taşkına Maruz Alanlarda Yerleşim
Taşkın ovaları, düz olmaları, verimli toprakları olması ve suya yakın olmaları nedeniyle
geçmişten buyana sürekli insanoğlunun ilgisini çekmiştir ve buralara yerleşmesine neden
olmuştur. Bazı bölümlerde aşırı nüfus artışı insanları taşkına maruz alanlara yerleşmeye itmiştir.
Taşkın ovalarını istila etme azalmadan devam etmektedir.
İklimsel ve Çevresel Değişim
Önümüzdeki 50-100 yıllık dönem içinde sıcaklıklardaki ortalama artış 1-3 C o civarında
olacaktır. Global ısınma yağışların artmasına neden olacaktır, ve yağışların artması taşkın
frekanslarını artıracaktır. [Mac Donald, 1999] İnsan yapımı iklim değişimindeki gelişme,
giderek artan doğal olaylara ve giderek artan büyük felaket kayıplarına neden olacaktır. [Berz,
2000]
Taşkın Koruma Yapılarına Duyulan Fazla Güven
Ufak taşkın koruma yapıları belirli büyüklükteki (ufak veya orta büyüklükteki) taşkınlar için
koruma sağlar. Eğer taşkınlar daha büyük boyutlarda olursa ve bu yapılar göçerse bu yapılar
tarafından korunan bölgelerdeki kayıp doğal durumlarında oluşacak kayıplardan daha büyük
olacaktır. [Kundzewicz, 1999]
3. TAŞKIN YÖNETİMİ
Taşkınlar insan hayatına ve yerleşimine zarar verdiklerinde afetlere dönüşür. Taşkın
zararlarını önleme ve azaltma geniş kapsamı ile afet yönetimi açısından yaklaşmak
gerekmektedir.
Taşkınlar, iklimsel, sosyal, ekonomik, kurumsal ve teknik özelliklerine göre kırsal veya
kentsel bölgelerde farklı disiplinlerce farklı farklı ele alınır. Bu nedenle taşkın kaynaklı afet
yönetimi çok farklı disiplinleri içermektedir. Afet Yönetimi, farklı disiplinlerde farklı manalar
ifade edebilmektedir. [Karaesmen vd., 1998]
Taşkın kaynaklı afet yönetimi fonksiyonlarına ve zamanlamalarına göre birbirine bağlı altı
aşamaya bölünebilir. Bu aşamalar Planlama, Zarar Azaltma ve Önleme, Hazırlıklı Olma, Tahmin
ve İkaz, Tepki, İyileşme olarak verilmiştir. Tüm aşamalar birbirleri ile bağlantılıdır ve kendi
içlerinde değişik aşamaları içerir. Bu aşamalar doğal afetlerin döngüsel bir yapısı içinde
sıralanabilirler.
Şekil 1’de Wisconsin Üniversitesi, Afet Yönetim Merkezi'nden ve UNESCO Teknik
dokümanlarından uyarlanan taşkın kaynaklı afet yönetiminin aşamaları gösterilmiştir.
[Karaesmen vd., 1998; Andjelkovic, 2001]
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Şekil 1. Taşkın Kaynaklı Afet Yönetimi
Planlama, taşkın olasılığını ve olası taşkınların insanların yaşamı, malı ve doğal çevreye
etkisinin boyutlarının analizi ve etüdü için gerekli aktiviteleri kapsar.
Azaltma ve Önleme, afet olasılığının azaltılması ve önlenmesi ile ilgili aktiviteleri içerir.
Aynı zamanda önlenemeyecek afetlerin etkilerini azaltmak için alınan uzun vadeli önlemleri
içerir.
Hazırlıklı olma aşaması, afetlerin önlenemediği durumlarda idari kurumların, toplum
örgütlerinin ve bireylerin afet zararlarını ve hayat kayıplarını en aza indirmek için yaptıkları
planları içerir.
Tahmin ve ikaz aşaması daha çok idari kurumların afet öncesi doğal verilerden afeti tahmin
etmesi ve toplumun uyarılmasıdır.
Tepki aşaması hemen afetin sonrasında acil yardım çalışmalarını içerir. Bu aşama aynı
zamanda kısa süreli önlemler alınarak afet zararlarının büyümesini önleme çalışmalarını da
kapsar.
İyileşme aşaması, afetten zarar gören sistemlerin eski haline veya daha iyi durumda çalışır
hale getirilmesini kapsar. Bu bölümde iki farklı aktivite vardır; (1) Kısa vadeli önlemler alarak
hayati önem taşıyan sistemlerin minimum standartlarda çalışmasını sağlamak. (2) Uzun vadeli
önlemler alarak yaşamın eski haline veya daha iyi hale dönmesini sağlamak. Bu önlemler birkaç
yıl sürebilir.
4. TAŞKIN ZARARLARINI AZALTMA VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ
Bu önlemler taşkınların insan hayatına, malına ve çevreye olumsuz etkilerini önlemek veya
azaltmak için alınan önlemlerdir. İnsan hayatına ve mallarına karşı taşkınların etkisini azaltmak
çok büyük teknoloji ve maddi yatırımlar gerektirir. Geçmişte taşkınlardan korunma önlemleri
genelde yapısal önlemler ve geleneksel mühendislik tasarımları olarak yapılmıştır. Fakat yapısal
önlemler taşkınların etkisini azaltmasına rağmen, doğayı ve taşkın büyüklüğünü değiştirmeyen
önlemler de taşkından korunma araçları olarak kullanılmalıdır. [Sarıbacak, 2002]
Taşkından korunma önlemlerinde iki temel kavram söz edilmektedir. [Önder vd.,1989]
(1) Taşkını yapısal önlemler ile insanlardan uzak tutma
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(2) İnsanları yapısal olmayan önlemler ile taşkınlardan ve taşkınların neden olduğu
zararlardan uzak tutma.
4.1 Yapısal Önlemler
Taşkınlarda asıl sorun olan çok büyük miktarlarda gelen sudur. Yapısal önlemlerdeki amaç
bu suyu insanlardan ve mallarından uzak tutmaktır.
Yapısal önlemlerin alınma amaçları;
•
•
•
•
•
•

debiyi düşürmek, (barajlar, sel kapanları , derivasyonlar v.b..)
su kotunu düşürmek, (kanal iyileştirme çalışmaları v.b.)
mevcut zararlara karşı dayanımı artırmak, (seddeler, duvarlar v.b.)
su kotlarındaki yükselme zamanının uzatılması,
taşkın altında kalma zamanın azaltılması,
taşkın altında kalan alanların değiştirilmesi, olarak özetlenebilir.

Genelde uygulanan yapısal önlemler aşağıdaki gibi özetlenebilir;
•
•
•
•
•
•

Barajlar, göletler ve sel kapanları,
Seddeler ve duvarlar,
Kanal iyileştirmeleri,
Derivasyonlar ve savaklar,
Toprak iyileştirme çalışmaları,
Yerinde geciktirme yapıları.

4.2 Yapısal Olmayan Önlemler
WRC yapısal olmayan önlemleri aşağıdaki gibi tanımlar; [Önder vd.,1989]
A. Hasara Karşı Duyarlığın Azaltılması
1. Taşkın Ovası Yönetmelikleri
a. Taşkın zararı olan alanlar için yerel yönetmelikler
i. Bölgeleme
ii. Arazi yönetmelikleri
iii. Bina şartnameleri
iv. Konut şartnameleri
v. Altyapı ve kuyu şartnameleri
vi. Diğer şartnameler
2. Şehirleşme ve İskan Politikaları
a. Tesislerin ve altyapının tasarımı ve yer seçimi
b. Arazi kullanımı ve açık arazi kullanımı
c. İskan
d. Daimi boşaltma
3. Afete hazırlıklı olma ve tepki planlamaları
4. Konut ve binaların taşkına karşı dayanıklı hale getirilmesi
5. Tahmin ve erken uyarı sistemleri ve acil durum planları
B. Toplum ve Bireyler Üzerindeki Taşkın Etkilerinin Azaltılması
1. Toplumun eğitimi ve bilgilendirmesi
2. Taşkın sigortası
3. Vergi ayarlamaları
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4. Taşkın acil durum önlemleri
5. Taşkın sonrası iyileştirme çalışmaları
Bu maddeleri inceledikten sonra taşkın kaynaklı afet yönetimi aşamalarına geri dönecek
olursak, aslında yapısal olmayan önlemlerin sadece taşkın zararlarını azaltma ve önleme
önlemleri ile sınırlandırılamayacağını görürüz. Yapısal olmayan önlemler planlamadan,
iyileştirme çalışmalarına kadar afet yönetiminin tüm aşamalarında karşımıza çıkar.
UNESCO, daha önce WRC tarafından yapılan tanıma ek olarak yapısal ve yapısal olmayan
önlemlere, iyileştirme önlemlerini eklemiştir. [Andjelkovic, 2001] UNESCO tarafından verilen
şekilden uyarlanan Şekil 2 ‘de yapısal ve yapısal olmayan önlemlere ilave olarak iyileştirme
önlemleri görülmektedir.

Şekil 2.Taşkın Zararlarını Önleme ve Azaltma Yöntemleri
4.3 Azaltma ve Önleme Önlemlerinde Yeni Yaklaşımlar
Zarar azaltma uzun süreli ve geniş kapsamlı bir süreçtir, afet öncesinde toplumun zarar
görmesini önleme olarak ortaya çıkar. Teknik olarak bakıldığında, mühendislik önlemleri ile
önlenemeyecek herhangi bir taşkın zararı yoktur, fakat karar verilmesi gereken konu maliyettir.
Ayrıca taşkın alanındaki sosyal, çevresel ve ekonomik faktörler tam olarak nasıl bir taşkından
korunma yolunu izleneceğine karar vermemizi sağlar.
Günümüzde hala birçok hidrolik mühendisi taşkın problemlerinin çözümünü; hidrolojik
hesaplama, tasarım debisinin bulunması, bulunan debi için yapısal sistemin seçilmesi ve seçilen
sistemin tasarımından oluşan mantık zinciri ile yapmaktadır. Diğer bir deyişle taşkın problemleri
yol tasarımı veya bir atıksu aktarım hattı tasarımı gibi geleneksel mühendislik problemleri ile
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aynı şekilde ele alınmaktadır. Aslında bu yaklaşım yanlış değil, aksine yapısal önlem alınmasına
karar verildiğinde geçerlidir. [Plate, 2002]
Geleneksel mühendislik problemlerinden farklı olarak taşkın problemleri döngüsel bir yapı
izlediğinden; sistemin işletimi, yönetimi, ileriki aşamalar için planlama ve gerektiğinde azaltıcı
ve önlemlerin alınması gibi bir çok aşama içermektedir. Azaltıcı ve önleyici önlemler içinde
yapısal olanlar seçildiğinde yukarıda bahsedilen geleneksel tasarım zinciri kullanılacaktır.
Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyada taşkından korunma hep yapısal önlemler alınarak
yapılmıştır. Dünyada yapısal olmayan önlemlerin kullanımı geçtiğimiz otuz yıl içinde artmıştır
ve ülkemizde ise yeni yeni başlamaktadır. Çevreyi koruma ve sürdürülebilir kalkınmayı devam
ettirebilmek adına, taşkın kaynaklı afet yönetimi planları yenilenmeli, tüm korunma
yöntemlerinin avantajlarını içeren yeni bir plan yapılmalıdır. [Sarıbacak, 2002] Taşkın yönetimi
yapısal ve yapısal olmayan yöntemlerin artıları ve eksileri bir araya konularak yerel şartlara ve
taşkın özelliklerine göre yeniden yapılandırılmalıdır. [Kundzewicz, 1999]
Bu yeni planı maddelere dökecek olursak;
•
•
•
•

Taşkın riskinden korunma,
Korunamadığı durumlarda, bu riskin zararlarını azaltmak,
Zararlar oluştuktan sonra etkilerini azaltmak
Yukarıdakileri, doğal çevreyi koruyan ve geliştiren şekilde ve sürdürülebilir kalkınma
ile uyumlu olarak uygulamak

şeklinde özetlenebilir.
Toplumun Bilgilendirilmesi
Yapısal olmayan önlemler temelde taşkın alanlarına yerleşen veya bu alanları değişik
yollarla kullanan insanların, ne tür bir risk ile karşılaştıkları konusunda bilgilendirilmelerini
gerektirir. Temelde kişiler riski görmeli ve risk nedeni ile oluşacak zararları kendi başlarına
karşılamalı veya karşılayamayacak ise riskli bölgeden uzaklaşmalıdır. Bu açıdan bakıldığında
taşkınların doğal bilimler ve mühendislik ile ilgili yönlerinin yanında sosyal bir yönü “toplum
tepkisi bölümü” ortaya çıkar. Taşkın yönetiminin toplum tepkisi bölümü, en geleneksel olarak
çalışılan diğer bölümler kadar önemlidir. [Krasovskaika vd., 2001]
Japonya’da taşkınların çokça yaşandığı bölgelerde belediyeler, insanları taşkın zararlarına
karşı bilgilendirmek ve taşkın esnasında yönlendirmek amacıyla tasarlanmış taşkın zararları
haritaları bastırıp dağıtırlar. [Shidawara, 1999] Bu haritalar geçmiş taşkın bilgileri, taşkın
derinlik eğrileri, sığınak bilgileri, acil yardım kurumları ulaşım bilgileri gibi insanlara yardımcı
olabilecek bilgileri içerir.
Sürdürülebilir Kalkınma
Taşkınlara doğal bilimler açısından yaklaştığımızda, insanoğlunun çevre ile direk etkileşimi
göze batmaktadır. Taşkın zararlarından korunma yöntemlerinde de çevreyi koruma, geliştirme ve
sürdürülebilir kalkınma önemli bir konu olarak karşımıza çıkar.
Taşkın zararlarını azaltmada yumuşak önlemler, büyük yapısal parçalar içermeyen genelde
yapısal olmayan önlemler, sürdürülebilir kalkınma adına yapısal önlemlere göre daha uygundur.
[Kundzewicz, 1999]
Taşkın Sigortası
Taşkın sigortası afet yönetimi olarak ele alındığında özellikle taşkın alanlarına yerleşim
konusunda caydırıcılık oluşturabilmesi nedeni ile taşkın zararlarını önleyici bir önlem olarak
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görülebilir. Fakat konuya finanssal ve sigortacılık açısından bakıldığında taşkın zararlarını
önleyici değil zararların azaltılması, uzun döneme ve geniş kitlelere yayılması olarak ele
alınabilir.
Taşkın sigortasının amacı, önlenemeyen durumlarda oluşan taşkın zararlarının, kabul
edilebilir miktarlarda telafi edilmesidir. [Andjelkovic, 2001]
Taşkın sigortası incelendiğinde taşkın yönetiminin mühendislik bilimleri yanında finanssal
açısı ile ele alınması gerekir. Ülkemizde de geçerli olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde
sigortacılık sektörünün zayıf olması nedeniyle, taşkın sigortası sistemini kurması için
güçlendirilmesi gerekmektedir. [Andjelkovic, 2001] Taşkın sigortası eğer gelişmekte olan
ülkelerde ufak sigortacılık firmaları tarafından yapılacak olursa, bir afet sonrasında bu firma zor
durumda kalabilir. Bu nedenle bu ülkelerde bu işlem büyük sigortacılık firmaları veya poliçeler
arasında fon aktarımı yapabilecek kurumlar tarafından sunulmalıdır. [Faisal vd., 1999]
Finanssal eksiklikler dışında, gelişmekte olan ülkelerde mühendislik bilimleri açısından bazı
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Taşkın sigortası çalışması öncesinde, taşkın riskini ve
poliçe miktarını belirleyebilmek için, taşkın alanlarını gösteren planların ve derinlik zarar
ilişkileri çalışmaların yapılması gerekmektedir. [Faisal vd., 1999]
5. TAŞKIN HARİTALARI
Yapısal veya yapısal olmayan önlemlerden hangisinin kullanılacağına karar vermeden önce,
asıl amaç zararları önlemek veya azaltmak olduğuna göre önce zarar görecek alanların
belirlenmesi gerekir.
Taşkın alanları suyüzü hesapları ile her kesitte su kotu belirlendikten sonra bu kotların plan
üzerine aktarılması ile elde edilir. Taşkın alanı planları hazırlanırken, (1) Veri toplama ve işleme,
(2) Model kurma ve hesaplama, (3) Plan hazırlama gibi aşamalar vardır. [Sarıbacak ve Önder,
2003]
Taşkına maruz kalan alanlarda, taşkın alanlarının modellenmesi taşkın kaynaklı afet
yönetimin önemli bir parçasıdır. [Zerger, 2002 ] Sebepler Zerger tarafından verilenlerden
uyarlanarak aşağıda sunulmuştur;
•
•
•
•
•
•
•
•

Acil durum yönetimi ve tahliye planlaması,
Risk ve taşkın alanlarına göre yerleşim planlaması,
İnsanları malları ve canları üzerindeki risk hakkında bilgilendirmesi,
Taşkın sigortası poliçe ücretlerini belirlemek için risk bölgelerinin belirlenmesi,
Bina ve konut şartnamelerinin hazırlanması,
Zarar azaltma ve önleme stratejilerini belirlemek için kar-zarar analizleri yapılması,
Afet sonrası iyileştirme çalışmalarının yönetilmesi,
Derinlik-zarar ilişkilerinin belirlenmesi.

Yukarıda verilen sebeplerin tümü yapısal olmayan önlemler açısından incelendiğinde taşkın
alanlarını belirlemenin önemini göstermektedir. Bunun dışında taşkın alanı belirleme yapısal
önlemlerin planlanması aşamasında da kullanılmaktadır.
Taşkın alanı ve eşderinlik eğrisi planlarının hazırlanması, Sarıbacak tarafından Bartın Çayı
üzerinde bir çalışma kapsamında ayrıntılı olarak anlatılmış ve tüm aşamaları ile gösterilmiştir.
[Sarıbacak ve Önder, 2003], [Sarıbacak, 2002]
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6. SONUÇ
Taşkın kaynaklı afet yönetiminde yüksek faturalı göçme-güvenli (göçmeye karşı güvenli)
yapısal taşkın önlemleri yerine güvenli-göçme sağlayan (göçme sonrasında güvenli olan) daha
ekonomik korunma önlemleri kullanılmalıdır. [Kundzewicz ve Takeuchi 1999] Ne kadar büyük
yapısal önlemler alınırsa alınsın taşkınlar tam olarak önlenemez, ve hatta (tüm yapısal önlemler
belirli bir güvenlik katsayısı ile yapılır) yapısal önlemler daha büyük taşkınlara sebep olabilir.
Toplumun taşkınlarla yaşamayı öğrenmesini sağlanmalıdır.
Toplumun, özellikle taşkın yataklarında yerleşen veya bu alanları değişik amaçlarla
kullanan kişilerin, taşkına karşı eğitmesi ve bu alanları kullanarak ne tür bir risk aldıklarını
konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.
Yapısal önlemlerin yanında yapısal olmayan önlemleri kullanarak, gelecek nesillerin
ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve
kalkınmasını programlayarak doğal kaynakların kullanılmasını ve su mühendislerinin kendi
alanlarında sürdürülebilir kalkınma adına olumlu adımlar atması sağlanabilir.
Yapısal veya yapısal olmayan taşkın zararlarını azaltma ve önleme önlemleri
incelendiğinde, taşkın alanı planlarının önemi görülmektedir. Taşkın alanı planları ise suyüzü
profillerinin hidrolik hesabı ile yapılmaktadır. Dolayısıyla taşkın alanı planlarının hazırlanmasına
ve daha çok kullanılmasına önem verilmelidir.
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ÖZET
Taşkınların büyüklükleri taşkın debisi, taşkın seviyesi ve taşkın hacmi ile ifade edilir. Bu
büyüklüklerin her biri farklı kontrol yapılarının hidrolojik tasarımında önem taşımaktadır. Taşkın
değerinin tahmini konusunda yapılan çalışmaların büyük bölümü, taşkın pik debisinin
hesaplanması üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak, özellikle düz topoğrafyalı akarsu kollarında,
hazne tasarımında ve hazne işletme çalışmalarında gerçekçi bir taşkın hacmi tayini
gerekmektedir. Sunulan bu çalışmada, Büyük Menderes Havzası’ndaki 07-62 no’lu akım gözlem
istasyonundaki verilerden yararlanılarak, günlük, 3-7-15-21 ve 30 günlük taşkın hacimlerinin
frekans analizi gerçekleştirilmiş ve taşkın kontrol çalışmalarında kullanılmak üzere taşkın hacimsüre-frekans eğrileri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Büyük Menderes Havzası, taşkın frekans analizi, taşkın hacmi, taşkın
hacmi-süre-frekans eğrileri.
ANALYSIS OF FLOODS IN THE BÜYÜK MENDERES BASIN
ABSTRACT
Flood magnitudes are often expressed in terms of flood peaks, flood levels and flood volumes.
Each of these factors has significance in the hydrologic design of different types of flood control
structures. Although more studies are performed to estimate flood peak discahrges, especially in
reservoir design and operation studies and in flat river branches, the accurate estimation of the
flood volume is required. In the presented study, frequency analyses for daily, 3-7-15-21 and 30day flood volumes have been performed with the utilization of flow values observed at Station
07-62 in the Buyuk Menderes Basin. Flood volume-duration-frequency curves to be used in
flood mitigation studies have been obtained.
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1. GİRİŞ
Suyun kontrolu amacıyla yapılan hidrolojik tasarımlarda, taşkınların doğuracağı olası etkileri
hafifletmek amaçlanmaktadır. Taşkınları; bir akarsuda canlıları, çevresindeki yerleşim yerlerini,
arazileri ve tesisleri, sosyal ve ekonomik hayatı kesintiye uğratacak şekilde etkileyen yüksek
akımlar olarak tanımlamak mümkündür.
Taşkınların büyüklükleri, taşkın debisi, taşkın seviyesi ve taşkın hacmi ile ifade edilir. Bu
unsurların her biri farklı kontrol yapılarının hidrolojik tasarımında önem arz etmektedir. Taşkın
değerinin tahmini konusunda yapılan çalışmaların büyük bölümü taşkın pik debisinin
hesaplanmasına yöneliktir. Ancak, özellikle düz topoğrafyalı akarsu kollarında, hazne
tasarımında ve hazne işletme çalışmalarında gerçekçi bir taşkın hacmi tayini gerekmektedir.
Taşkın zararlarından korunmak veya en aza indirgemek amacıyla alınacak tedbirler için
taşkınların nicelik ve niteliklerinin belirlenmesi gereklidir. Tasarımda “güvenilir ve ekonomik”
olma kriterlerinin gözönüne alınmasıyla, taşkın büyüklüklerinin ve bunların tekerrür sürelerinin
belirlenmesi mümkün olacaktır. Sunulan çalışmada, Büyük Menderes Havzası örneğinde,
taşkınların hacim-süre-frekans ilişkisi belirlenmiştir. Bunun için, Büyük Menderes Havzası’nda
Aydın-Koçarlı yolunun 16,5. kilometresinde Koçarlı köprüsü üzerindeki, geçmişte gözlenen bazı
taşkınlarda 25 güne kadar uzayan taşkın akımlarına maruz kalan 07-62 no.lu akım gözlem
istasyonu incelenmiştir. Çalışmada günlük, 3 günlük, 7 günlük, 15 günlük, 21 günlük ve 30
günlük taşkın hacimleri incelenmiş, bu hacimleri temsil eden en uygun dağılım modeli
belirlenerek belirli tekerrürlere karşı gelen taşkın hacimleri ve güven limitleri hesaplanmıştır.
2. YÖNTEM
Taşkın frekans analizinin amacı, olasılık dağılımları yardımıyla taşkınların büyüklüğü ve
görülme sıklığı arasında ilişki kurmaktır. Taşkın frekans analizinde kullanılacak verilerin,
bağımsızlık ve benzer dağılımlı olma kabullerini gerçeklemelerine dikkat edilmeli, hidrolojik
sistemin ise stokastik, zaman ve konumdan bağımsız olduğu gözönüne alınmalıdır [Chow,
1998].
Taşkın Frekansının Belirlenmesi Rehberi, Bülten 17’de işaret edildiği gibi “ taşkın olayları...
belirli bir istatistiksel dağılıma uymazlar.” Bu nedenle, bazen önerilen tekniklerin veriye uygun
sonuçlar sağlamayabileceğinin gözönünde bulundurulması gerekmektedir [Water Resources
Council, 1982].
Taşkın frekans analizi sonuçları baraj, köprü, menfez ve taşkın kontrol yapılarının
tasarımında, taşkın kontrol projelerinin ekonomik değerinin belirlenmesinde, taşkın alanlarının
oluşturulmasında ve taşkın alanlarındaki kontrollerin etkisinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Taşkın frekans analizinde kullanılacak olan verilerin niteliği, bu analizin hangi amaçlarla
yapıldığına bağlıdır. Taşkın hacmi frekans analizi, belirlenen sürelerin her bir bölümündeki
maksimum hacimlerin frekans analizidir. Taşkın hacimleri; 1, 3, 7, 15, 30, 60, 90, 120 ve 183
günlük gruplar şeklinde elde edilir. Taşkın hacmi-süre-frekans eğrileri hazne planlaması,
tasarımı ve işletme çalışmalarında kullanılmakta olup, özellikle taşkın amaçlı hazne
tasarımlarında oluşturulmaları gereklidir [USACE, 1993].
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Seçilen bir T dönüş aralığına karşı gelen xT taşkın büyüklüğünün herhangi bir yıl aşılması
olasılığı 1/T, aşılmaması olasılığı 1-(1/T) olduğuna göre, F(x) eklenik dağılım fonksiyonu:

F( x T ) = 1 −

1
T

(1)
şeklinde yazılabilir. F(x) fonksiyonunu gözlenmiş taşkın büyüklüklerine dayanarak tahmin
etmek için aşağıda verilen işlem sırası izlenmelidir:
-

İstatistiksel örneğin analizi

Bu aşamada önce gözlenmiş değerler büyüklük sırasına dizilerek x1≤x2≤....≤x1≤....≤xn olacak
şekilde düzenlenmiş örnek elde edilir. Bu örnekteki i-inci eleman için ampirik aşılmama
olasılığı:

F( x i ) = P[X ≤ x i ] =

i−a
n + 1 − 2a

(2)
şeklinde hesaplanabilir. (2) denkleminde a’nın 0 değerini aldığı Weibull formülü ile aşılmama
olasılıkları için tarafsız değerler elde edilebilir.
-

Uygun dağılımların seçimi, dağılım fonksiyonu parametrelerinin gözlenmiş
değerlerden tahmin edilmesi ve uygunluğunun test edilmesi

İkinci adımda, yinelenme süresinin gözlem süresinden büyük olduğu durumlarda, pik
akımların ve debi toplam gidiş eğrilerinin ekstrapolasyonunda teorik olasılık dağılımlarının
ölçüm değerlerine uyumunu sağlayan normal, log-normal, Pearson Tip III, Log-Pearson III,
Gumbel ve Gamma dağılım fonksiyonları kullanılmaktadır. Dağılımların parametrelerinin
hesabında momentler, maksimum olabilirlik ve L-momentleri yöntemlerinden biri kullanılabilir.
Gözlenmiş değerlere hangi dağılımın en uygun olduğunu belirlemek amacıyla χ2,
Kolmogorov-Smirnov gibi testler uygulanmaktadır.
-

Belirli bir T dönüş aralığına karşı gelen xT (T-yıllık taşkın büyüklüğü) değerinin
hesaplanması

Seçilen bir dağılımda belli bir p aşılmama olasılığına karşı gelen taşkın değerinin hesabında
frekans faktörü kullanılabilir. Aşılmama olasılığı p olan xp büyüklüğü, Kp frekans faktörü
kullanılarak

x p = µ x + K pσ x ≅ x + K p S x
(3)
denklemiyle hesaplanabilir. Kp’nin değeri incelenen F(x) dağılım fonksiyonuna ve T dönüş
aralığına göre değişmektedir.
Normal dağılımda Kp frekans faktörü zp standart normal değişkene eşit olduğundan, belli bir
Kp değerine karşı gelen p aşılmama olasılığı standart normal dağılım tablosundan elde edilebilir.
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Lognormal dağılımda y=Inx için normal dağılım tablosu kullanılarak belli bir x değerine karşı
gelen aşılmama olasılığı hesaplanabilir.
Gumbel dağılımında T dönüş aralığı ile xT arasındaki ilişki:
⎧
⎡ ⎛ T ⎞⎤ ⎫
XT=u + α ⎨− In ⎢In⎜
⎟⎥ ⎬
⎣ ⎝ T − ı ⎠⎦ ⎭
⎩
(4)

şeklinde verilmiştir [Bayazıt, 1998].
-

Hesaplanan XT değerinin belirli bir α risk yüzdesine göre alt ve üst güven aralığının
belirlenmesi

Belli bir F(x) dağılım fonksiyonundan, seçilen bir T dönüş aralığı için tahmin edilen taşkın
değerinin hatası, tahminin standart sapması ve belli bir güven düzeyindeki güven aralığı ile ifade
edilir.
Normal dağılımda belli bir p aşılmama olasılığına karşı gelen xp için standart hata:
sx
1
(1 + z 2p ) 0.5
2
n
(5)
olmaktadır. Burada zp aşılmama olasılığı p olan standart normal değişkeninin değeridir.
1-2σ güven düzeyindeki güven aralığı ise;

(x + z s ) ± z
p x

α

Sx
1
(1 + z 2p ) 0.5
2
n

(6)
denklemi ile verilmektedir.
Aynı denklemleri lognormal dağılımda y=Inx için kullanılıp x=ey dönüşümüyle x için güven
aralığına geçilebilir.
Gumbel dağılımında 1-2α güven düzeyindeki güven aralığı:

(x + K s ) ± z
p x

a

sx
(1 + 1.14K p + 1.10K 2p ) 0.5
n

(7)
formülü kullanılarak elde edilmektedir [Bayazıt, 1998].
-

Taşkın değeri-süre-frekans eğrilerinin oluşturulması

Her bir incelenen süre için yatay eksende olasılık, düşey eksende taşkın değerleri olmak üzere
gözlenmiş taşkın değerleri ve uygun frekans eğrileri çizilerek hazırlanmaktadır.

600

3. UYGULAMA HAVZASI VE VERİLER
Büyük Menderes Havzası’nın Özellikleri

Türkiye’nin güneybatısında yer alan Büyük Menderes Havzası 24873 km2’lik drenaj alanına
sahiptir. Büyük Menderes Nehri, Afyon ili Dinar ilçesin yakınında doğar ve İzmir’in yaklaşık
100 km güneyinde Ege Denizi’ne ulaşır.Toplam uzunluğu 560 km., yıllık ortalama akımı 3800
hm3/yıl’dır. En önemli kolları, Küfi Çayı, Banaz ve Hamam Çayları, Çürüksu Çayı, Dandalaz
Çayı, Akçay, Çine Çayı, İkizdere Çayı ve Sarıçaylar’dır (Şekil 1, Şekil 2) [Dilek, 2002].
Büyük Menderes Havzası’na yağış güneybatıdan gelmekte, kış aylarında ise Akdeniz’den
gelen sıcak ve rutubetli havanın etkisi altında kalmaktadır. Havzanın batı kesimlerinde
maksimum yağış 132.3 mm ile 79 mm arasında değişirken, doğu kesimlerinde bu değer 80.2 ile
14 mm arasında olmaktadır. Yıllık toplam yağış ortalamasının ise havzanın doğu kesimlerine
doğru 999.1 mm’den 350.4 mm’ye kadar azaldığı gözlenmiştir. Havza genelinde ortalama yıllık
yağış ise 635 mm’dir [Belur, 2002].
Büyük Menderes Nehri’nin ortalama debisi 120 m3/s mertebesindedir. Akış aşağısında daha
çok kış yağmurlarıyla beslenen havzada en çok su geçiren aylar olan Ocak ve Şubat aylarında
ortalama 164 m3/s debi gözlenirken, buna karşılık yaz aylarında debi oldukça düşmektedir
(Ağustos 12 m3/s). Büyük Menderes Nehri’nde bol yağışlı yıllarda debinin 300 m3/s’yi aştığı
görülmüştür. Böyle zamanlarda özellikle Büyük Menderes Ovası sular altında kalmaktadır
[Belur, 2002].

Şekil 1. Büyük Menderes Havzası ( www.eie.gov.tr)
Büyük Menderes Havzası’nda 1965 ve 1966 yıllarında oldukça zarara yol açan büyük
taşkınlar yaşanmıştır. 1965 yılında meydana gelen seri taşkınlarda Nazilli’de 45000 ha üzerinde
alanı etkilemiştir. D.S.İ. raporlarına göre Söke ovasında da önemli ekonomik zararlara yol
açmıştır. 30 Aralık 1964 ile 21 Mayıs 1965 tarihleri arasında oluşan taşkınlarda Söke’de 250
m3/s’yi aşan debiler kaydedilmiştir [Dilek, 2002].
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Şekil 2. Büyük Menderes Havzası (uydu fotoğrafı)
26 Ocak 1966’da da yaşanan taşkında Aydın’dan Ege Denizi’ne kadar 58200 ha’lık alan
taşkın altında kalmıştır. 1965 Aralığından 1966 Ocağına kadar toplam 73600 ha olan taşkına
uğramış ve hasar görmüştür.
1974 ve 1990 yıllarında ise, Büyük Menderes Havzası’nda oluşan 8 taşkın olayında toplam 12
kişi hayatını kaybetmiş, tarım alanları zarar görmüş ve bunun yanında bir çok maddi hasar ortaya
çıkmıştr [DSİ,1998].
Taşkınlar Büyük Menderes Havzası’nda sık olarak Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında
oluşsa da Kasım – Haziran dönemlerinde de etkili taşkınlar yaşanmaktadır.
3.2. Kullanılan Veriler

Sunulan çalışmada, Büyük Menderes üzerindeki Koçarlı Köprüsü akım gözlem istasyonu
Aydın Koçarlı yolunun 16,5. km’sinde olup, yağış alanı 22653 km2 ve yaklaşık 17 m kotundadır.
07-62 no.’lu bu istasyonda 1968-1991 yılları arasındaki 24 yıllık taşkın gözlemleri kullanılmıştır.
4. UYGULAMA

Yapılan çalışmada aşağıda belirtilen adımlar izlenmiştir:
- Günlük maksimum taşkın debileri kullanılarak, 3 günlük, 7 günlük, 15 günlük, 21 günlük
ve 30 günlük taşkın debilerinin belirlenmesi; bu değerler kullanılarak günlük, 3 günlük, 7
günlük, 15 günlük, 21 günlük ve 30 günlük taşkın hacimlerinin elde edilmesi,
- Matematiksel model seçimi (Normal, Lognormal, Gumbel Olasılık Dağılımları),
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- Modelde kullanılan parametrelerin belirlenmesi,
- Model uygunluğunun araştırılması (χ2, Kolmogorov-Smirnov testleri)
- Belirli bir T dönüş aralığına karşı gelen xT (T-yıllık taşkın hacmi) değerlerinin
hesaplanması
- Hesaplanan bu değerin belirli bir α risk yüzdesine göre alt ve üst güven aralığının
belirlenmesi
-

Taşkın hacmi-süre-frekans eğrilerinin hazırlanması.

Büyük Menderes Havzası’nda kurulmuş 07-62 no.’lu Koçarlı Köprüsü hidrometri
istasyonunun 1968-1991 yılları arasında ölçülmüş olan günlük taşkın debileri kullanılarak her bir
incelenen sene için 1, 3, 7, 15, 21 ve 30 günlük maksimum taşkın hacimleri belirlenmiş, elde
edilen bu taşkın hacimlerinin hesaplanan istatistikleri Tablo 1’de verilmiştir .
Tablo 1. Günlük,3, 7, 15, 21 ve 30 Günlük Maksimum Taşkın Hacimleri İstatistikleri
Değişkenler Ortalama
(106m3)

1 günlük
3 günlük
7 günlük
15 günlük
21 günlük
30 günlük

37.00
100.89
204.78
365.10
475.74
621.85

Standart
sapma (106m3)

Değişkenlik
Katsayısı

Çarpıklık
Katsayısı

Sivrilik
Katsayısı

13.35
40.00
90.69
182.66
240.63
312.90

0.361
0.397
0.443
0.500
0.506
0.503

-0.417
-0.306
-0.081
0.257
0.242
0.228

-1.223
-1.234
-1.163
-1.162
-1.146
-1.115

Bir sonraki adımda, hesaplanan maksimum taşkın hacimlerine
fonksiyonlarının parametreleri momentler yöntemiyle hesaplanmıştır.

uygun

dağılım

Sunulan çalışmada gözlenmiş taşkın değerlerinin normal, lognormal ve gumbel olasılık
dağılımlarına uygunluğu χ2 ve Kolmogorov-Smirnov testleri ile belirlenmiştir. Yapılan bu
testlerin sonucunda α=0.05 anlamlılık düzeyinde 15 ve 21 günlük değerlerin normal dağılıma,
1-3-7-30 günlük değerlerin ise gumbel dağılımına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Bir, 3-7-15-21 ve 30 günlük taşkın hacimlerini temsil eden olasılık dağılım fonksiyonlarının
belirlenmesinden sonra 2-5-10-25-50 ve 100 yıl tekerrürlü taşkın tahminleri bulunan bu dağılım
fonksiyonlarına göre yapılmış ve tahminlerin güven sınırları normal dağılım için (6) ve gumbel
dağılımı için ise (7) formülleri kullanılarak elde edilmiştir (Tablo 2).
Çalışmanın son aşamasında taşkın hacmi-süre-frekans eğrileri, incelenen her bir grup için,
oluşturularak Şekil 3’te normal dağılımlı 15 ve 21 günlük taşkın hacimleri, ve Şekil 4’de de
gumbel dağılımlı 1-3-7-30 günlük taşkın hacimleri için verilmiştir.
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Tablo 2. Belirli Tekerrür Aralıkları için Taşkın Hacmi Tahminleri ve Güven Limitleri (106 m3)
T= 2 YIL

T= 5 YIL

T= 10 YIL

T= 20 YIL

T= 50 YIL

T= 100 YIL

1 Günlük

XT=34.81
XAL=29.90
XÜL=39.71

XT=46.60
XAL=38.35
XÜL=54.86

XT=54.41
XAL=43.26
XÜL=65.56

XT=61.90
XAL=47.82
XÜL=75.99

XT=71.60
XAL=53.61
XÜL=89.59

XT=78.87
XAL=57.91
XÜL=99.83

3 Günlük

XT=94.33
XAL=79.63
XÜL=109.02

XT=129.68
XAL=104.93
XÜL=154.43

XT=153.09
XAL=119.66
XÜL=186.51

XT=175.54
XAL=133.32
XÜL=217.76

XT=204.61
XAL=150.68
XÜL=258.53

XT=226.39
XAL=163.56
XÜL=289.20

7 Günlük

XT=189.88
XT=270.04
XT=323.11
XT=374.01
XAL=156.56 XAL=213.93 XAL=247.325 XAL=278.28
XÜL=223.191 XÜL=326.13 XÜL=398.88 XÜL=469.73

XT=439.90
XAL=317.64
XÜL=562.15

XT=489.28
XAL=346.85
XÜL=631.69

15 Günlük

XT=365.101
XAL=303.73
XÜL=426.47

XT=518.72
XAL=447.32
XÜL=590.13

XT=600.19
XAL=517.21
XÜL=683.17

XT=740.29
XAL=632.07
XÜL=848.52

XT=790.16
XAL=671.99
XÜL=908.33

21 Günlük

XT=475.74
XAL=394.89
XÜL=556.59

XT=678.11
XAL=584.04
XÜL=772.17

XT=785.43
XT=896.84
XT=970.00 XT=1035.68
XAL=676.11 XAL=768.21 XAL=827.43 XAL=880.01
XÜL=894.75 XÜL=1025.47 XÜL=1112.56 XÜL=1191.36

30 Günlük

XT=570.46
XT=846.98 XT=1030.06 XT=1205.67 XT=1432.99 XT=1603.33
XAL=455.51 XAL=653.42 XAL=768.625 XAL=875.42 XAL=1011.20 XAL=1111.98
XÜL=685.37 XÜL=1040.50 XÜL=1291.46 XÜL=1535.89 XÜL=1854.74 XÜL=2094.64
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XT=684.76
XAL=587.12
XÜL=782.41

1200
21 Günlük

6

3

Taşkın Hacimleri (10 m )

1000
15 Günlük

800
600
400
200
0
-2

0.04

-1.5

-1

-0.5

0.5

0

0.5

0.8

1

0.9 0.96 0.98 0.99

1.5

2

2.5

Olasılık

Şekil 3. Taşkın Hacmi-Süre-Frekans Eğrileri ( 15 ve 21 Günlük, Normal Dağılımlı)

1800

30 Günlük

6

3

Taşkın Hacimleri (10 m )

1600
1400
1200
1000
800
600

7 Günlük
400

3 Günlük

200

1 Günlük

0
-2

0.04

-1

0.5

0

1

0.8

2

0.9

0.96

3

0.98 0.99
4

5

Olasılık

Şekil 4. Taşkın Hacmi-Süre-Frekans Eğrileri ( 1-3-7-30 Günlük, Gumbel Dağılımlı)
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5. SONUÇ

Sunulan çalışmada, hidrolojik tasarımda özel bir önem taşıyan taşkın hacimleri için uygun
dağılım fonksiyonlarının belirlenmesi ve bu fonksiyonları kullanarak proje dönüş aralığına karşı
gelen taşkın hacimlerinin tahmini yapılmıştır. Bu amaçla Büyük Menderes Havzası’nda 07-62
no.’lu Koçarlı Köprüsü hidrometri istasyonunun 1968-1991 yılları arasında ölçülmüş olan
günlük taşkın debileri kullanılmıştır. İncelenen zaman aralığındaki her bir sene için, günlük
taşkın debilerinden yola çıkarak günlük, 3, 7, 15, 21 ve 30 günlük maksimum taşkın hacimleri
elde edilmiştir.
İncelenen gruplardaki analizler sonucunda 15 ve 21 günlük taşkın hacimleri için Normal
Dağılımın; günlük, 3, 7 ve 30 günlük taşkın hacimleri için ise Gumbel Dağılımının uygun olduğu
görülmüştür. Bu dağılım fonksiyonları kullanılarak 2-5-10-25-50 ve 100 yıl tekerrürlü günlük, 3,
7, 15, 21 ve 30 günlük taşkın hacimleri tahminleri ve bu tahminlerin güven sınırları
belirlenmiştir. Çalışmanın son aşamasında elde edilen bu bilgilerden yararlanılarak hidrolojik
tasarım için gerekli taşkın hacminin kolayca belirlenmesini sağlayan taşkın hacmi-süre-frekans
eğrileri elde edilmiştir.
Yapılan bu inceleme, Büyük Menderes Havzası’ndaki yeterli gözlemi olan tüm akım gözlem
istasyonları için geliştirilip bölgesel taşkın hacmi-süre-frekans eğrileri elde edilebilir. Hazırlanan
bu frekans eğrileri ile coğrafi ve metorolojik özelliklerden de yararlanılarak gözlemi olmayan
yerler için de tahminde bulunabilinir.
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FİLYOS HAVZASI TAŞKIN KORUMA PROJESİ
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SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. ANKARA
oergun@suyapi.com.tr
ÖZET
Filyos Çayı Havzası Taşkın Koruma Projesi, havzanın kuzeyindeki yerleşim alanlarının,
sanayi kuruluşlarının, yolların ve tarım alanlarının sık sık taşkından zarar görmesi ve özellikle
Mayıs 1998’de meydana gelen ve büyük maddi zararlara neden olan taşkından sonra, havzanın
taşkın koruma amacına yönelik olarak incelenmesini zorunlu kıldığı için gündeme gelmiştir. Bu
yöre, sık ve büyük taşkınların olduğu bir bölge olarak bilinmektedir. Bu bağlamda yapılan
çalışmalarda, proje alanında taşkının önlenmesi ile birlikte, havzada toprak ve su kaynaklarının
geliştirilmesi ile ilgili olarak yapılacak yatırımlarla, projeden elde edilecek faydalar
karşılaştırılmış, değişik alternatifler arasında optimum çözüm bulunmuştur. Bu çözüm
kapsamında da taşkın, enerji ve sulama amaçlı projeler önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Taşkın Koruma
FLOOD PROTECTION PROJECT IN THE FILYOS BASIN
ABSTRACT
Considering the residential areas, industrial facilities, roads and arable lands in the north of
the basin frequently flooded and damaged by the Filyos Creek, particularly by the flood havoc in
May 1998, the basin has to be studied focusing on flood control under Filyos Basin Flood
Control Project. On this basin, which is frequently and seriously damaged by floods, the studies
included a comparison of investment on soil and water resources development once the flood has
been controlled under the project and the benefits from the project implementation, and resulted
in optimum solution among the studied alternatives. On the basis of the solution, projects serving
the proposes of flood control, energy generation and irrigation are proposed.
Key Words: Flood Control
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1. GİRİŞ
Filyos Çayı Havzası Taşkın Koruma Projesi, Batı Karadeniz Bölgesi içerisinde 13300
km²’lik bir alanı kapsamaktadır. Proje alanı 40°29’ ve 41°36’ kuzey enlemleri ile 31°11’ ve
33°42’ doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğu-Batı doğrultusunda 203 km, KuzeyGüney doğrultusunda 120 km’dir. Projenin yeri Şekil 1’de verilmiştir.
İnceleme alanındaki yüzey suları yalnız Filyos Çayı ve kollarından oluşmaktadır. Havza
içerisinde ova olarak Bolu ovası, Gerede ovası, Çerkeş ovası ve Çaycuma ovası geniş bir alanı
kapsamaktadır. Filyos Çayı havzası, doğuda Gökırmak havzası, güneyde Sakarya nehrinin yan
kolu Kirmir Çayı havzası, güneydoğuda Ankara Çayı havzası, batıda Melen Çayı havzası,
kuzeybatıda Karadeniz’in yan dere havzaları, kuzeyde Bartın Çayı havzası ile sınırlanmaktadır.
Filyos Havzası Taşkın Koruma Projesi, yalnız Filyos havzası taşkın zararlarını önlemeyi
amaçlayan bir proje değil, aynı zamanda Batı Karadeniz Bölgesinin ekonomik ve toplumsal
kalkınmasına olumlu ve etkin katkılarda bulunacak bir projedir. Ayrıca Filyos havzası üst
kotlarında yapımı düşünülen depolama tesisleriyle Ankara’ya içmesuyu sağlamak amacıyla
Kirmir Çayı havzasındaki Çamlıdere Barajı’na su aktarılacaktır.
DPT’nin hazırladığı, Zonguldak, Karabük, Bartın illerini kapsayan “Bölgesel Kalkınma
Projesi”nde, Filyos Çayı taşkınlarının önlenmesi, kalkınma projesinin uygulanması için de
zorunlu görülmektedir.
2. PROJENİN AMACI
Bu çalışmanın amacı, öncelikle Filyos havzasında bulunan yerleşim yerlerinin, tarım
alanlarının ve her türlü tesisin taşkın zararlarından korunmasıdır. Ayrıca, havzanın su ve toprak
kaynakları potansiyelinden yararlanarak, hem bölge insanının ihtiyacını karşılamak, hem de
ulusal ekonomiye en yüksek katkıyı sağlayacak tesisleri kapsayan bir projeler demeti
hazırlamaktır. Bu projeler taşkın koruma faydalarından ayrı olarak, enerji, sulama, içmesuyu
sağlanması, dinlenme yeri oluşturulması gibi faydaları da sağlayacaktır. Bu amaçla gerekli
tesislerin en uygun yerlere yerleştirilmesi ve en ekonomik boyutlarda olması temel ilke olarak
benimsenmiştir.
3.

ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Filyos Havzası Taşkın Koruma Projesi çalışmasının kapsamını, var olan ve çalışmalar
sırasında elde edilecek verilerle aşağıda belirtilen işler oluşturmaktadır.
1- Sözleşme kapsamındaki tüm tesislerin, amaç, tip ve kapasitelerinin, sosyal, teknik ve
ekonomik yönlerden en uygun proje formülasyonunun belirlenmesi,
2- Yukarıda belirtilen işler için gerekli ana verilerin toplanması ve bir rapor haline getirilmesi,
3- Tüm havzanın (Melen havzası dahil) rüsubat etüdünün yapılması,
4- Köprübaşı, Çay ve Andıraz Barajları ile Filyos Çayı Mansap Kısmı Taşkın Koruma Projesi
Planlama Raporlarının hazırlanması,
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Şekil-1: Projenin Yeri
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5- Çaycuma sulaması cazibe ve pompaj sulama alanları için sulama şebeke tipinin
optimizasyonunun yapılması,
6- Taşkın koruma amacı öncelikli olarak gerekli görülen yeni tesislerin (varsa diğer amaçlar da
anı sıra alınarak) önerilmesi, teknik ve ekonomik yapılabilirliklerinin belirlenmesi.
7- Alternatif tesis yerlerinin ve boyutlarının belirlenmesidir.
3.1

Deprem Durumu

Proje alanı, Türkiye’nin en önemli diri fayı olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) boyunca
oluşan depremlerin etki alanı içerisinde bulunmaktadır. Şekil-2. Proje alanının da içerisinde
bulunduğu bölgede bu aktif fay sistemlerine bağlı olarak çok sayıda şiddetli depremler meydana
gelmektedir. Proje alanını kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, 350 km uzunlukta katetmektedir.
Toplam 1200 km uzunluğundaki bu diri fay boyunca 1939’dan beri çok sayıda şiddetli ve yıkıcı
depremler meydana gelmiştir. (KAF), projenin ana ünitelerini oluşturan Andıraz Barajı’na
11.5 km, Köprübaşı Barajı’na 27 km ve Çay Barajı’na da 41 km harita mesafesindedir.
3.2

Gerekçe

Havzanın kuzeyindeki yerleşim yerlerinin, sanayi tesislerinin, yolların ve tarım alanlarının
sık olarak taşkından zarar görmesi ve özellikle 1998 yılı ilkbaharında meydana gelen taşkının
çok büyük maddi zararlara neden olması, havzanın taşkın koruma amaçlı olarak tekrar
incelenmesini zorunlu duruma getirmiştir.
Filyos Çayı yan kollarının pek çoğunun 1500 ~ 2000 m kotlarından doğması, teorik olarak
önemli ölçüde enerji potansiyeli olduğunu göstermektedir. Ayrıca, havzada sulama ile tarımsal
üretimde artışların sağlanabileceği Bolu, Gerede, Çerkeş, Çaycuma ovaları vardır. Daha önceki
çalışmalarda havzanın bu toprak ve su kaynakları potansiyeli incelenmiş ve pek çok tesis
önerilmiştir.
Günümüzde kentlerin büyümesi, artan çevre kirliliği özellikle büyük kentlere içme ve
kullanma suyu sağlayabilecek nitelikte temiz suyu bulunan akarsuların önemini arttırmıştır. Bu
amaçla ele alındığında, Filyos Çayının üst kollarının içme ve kullanma suyu sağlama yönünden
uygun nitelikte olduğu görülmüş ve Ankara’nın 2000’li yıllardaki su gereksinmesinin önemli bir
bölümünün Filyos Çayı havzasının yukarı kısımları akımlarından sağlanabileceği anlaşılmıştır.
Bu amaçla Işıklı Barajı düşünülmüş ve çalışmalar ileri aşamalara vardırılmıştır. Ayrıca havza
içinde bulunan önemli bir yerleşim yeri ve sanayi kenti olan Karabük’ün 2000’li yıllardaki içme
ve kullanma suyunun da Filyos Çayı havzası su kaynaklarından sağlanması planlanmıştır.
Havza, önceki çalışmalarda enerji potansiyeli yönünden ele alınmış ve 4 adet depolamalı ve
2 adet depolamasız enerji tesisi önerilmiştir. Havzanın potansiyeli ile üretilecek enerjinin tümü,
havzanın gelecekteki gelişmişlik durumu anı sıra alındığında, havza içindeki enerji tüketim
ihtiyacını karşılayamayacaktır.
Filyos Çayı havzası bir bütün olarak ele alındığında, toprak ve su kaynakları yanında orman
varlığının zenginliği, Türkiye’nin zengin kömür yataklarına çok yakın olması, Karabük Demir
Çelik Fabrikasının varlığı, hava, deniz, demiryolu ulaşımı olanakları nedeniyle hızlı bir gelişme
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gösterebilecek durumdadır. Ayrıca Ankara ve İstanbul gibi büyük merkezlere yakınlığı, üretime
Pazar bulma sorununu en aza indirmektedir. Filyos havzasının gelişimi bu çerçevede
incelendiğinde, havzanın gelişimi için gerekli araştırma ve çalışmaların bir an önce
hızlandırılmasının zorunlu olduğu görülmektedir.
Bu çalışma kapsamında önerilen tesislerin bir an önce işletmeye geçmesi, bölgede ikinci ve
üçüncü derecede mal ve hizmet üretimlerinin ve ekonomik canlılığın artmasına ve dolayısıyla
ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkıda bulunmasına neden olacaktır.
DPT tarafından 1997’de “Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi” raporu
hazırlanmıştır. Bu rapora göre, Filyos Vadisi boyunca yerleşimin ve sanayi aktivitelerinin
gelişme eğilimi göstermesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
•

Bu alan, arazi yapısının düz olmasından dolayı sanayi ve konut yerleşmeleri açısından en
uygun alandır

•

Vadi üzerindeki tarım aktiviteleri, yerleşme alanları, bunların anı sıra altyapının mevcut
oluşu (demiryolu, karayolu) ve vadinin denize açılma özelliği, gelişme potansiyeli olarak
değerlendirilmektedir.

Potansiyeller anı sıra alındığında, taşkın problemine rağmen Filyos vadisi, sanayi ve
ticaret gelişimi açısından uygun gelişme merkezi olarak görülmektedir.
Vadide kurulacak olan büyük ve orta ölçekli işletmelere hizmet etmeye yönelik Filyos
Limanı Projesi çalışmaları başlamış önemli bir projedir. Filyos vadisi ve civarında kurulacak
sanayinin gelişmesine bağlıdır.
Filyos vadisinde geniş bir alan 5 Nisan 1994 tarihinde Serbest Bölge olarak ilan edilmiştir
ve ilk aşamada kurulması düşünülen işletmeler için 60 hektarlık sanayi alanı tespit edilmiştir. Bu
alanın tamamında taşkın koruma önlemlerinin alınması beklenmektedir. Mansap kısmı
seddelerinin inşaatlarının tamamlanmasından sonra, Serbest Bölge çalışmalarına geçilebilecektir.
Bununla birlikte yatırımcılara destek sağlanması ve yatırımlar için gerekli alanın ayrılması
amacıyla genel kalkınma ve yerleşme planları hazırlanacaktır. Bu planlarda, gelecekteki
girişimciler için yatırım ve altyapı programları hazırlanacaktır.
Bugüne kadar tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bu alanda, sanayi faaliyetlerinin
dağılımının yapıldığı ve konut yerleşim alanlarını da belirleyen bir master plan yapılması
oldukça önemlidir. Potansiyellerin böyle bir planla değerlendirilmesi sonucunda Devrek,
Gökçebey ve Çaycuma gibi ilçelerde nüfusun ve hizmet sektörünün gelişeceği kesindir. Filyos
vadisi yeni faaliyet ve yerleşimlerinin gelişimine müsaittir. Bunun sebebi:
•

Batı Karadeniz bölgesinde büyük düz alanların fazla bulunmaması sebebiyle bölgenin en
uygun yerlerinden biri olması,

•

Altyapı konumu (demiryolu, karayolu ve deniz ulaşımı), alternatif yerleşme, denize açılma
ve tarıma uygun arazilerin oluşu gibi birçok potansiyel kaynağa sahip olmasıdır.

Bu potansiyel düşünüldüğünde taşkın tehlikesine rağmen Filyos vadisi sanayi ve ticaret
alanında yeni oluşumlara alternatif merkez olma şansına sahiptir.
Buraya yerleşecek yatırımcıların faaliyet alanlarını ve büyük ölçekli ekipman teminindeki
paylarını göz önüne alarak genel bir kalkınma ve yerleşme planı oluşturulmalıdır. Bu şekilde
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yatırımlar ve işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek altyapı çalışmaları bir programa
bağlanmalıdır.
Aynı zamanda günümüze kadar gelen tarımsal faaliyetlerin mevcudiyetinden olası insan
yerleşimlerini ve çevre konularını göz ardı etmeden arazi kullanımının dağılımı için bir master
plan hazırlanması da ayrı bir önem arz etmektedir. Bu amaçla Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca
hazırlanan ve 26.4.1996 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Filyos Vadisi Çevre Düzeni Planı
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu plan Hisarönü, Saltukova, Çaycuma, Perşembe ve
Bakacakkadı yerleşimlerini kapsamaktadır. Çaycuma’daki 60 ha’lık organize sanayi bölgesinin
anı sıra 5 Nisan 1995 tarihinde Filyos vadisinde 1900 ha’lık serbest bölge alanı tespit edilerek,
Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır. Arazide, mülk tespiti yapmak ve araziye gereksinimi olan
potansiyel ekipmanları hazırlamak amacıyla kadastro çalışmaları sürdürülmektedir.
Bu çalışmalar kapsamında “Filyos Akarsu Havzası Master Plan Raporu’nda önerilen
tesisler, günün teknik ve ekonomik verileri, koşulları ve gerçekleşmeleri itibarı ile teker teker ele
alınmış, incelenmiş ve taşkın koruma amacı öncelikli olarak teknik yapılırlıkları bu çalışmada
belirlenmiştir. Gerekli görülen yerlerde yeni tesisler önerilmiştir.
4.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Önce, Şekil-3’te gösterilen, havza içerisinde taşkına maruz kalan Karabük, Yenice ve
Devrek yerleşim yerlerinde çayların güzergahları üzerinde kesitler alınmış, mevcut durumda bu
çayların emniyetli yatak kapasiteleri belirlenmiştir. Yerleşim alanlarında, 500 yıllık taşkın
debisinin hava payı ile, 1000 yıllık debinin ise hava payı olmaksızın yataklardan geçirilebilmesi
hedef alınmıştır. Ancak, hesap edilen bu yatak kapasitelerinin Q5 ve Q25 arasında olduğu tespit
edilmiş, soruna kısa vadede bir ölçüde çözüm getirebilmek ve yatak kapasitelerini artırmak
amacıyla akışa engel teşkil eden bazı köprülerin ve şehir geçişlerindeki istinat duvarlarının
yükseltilmesi, tarım alanlarında sedde yapılması, yatak derinleştirmesi veya genişletilmesi gibi
düzenlemeler önerilmiştir.
Söz konusu bu önlemler ile Q500 taşkın debisinin kontrol edilemeyeceği, ayrıca bu gibi
önlemler kapsamında yer alan yapıların kalıcı olması düşünülemeyeceğinden, kesin ve kalıcı
çözüm olarak depolama tesisleri önerilmiştir.
Bu çalışma kapsamında incelenen tesisler Şekil–4’teki Genel Vaziyet Planı’ndan da
görüleceği gibi, membadan mansaba doğru, Filyos Çayı’nın kollarına göre şöyledir:
E- DEPOLAMA TESİSLERİ
A1. Hacılar Barajı ve Sulaması
Çerkeş Çayı’nın bir kolu olan Hacılar deresi üzerinde olan Hacılar barajı 54.3 m
yüksekliğinde toprak dolgu biri barajdır. Hacılar barajı ile 5321 ha sağsahilde 384 ha solsahilde
olmak üzere toplam 5705 ha (brüt) arazi sulanacaktır.
A2. Köprübaşı Barajı ve H.E. Santralı
Köprübaşı Barajı Devrek Çayı üzerinde, dere yatağından Planlama Raporuna göre 108 m
yüksekliğinde kaya dolgu tipinde enerji ve taşkın kontrolu amaçlı bir barajdır. Köprübaşı HES
bir yeraltı santralıdır. Kurulu gücü 74 MW olan Köprübaşı HES ile yılda toplam 202 GWh
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Şekil-5: Filyos Çayı Mansap Kısmı Taşkın Koruma Projesi
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elektrik enerjisi üretilecektir. Kapasitesi 43 m³/s olan enerji tünelinin çapı 3.40 m, uzunluğu
41.50 m’dir. Cebriboru çapı 3.40 m boyu 250.10 m’dir.
A3. Çay Barajı ve H.E. Santralı
Çay Barajı, Devrek Çayı üzerinde, dere yatağından 86 m yüksekliğinde kaya dolgu tipinde
içmesuyu, enerji ve taşkın kontrolu amaçlı bir barajdır. Çay HES 4.0 m çapında 1650 m
uzunluğunda bir enerji tünelinin sonunda 3.30 m çapında 100 m uzunluğunda bir cebriboru ile
elde edilen düşüden yararlanılarak 32 MW kurulu gücünde oluşturulmuştur. Çay HES ile yılda
toplam 165 GWh elektrik enerjisi üretilecektir.
A4. Andıraz Barajı ve H.E. Santralı
Andıraz Barajı, Soğanlı Çayı üzerinde dere yatağından 100 m yüksekliğinde kaya dolgu
tipinde bir barajdır. Taşkın kontrolu ve enerji üretimi amaçlı Andıraz Barajı, 21 MW gücünde bir
santral ile yılda 60 GWh enerji üretecektir. Andıraz Barajı 3603 km²’lik bir yağış alanından
gelen taşkınları kontrol edecek bir kilit tesistir.
A5. Aktaş Barajı ve H.E. Santralı
Aktaş Barajı, Soğanlı Çayı üzerinde, Andıraz Barajı’nın akışaşağısında dere yatağından
57 m yüksekliğinde kaya dolgu tipinde bir barajdır. Aktaş Barajı, Andıraz Barajı kuyruk sularını
türbinleyerek 12 MW kurulu gücünde bir santral ile yılda 38 GWh enerji üretecek olup, Andıraz
Barajı ile birlikte Soğanlı Çayı taşkınlarını kontrol edecektir.
A6. Araç Barajı
Araç Barajı, Araç Çayı üzerinde, Araç ilçe merkezinin 500 m kadar akışyukarısında dere
yatağından 58 m yüksekliğinde zonlu toprak dolgu tipinde bir barajdır. Taşkın kontrolu amaçlı
olarak da incelenen Araç Barajı, ile toplam 4715 ha (brüt) arazi sulanabilecektir.
B- SULAMALAR
B1. Çaycuma Ovası Pompaj Sulaması
Çaycuma pompaj sulaması sulama alanında sulanması uygun görülen toplam sulama alanı
8222 ha’dır.
B2. Araç Vadisi Pompaj Sulamaları
Araç vadisi boyunca Araç ilçe merkezi ile Karabük il merkezi arasında belirlenen sulanabilir
topraklar, topoğrafik durum nedeniyle 15 ayrı bölüme ayrılmış ve her bölümün bağımsız olarak
Araç Çayından pompajla sulanması uygun görülmüştür. Sulanabilecek toplam alan 2574 ha’dır.
B3. Konarı Pompaj Sulaması
Konarı pompaj sulaması ile Karabük il merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta, Araç Çayının
sağsahilinde bulunan Konarı, Yazıköy ve Yörük yerleşim yerleri çevresinde bulunan araziler
sulanacaktır.
Topoğrafik durum nedeniyle 2 ayrı pompajla sulanacak toplam alan 1670 ha’dır.
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B4. Başköy Pompaj Sulaması
Başköy Pompaj Sulaması ile Araç Barajı gölünün solsahil yamaçlarında bulunan Başköy,
Özbel, Aşağı Yazı ve Yukarı Yazı köyleri çevresindeki araziler sulanacaktır. Sulanabilecek
toplam arazi brüt 471 ha’dır.
C- SELKAPANLARI
Yukarıda belirtilen barajların dışında taşkın kontrolü amacıyla Araç Çayının ana kolu
üzerinde Karıt, Akgeçit, Eflani Çayı yankolları üzerinde, Kılıçlar, Yenice Çayının yan kolları
üzerinde Pirinçlik (Küçükçay), İnce Dere, Şimşir Dere ve Devrek Çayı yan kolları üzerinde
Karasu ve Buldan sel kapanları önerilmiştir.
D- NEHİR HES’LER
D1. Suçatı Nehir Tipi H.E. Santralı
Suçatı nehir tipi HES ve enerji tesisleri, Yenice Çayı üzerinde 50 m brüt düşülü, 4.2 m
çapında ve 4450 m uzunluğunda iletim tüneli ve 3.0 m çapında 150 m uzunluğunda 1 adet
cebriborunun sonunda 10.5 MW gücünde 2 üniteli santralden müteşekkildir. Santralla 42 GWh’ı
firm olmak üzere toplam olarak 69 GWh enerji üretilecektir.
D2. Tefen Nehir Tipi H.E. Santralı
Tefen nehir tipi HES ve enerji tesisleri, Yenice Çayı üzerinde 35 m brüt düşülü, 5.2 m
çapında, 1750 m uzunluğunda iletim tüneli, 2.80 m çapında 200 m uzunluğunda 2 adet
cebriborunun sonunda 13.5 MW gücünde iki üniteli santralden müteşekkildir. Bu santralla
45 GWh’ı firm olmak üzere toplam olarak 81 GWh enerji üretilecektir.
E- MANSAP KISMI TAŞKIN SEDDELERİ
Daha önce söz konusu edilen memba tesisleri ile doğal durumda;
Q500 = 4 011 m3/s ve Q1000 = 4 409 m3/s olan taşkın debileri, bu tesisler ile;
Q500 = 1 450 m3/s ve Q1000 = 1 686 m3/s ‘ye kadar indirgenmektedir.
Filyos Çayı’ında hesap edilen emniyetli yatak kapasiteleri, bu debilerin mansap kısmında
fazla bir zarar vermeyeceği yönündedir. Filyos Çayı’ının her iki tarafında öngörülen, Devrek ve
Yenice Çayları kollarının birleşiminden itibaren denize kadar toplam 34 km’lik seddeleri, taşkın
koruma amacından çok, geniş bir taşkın yatağına sahip Filyos Çayı boyunca arazi kazanmak
amacına yöneliktir.
Şekil-5’te gösterilen seddeler, 2.5-3.0 m yüksekliğinde, eksenden eksene takriben 150m
mesafede, yatak malzemesinden inşa edilecek, yüksek hızlara ve kıyı oyulmalarına karşı, su
tarafında kaya rip-rap ile veya gabion ile kaplanacaktır.
Bu şekilde seddelerin arkasında kazanılacak toplam 1600 ha düz arazide, DPT tarafından
1997’de “Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi” raporunda öngörülen, Filyos
Vadisi boyunca yeni yerleşim alanları, serbest bölgeler, sanayi ve ticaret alanlarının faaliyete
geçmeleri mümkün olacaktır.
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ÖZET
Taşkın ötelenmesi, akarsu yatağı, kapalı mecra veya biriktirme haznelerinde ilerleyen taşkın
dalgasının zamana ve konuma bağlı değişiminin matematiksel olarak belirlenmesidir. Taşkın
ötelenme hesapları, hidrolik ve hidrolojik olarak ikiye ayrılır. Hidrolik metotlar hem kütle hem
de momentum korunum prensibine dayanırken hidrolojik metotlar sadece kütlenin korunum
prensibine dayanır. Çalışmada, 4 Kasım 1995 yılında Aksu Akarsuyu’ nun bir kolu olan Sütçüler
Değirmendere’ de meydana gelen, can ve mal kaybına yol açan taşkın olayı dikkate alınmıştır.
Yatakta oluşan taşkın piklerinin matematiksel olarak modellenmesinde, hidrolojik metotlardan
biri olan Muskingum Modeli kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarla DSİ. 18. Bölge Müdürlüğü
tarafından ölçülmüş olan taşkın değerleri karşılaştırılmış ve sonuçların uyum içerisinde olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Taşkın ötelenmesi, Muskingum Metodu
ISPARTA SUTCULER FLOOD, MUSKINGUM METHOD
ABSTRACT
Flood routing is determined mathematically based on time and place of moving of flood
waves in river basins, closed channels or collection tanks. Flood routing calculations can be
classified into two groups which are hydraulic and hydrologic methods. While the hydraulic
methods based on conservation of mass and momentum, the hydrological methods are only
based on conservation of mass. In this study the flood which occurred in Sütçüler Değirmendere,
a branch of the Aksu River and caused loss of lives and properties in November 4th , 1995 is
considered. The Muskingum Method, one of the hydrological methods, was used to
mathematical modelling of the flood peaks occurred in the river. The results of this model were
compared to the results which were measured by DSI 18th regional office and an agreement
between these values was obtained.
Key Words: Flood routing, Muskingum Method
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1. GİRİŞ
Akarsu havzalarında, debinin akarsu yatak kapasitesini aşması halinde, sular yatak dışına
taşmakta ve bu olay taşkın olarak adlandırılmaktadır. Yurdumuzda meydana gelen taşkın olayları
incelendiğinde, taşkınların, erozyona maruz bulunan, üzerindeki bitki örtüsü tahrip olmuş veya
yok olmuş su havzalarında ve taşkın koruma yapılarının olmadığı akarsularda ortaya çıktığı
görülmektedir. Eğimli ve çıplak arazilerde yağış sularının büyük bir bölümü yüzeysel akışa
geçerek kısa sürede yüksek akış hızına ulaşmaktadır. Erozyon sonucu katı madde ile yüklenen
taşkınlar, can ve mal kaybına neden olmaktadır. Bu yüzden taşkınlar Türkiye için, gerek arazi
yapısı gerek çarpık kentleşme ve orman arazilerinin tahribatı neticesiyle depremlerden sonra
gelen en önemli doğal afetlerden biri olmuştur. Taşkınlar, büyük debi, büyük hızlar ve yüksek su
seviyeleri ile karakterize edildiğinden, akarsular üzerinde inşa edilecek tüm yapılar için bu taşkın
karakteristiklerinin bilinmesi ve bu karakteristiklere göre önlemlerin alınması gerekir. DSİ’ nin
1998 yılında yayınlanmış, Türkiye’ de son otuz yılda gözlenen taşkın olayları envanterine göre
1970-1997 yılları arasında 626 taşkın olayı meydana gelmiş, tüm bu taşkınlarda oluşan maddi
kayıpsa 1,6 milyon dolar kadar olmuştur.
Taşkın felaketlerinin önlenmesinde Türkiye’nin topografik yapısı ve iklim koşulları
değiştirilemeyeceği için, taşkın kontrol çalışmalarına ağırlık verilerek, taşkınlardan meydana
gelecek can ve mal kayıplarını önleyecek önlemler alınabilir. Taşkınların ötelenmesi, taşkın
kontrolüne büyük faydalar sağlayan yöntemlerden biridir.
Belirli bir kesitteki taşkın hidrografının daha aşağı kesimlerde uğrayacağı sönümlenme ve
zaman açısından ötelenme, akarsularda taşkın ötelenme hesapları sonunda belirlenerek, çıkış
kesitindeki taşkın hidrografı elde edilebilmektedir. Taşkın ötelenme hesapları genel anlamda
hidrolik ve hidrolojik metotlarla yapılmaktadır. Hidrolik metotlar, kararsız akım
denklemlerinden süreklilik ile hareket denklemine dayanırken, hidrolojik metotlar ise sadece
süreklilik denklemine dayanır. Hidrolik metotlardan dinamik model, hiperbolik tip kısmi
diferansiyel denklemler olduklarından dolayı analitik olarak çözümleri mümkün değildir. Söz
konusu denklemlerde, bir takım sadeleştirmeler yapılarak, denklemlerin hem analitik hem de
sayısal olarak çözümleri yapılmaktadır [Moussa ve Bacquillon, 2001; Szel ve Gaspar, 2000;
Ponce, vd., 1978; Keskin ve Ağıralioğlu, 1997; Bajracharya ve Barry, 1997].
U.S Army Corps of Engineers ve McCarthy (1935) tarafından Ohio’daki Muskingum nehrine
uygulanan hidrolojik modellerden en yaygın kullanıma sahip olan Muskingum metodu pek çok
araştırmacı tarafından akarsulardaki taşkın ötelenme problemine uygulanmaktadır [Mohan, 1997;
Kshirsagar v.d., 1995; Perumal, 1992; Birkhead ve James, 2002].
Çalışmada, Isparta Sütçüler havzasından geçen Değirmedere’ de 4 Kasım 1995 yılında
meydana gelen taşkın olayı dikkate alınarak, hidrolojik ötelenme yöntemlerinden Muskingum
metodu kullanılarak, taşkın pikleri tahmin edilmiştir ve tahmin edilen bu değerler, ölçülmüş
taşkın değerleri ile karşılaştırılmıştır.
2. MUSKINGUM METODU
1934-1935 yıllarında Ohio’daki Muskingum akarsu havzasındaki taşkınların kontrolü için ilk
kez U.S Army Corps of Engineers ve McCarthy tarafından geliştirilen Muskingum metodu
yaygın olarak kullanılan bir katsayılar metodudur. Metodun temelinde süreklilik denklemi
vardır, dinamik denklem ihmal edilir. Muskingum metodunda kanaldaki depolama, prizma
depolama ve kama depolama olarak iki kısma ayrılır. Şekil 1’de gösterildiği gibi, prizma
depolama permanan akım şartlarında oluşan depolamadır ve sadece çıkış akımına bağlı olarak
620

dikkate alınan mesafe boyunca su hacminde meydana gelen değişimdir. Kama depolama ise,
giriş ve çıkış akımları arasındaki değişikliklere bağlı olarak permanan su yüzü profili ile gerçek
su yüzü profilleri arasında kalan depolamadır. Bir taşkın dalgası için seviye yükseldiği zaman,
kama depolama pozitiftir ve prizma depolamaya eklenir. Seviye düştüğü zamanlarda ise, prizma
depolamadan çıkartılır, giriş debisi çıkış debisinden daha hızlı düştüğünden kama depolama
negatif olur.
Seviye
1.Alçak su seviyesi
2.Seviyenin yükselmesi
3.Yüksek su seviyesi
4.Seviyenin alçalmasi
3
Kama biçiminde depolama
Prizma
biçiminde
depolama

Akarsu
tabani

Mesafe

Şekil 1. Depolama ile giriş-çıkış akımları arasındaki ilişki
Böylelikle akarsu ve kanallardaki hidrolojik ötelenme kama depolamaya izin veren bir
depolama bağıntısını gerektirir. Bu ise ancak depolamanın hem giriş hem de çıkış debilerinin
fonksiyonu olmasına olanak veren taşkın ötelenme metodu Muskingum da başarıya ulaşmıştır.
Muskingum Metodu kama depolamayı hesaplayan, hem süreklilik, hem de depolama ve girişçıkış akımları arasında lineer bir ilişki varsayımına dayanan hidrolojik bir ötelenme tekniğidir
(Şekil 2).

(O)
Seviyenin
alcalmasi

Seviyenin
yükselmesi
Depolama (S)
Şekil 2. Akarsu parçasında biriken hacim ile çıkan akım arasındaki bağıntının seviyenin
alçalması ve yükselmesi hallerinde aldığı şekiller
Kütlenin korunumu prensibine dayanan Muskingum metodu aşağıdaki gibi elde edilebilir.
621

Süreklilik denklemi,

dS
= I −O
dt

(1)

şeklinde ifade edilir. Burada dS depolamadaki değişim, dt zamandaki değişim, I giriş akımı ve O
çıkış akımıdır.
Meydana gelen hacim birikmesi esas olarak giriş-çıkış hidrograflarıyla yatağın geometrik,
hidrolik karakteristiklerine ve mevcut kontrol yapılarına bağlıdır. Debi-derinlik ve hacimderinlik bağıntıları kullanılarak giriş-çıkış akımına ait depolama
⎛I⎞
S I = r.⎜⎜ ⎟⎟
⎝ p⎠

m/n

(2)

⎛O⎞
S O = r.⎜⎜ ⎟⎟
⎝ p⎠

m/n

(3)

şeklinde yazılabilir. Burada p, n debi-derinlik; r, m de hacim-derinlik karakteristiklerini, SI giriş
akımının depolamasını ve So da çıkış akımının depolamasını göstermektedir. Memba ve mansap
en kesitlerine ait I(t) ve O(t) hidrograflarının birikmeye olan katkılarını belirten bir parametre x
ile gösterilirse toplam depolama,
S = xS I + (1 − x) S O

(4)

şeklindedir. Bu ifade, memba ve mansap en kesitlerine ait hacimlerin toplam birikmeye
katkılarının doğrusal olduğu düşünülerek yazılmıştır. Eşitlik 2 ve 3 eşitlik 4’ de yerine yazılırsa

⎛I⎞
S = xr ⎜ ⎟
⎝P⎠

m/n

⎛O⎞
+ (1 − x)r ⎜ ⎟
⎝P⎠

m/n

(5)

denklemi elde edilir.
a=m/n
ve

(6)

K=r/p

(7)

tanımlamaları yapılır. Buradaki a parametresi derinliğin etkisini gösterir, K ise biriktirme
katsayısı olarak adlandırılır. Eşitlik 6 ve 7, eşitlik 5’ de yerine konursa

[

S = K xI

a

+ (1 − x ) O a

]

(8)
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bulunur. Gerekli matematiksel işlemler yapıldıktan sonra klasik Muskingum denklemi aşağıdaki
gibi yazılabilir.
S = K [xI + (1 − x)O ]

(9)

Sonlu fark yaklaşımı kullanılarak giriş-çıkış ve depolama parametrelerinin sonlu fark eşitlikleri
ise
dS S n +1 − S n
=
dt
∆t

(

(10)

)

I (t ) ≈

1 n +1
I +In
2

O(t ) ≈

1 n +1
O + On
2

(

(11)

)

(12)

[

S n +1 = K xI n +1 + (1 − x)O n +1

[

S = K xI n + (1 − x)O n

]

(13)

]

(14)

şeklinde ifade edilebilir. 10, 11, 12, 13, 14 eşitlikleri eşitlik 9’da yerine yazılırsa aşağıdaki
denklem elde edilir.

O n +1 = C1 I n +1 + C 2 I n + C 3 O n

(15)

Burada C1, C2 ve C3 Muskingum katsayılarıdır ve aşağıdaki gibi ifade edilir.

C1 =

C2 =

Kx −

∆t
2

(16)

∆t
2

(17)

∆t
K (1 − x) +
2
Kx +

∆t
K (1 − x) +
2

∆t
2
C3 =
∆t
K (1 − x) +
2
K (1 − x) −

(18)
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Muskingum metodu tüm akımlar için K ve x değerlerinin sabit olduğu kabulüne dayanır. Pek
çok durumda bu geçerlidir, fakat bazı durumlarda depolama ve akım ilişkisi doğrusal değildir.
Bu da bazı akım şartları için denklemin hatalı çıkış akımları vermesine yol açar. K ve x
katsayılarının değişik kanal şartlarına göre değiştirilmesi gerekebilir. K geçiş zamanı ve x ağırlık
parametresi, gözlenmiş giriş ve çıkış hidrograflarından belirlenir. Geçiş zamanı, hidrograf pikleri
arasındaki zamana göre tahmin edilebilir. Ağırlık katsayısı x ise deneme-yanılma yoluyla elde
edilir [3, 11, 14]

3. UYGULAMA

Batı Toros kuşağı üzerinde yer alan yörenin, doğusunda Dedegöl, güneyinde Kuyuluk dağı
yükseltileri yer alır. Her iki yükseltiden boşalan kaynaklarla beslenen Aksu ve Köprü Çayları,
Toros kuşağı üzerinde derin kanyonlar oluşturarak Akdenize ulaşır. Dağlık kesimler meşe,
köknar, sedir, kızılçam, karaçam ve ardıçtan oluşan sık ormanlarla kaplıdır. Yöre, Akdeniz
ikliminin yayla tipi özelliğinde olup, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Sütçüler
ilçe merkezindeki yıllık ortalama yağış 916.7 mm’ dir. Günlük en çok yağış ise 1990 yılı Eylül
ayında ölçülmüş olup 212 mm’ dir.
4 Kasım 1995 günü saat 15.00’ de, önce dolu şeklinde başlayıp, daha sonra yağmura dönüşen
yağış, aralıksız 4 saat çok şiddetli olarak devam etmiştir. Yağışın dolu şeklinde başlaması akışı
geciktirmiş, yağmura dönüşmesi ile birlikte biriken yağış hızla akışa geçmiştir. Şiddetli yağış
Sütçüler ilçe merkezinde çok sayıda konut ve işyeri ile içme-kullanma suyu isale hattında, yol
kaplamaları ve alt yapı tesislerinde büyük hasara yol açmıştır. Aynı yağıştan Sütçülere bağlı
birçok yerleşim birimi de etkilenmiştir. Şekil 3’ de gösterilen iki istasyonun yer aldığı
Değirmendere’nin taşkın sırasında aşırı kabarması sonucu, üzerinde bulunan köprüler su altında
kalmış, yatak kenarında yer alan balık üretme çiftliği hasar görmüş ve can kayıpları meydana
gelmiştir. Sütçüler, Değirmendere ve Boğazköy yağış alanlarını da içine alan 9-89 nolu istasyona
bağlı olarak çevrelenen Çandır havzası, Karacaören I Barajının drenaj alanı içinde kalmaktadır.
Değirmendere akarsuyunda meydana gelmiş taşkın değerlerinin tahmininde denklem 9 göz
önünde tutularak bağıntıdaki katsayıları hassas bir şekilde belirlemek için DSİ. 18.Bölge
Müdürlüğü tarafından ölçülmüş 9-88 no’ lu istasyona ait giriş akım değerleri ve 9-89 no’ lu
istasyona ait çıkış akım değerleri kullanılmıştır.
Muskingum metodunun çalışma alanına uygun olup olmadığını belirlemek için ilk olarak
bölgeye ait mevcut haritalardan yatak eğimi 0,07 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan eğim Shultz
(1992)’ deki çalışmasında vermiş olduğu uygulanabilirlik sınırları içerisindedir. Daha sonra
denklem 9’ daki x ağırlık ve K geçiş parametrelerinin belirlenmesi için aşağıdaki yöntem takip
edilmiştir. Ponce (1978), Strupczewiski ve Kundzewicz (1980)’ deki çalışmalarında x ağırlık
parametresinin 0-0.5 arasında seçilebileceğini belirtmişlerdir. Çalışmada, x parametresine 0-0.5
arasında çeşitli değerler verilerek, doğruya en yakın olan x=0.4 değerine karşılık gelen eğri
seçilmiştir. K parametresi ise Ponce (1979)’ da belirtildiği gibi ∆t’ ye eşit 0.5 olarak seçilmiştir.
16, 17, 18 numaralı denklemlerden C1, C2, C3 katsayıları hesaplandıktan sonra 15 denkleminden
çıkış taşkın değerleri belirlenmiştir. Elde edilen taşkın değerlerine ve DSİ tarafından ölçülen
taşkın değerlerine göre yatak sonundaki çıkış hidrografı Şekil 4’ de verilmiştir.
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Şekil 3. Taşkın Havza Alanı
4. DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇLAR

Sütçüler havzasında 4 Kasım 1995 yılında meydana gelen taşkının matematiksel olarak
modellenmesinde Muskingum modeli kullanılmıştır. Muskingum metodunun çalışma alanına
uygun olup olmadığını belirlemek için ilk olarak bölgeye ait mevcut haritalardan yatak eğimi
0.07 olarak hesaplanmıştır. Sonuç itibariyle, çıkan değerin Muskingum metodunun
kullanılabilirlik sınırları içerisinde kalmasından dolayı, uygulanabilirliği benimsenmiştir. Daha
sonra katsayılar metodu olarak bilinen Muskingum metodundaki x ve K parametreleri, DSİ. 18.
Bölge tarafından ölçülmüş olan Değirmendere Akarsuyuna ait giriş-çıkış taşkın değerlerine göre
belirlenmiştir. Belirlenen x ve K parametreleri dikkate alınarak15 nolu bağıntıdaki C1, C2, C3
katsayıları hesaplanmış ve yataktan çıkan taşkın pik değerleri bulunmuştur. Hesaplanan taşkın
değerleri ile ölçülen taşkın değerlerinin uyum içerisinde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak,
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Muskingum metodunun bir yataktaki taşkın değerlerinin belirlenmesinde kullanılabilmesi için,
yatak eğiminin kontrol edilerek, x ve K parametrelerinin hassas olarak belirlenmesi
gerekmektedir.
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Şekil 4. Hesaplanan ve ölçülen taşkın debileri
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ÖZET
Bartın Çayı, yaklaşık her on yılda bir gerçekleşen taşkınlarla ve bunların yıkıcı zararları ile
taşkın modelleme için en uygun örneklerden biridir. Bu çalışma kapsamında Bartın Çayının
Karadeniz’e döküldüğü noktadan Arıt ile Gökırmak çaylarının birleşimine kadar olan ve Bartın
Şehri yerleşim alanını da kapsayan bölümü bilgisayar uygulamaları ile modellenmiştir. Hidrolik
modellemede 1998’te yaşanan büyük taşkında kaydedilen debi değeri kullanılmış ve yine bu
taşkında oluşan ve yerel yönetimlerden elde edilen taşkın alanlarına göre modelin doğrulaması
yapılmıştır. Modelleme Bartın Çayı üzerinde toplam 19.7 km olan üç kol üzerinde, yer yer
sayısal arazi modeli üzerinden çıkarılan ve yer yer DSİ çalışmalarından elde edilen toplam 69
kesit ile yapılmıştır. Çalışmada bölgede yapılan önceki çalışmalardan farklı olarak ilk defa
değişken geometrili kesitler kullanılmış, sonuçlar taşkın alanı olarak plana aktarılmış ve suyüzü
kotlarından elde edilen taşkın alanlarındaki su derinlik eğrisi planları hazırlanmıştır.
Modellemede suyüzü profilleri HEC-RAS uygulaması ile hesaplanmıştır. HEC-RAS programı
için gerekli geometrik veri Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim uygulaması olan Eagle Point ile
arazi modeli üzerinden oluşturulmuş ve sonuçlar yine aynı uygulama ile plan üzerinde taşkın
alanı ve taşkın alanındaki su derinlik eğrileri olarak aktarılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
ortamında sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bartın Çayı, HEC-RAS, Suyüzü Profilleri, Taşkın Alanı Planları.
FLOOD INUNDATION MAPPING WITH WATER SURFACE PROFILE
CALCULATIONS; BARTIN RIVER CASE STUDY
ABSTRACT
Bartın is one of the suitable places for flood modeling that was exposed to severe flood
damages, almost in every ten years. (i.e. 1982, 1991 and 1998) In the present study part of the
Bartın River from its fall point at Black Sea to Arıt and Gökırmak junction, including city
centrum, is modeled using computer applications. The discharge rates of 1998 May flood were
used in the model and the results were verified with observed flood inundation map that was
obtained from city mayor. Model is performed with 69 cross-sections that are obtained partially
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from previous DSI works and partially extracted from surface models, on three reaches of the
river with 19.7 km long. Different than the previous studies, in the present study alignment
cross-sections were used and the results were presented in flood inundation maps and isodepth
maps. Hydraulic Modeling is performed by HEC-RAS and the input and output data of HECRAS is processed with Eagle Point software, which is a computer aided design and drafting tool.
Results are presented in GIS (Geographic Information Systems) as flood inundation maps and
isodepth maps.
Key Words: Bartın Çayı, HEC-RAS, Water Surface Profiles, Flood Inundation Maps.
1. GİRİŞ
Ülkemizde geçmişten günümüze kadar çok sayıda yıkıcı taşkınlar olmuştur ve olmaya devam
etmektedir. Bartın Çayı, yaklaşık her on yılda bir gerçekleşen taşkınlarla ve bunların yıkıcı
zararları ile bu bölgelere en uygun örneklerden biridir. Bu çalışma kapsamında 1998 taşkınında
en büyük zararın yaşandığı Bartın Çayının, şehir merkezini de içine alan bölümü bilgisayar
uygulamaları ile modellenmiştir.
1.1 Uygulamanın Tanımı ve Amacı
Çalışma alanında yaşanan taşkınların çok sayıda sebebi vardır, fakat bu çalışmanın
kapsamında ne bu sebepler, ne de Bartın çevresinde yaşanan taşkınları önlemek için alınması
gereken önlemler tartışılacaktır. Bu çalışmada Bartın Çayı sadece doğal bir nehirde taşkın alanı
planı ve eşderinlik eğrisi planı hazırlama aşamalarını göstermek için bir örnek olarak seçilmiştir.
Bu çalışma herhangi bir teorik temeli kanıtlamak veya geliştirmek iddiasında değildir, sadece
su yüzü profili belirlemede standart olmuş bir bilgisayar uygulamasını ve CBS’ni taşkın
problemlerine maruz kalan bir çay üzerinde uygulamaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın, su
mühendislerine, bu tür problemlerle karşılaştıklarında bir örnek oluşturması umulmaktadır.
1.2 Çalışma Alanı
Bu çalışma kapsamında Bartın Çayının Karadeniz’e döküldüğü noktadan Arıt ile Gökırmak
çaylarının birleşimine kadar olan ve Bartın Şehri yerleşim alanını da kapsayan bölümü HECRAS bilgisayar uygulaması ile modellenmiştir.
Fiziki Yerleşim; Bartın 410 -53' enlem, 320 -33' boylamda yerleşmiştir. Bir kuzey sahil kenti
olan Bartın, doğuda Kastamonu, güneyde Karabük ve batıda Zonguldak ile komşudur. Kuzeyde
ise Karadeniz’e 59 km sahili vardır. Şekil 1’de Bartın İlinin yerleşimi verilmiştir.
Şehir Merkezi Bartın Çayının iki kolu arasında kalmıştır. Bu kollardan biri Kozcağız kolu,
diğeri ise Arıt ve Gökırmak çaylarının birleşiminden oluşan ve bu çalışmada Bartın Çayı olarak
anılacak koldur. Bu birleşim noktasından 13.5 km sonra Çay Boğaz’da denize dökülür.
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Şekil 1. Bartın Genel Yerleşim Planı
Sosyoekonomik Yapı; Toplam alanı is 2143 km2 olan Bartın’ın kent merkezindeki nüfusu
200,000 civarındadır. Nüfusun yaklaşık %31’i kentsel alanda, %69’u ise kırsal alanda
yaşamaktadır. Toplam 2143 km2 yüzey alanın %46’sı orman, %35 tarım alanı, %7’si mera, ve
%12’si yerleşim ve kullanıma uygun olmayan alandır. İlin ekonomisi sanayi, tarım, büyükbaş
hayvancılık, ormancılık ve kısmen madenciliğe bağlıdır. Bartın Çayının denize döküldüğü nokta
olan Boğaz’da bir liman vardır. Bartın Çayının Liman ile şehir merkezi arasında kalan bölümüne
gemiler girebilmektedir.
Çalışma Alanındaki Taşkınların Tarihi; Bartın Çayı yaklaşık on yılda bir defa yıkıcı taşkınlara
maruz kalmaktadır. (1982, 1991 ve 1998 v.b.) Bartın Çayı havzasını da içine alan Batı Karadeniz
havzası, ülkemizde taşkınları nedeniyle oldukça bilinen bir bölgedir. 21 Mayıs 1998 günü
gerçekleşen Batı Karadeniz havzasında gerçekleşen ve tekerrür süresi 50 ila 100 yıl arasında
değişen taşkın debilerinin oluştuğu taşkında, bölgede büyük zararlar olmuştur. Yaklaşık 37.000
km2 lik bir alanda 2,5 milyon civarında insan bu taşkından zarar görmüş ve ne yazık ki 20 kişi
hayatını kaybetmiştir.
2. TAŞKIN ALANI PLANLARI
Yapısal veya yapısal olmayan taşkın zararlarını önleme ve azaltma yöntemlerinin tümünde
taşkın alanı planlarına gerek duyulmaktadır. Taşkın alanı planlarını hazırlamanın önemi ve bu
planların kullanım alanı Sarıbacak tarafından başka bir makalede ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
[Sarıbacak ve Önder, 2003]
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Bu çalışmada nehir taşkınları incelenmiştir, bu nedenle taşkın alanı planları hazırlanırken
suyüzü hesaplamaları ile nehir modellenmiş ve buradan taşkın alanlarına geçilmiştir. Bu tür
taşkın alanı belirleme işlemindeki aşamalar ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.
2.1 Taşkın Alanı Planları Hazırlama İşlemleri
Taşkın alanı belirleme işlemi üç aşamalı bir işlemdir. Bu aşamalar [Dodson ve Li, 1999]
ayrıntılı olarak verilmiştir.
2.1.1 Veri Toplama ve İşleme
Taşkın işlemlerinde üç farklı veri tipine gerek duyulur; (1) Topografik Veri; nehir yatağı
enkesitleri, nehir güzergahı v.b. (2) Hidrolojik Veri; çalışılan taşkının debisi v.b. (3) Hidrolik
Veri; hidrolik sınır şartları, kayıp katsayıları, sürtünme katsayıları v.b.
Topografik veri toplama işlemi her ne kadar, su mühendisliği ile ilgili olmasa da, HEC
araştırmaları [USACE, 1986] suyüzü hesaplamalarında topografik verilerden kaynaklanan en
büyük belirsizliğin yeterli sayıda kesit kullanılamaması sonucu olduğunu gösterir. [Dodson ve
Li, 1999]. Topoğrafik veri toplama ve işleme bu nedenle suyüzü hesaplarında çok önemli bir iş
olur.
2.1.2 Model Kurma ve Hesaplama
Model kurulduktan sonra, suyüzü hesabı yapılır. Sonuçlara göre gerekli olan yerlerde
ayarlamalar yapılabilir. Bu aşamanın sonunda taşkın alanı planları elde etmek için gerekli suyüzü
hesapları elde edilir.
2.1.3 Plan Hazırlama
Bu son aşamanın amacı ise bir önceki aşamada elde edilen her kesitteki suyüzü hesaplarından
taşkın alanı planlarının hazırlanmasıdır. Her kesitteki suyüzü kotu plan üzerindeki kesite işlenir
ve doğal arazi yüzeyi ile kesiştiği noktalar bulunup birleştirilerek taşkın alanı planları hazırlanır.
2.2 Eşderinlik Eğrisi Planları
Eşderinlik eğrileri, taşkın alanındaki eş su derinliğini gösteren eğrilerdir. Özellikle yapısal
olmayan önlemlerde su derinliğine göre zarar bağlantısının çıkarılmasında önemli bir araçtır.
Taşkın alanı planları hazırlandıktan sonra, eşderinlik eğrilerinin hazırlanması oldukça kolay ve
düz bir işlemdir. Daha sonraki bölümlerde anlatılan sayısal arazi modelleme uygulaması ile
kolaylıkla eşderinlik eğrisi planları hazırlanabilir.
3. MODELLEME ARAÇLARI
Taşkın koruma ve nehir mühendisliği çalışmaları, su mühendisliğindeki diğer alanlardan farklı
olarak topografik (koordinat ve geometri) veriye çok bağlı bir alandır. Bu nedenle hidrolik
modelleme araçlarının yanında, sayısal arazi modelleme, koordinat geometri modelleme ve
coğrafi bilgi sistemleri gibi araçlara gerek duyulmaktadır.
3.1 Hidrolik Modelleme
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Bu çalışmada durgun suyüzü profili hesapları HEC-RAS uygulaması ile yapılmıştır. HECRAS (Hydrologic Engineering Ceneter – River Analysis System) Amerikan Ordusu Mühendislik
Müfrezesi, Hidroloji Mühendisliği Merkezi tarafından geliştirilen nehirlerde ve düzgün olmayan
kesitli su aktarım yapılarında durgun ve zamana göre değişken su yüzü profilleri hesapları için
geliştirilmiş bir bilgisayar uygulamasıdır.
3.2 CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)
Coğrafi Bilgi Sistemleri coğrafi olarak referanslı bilgilerin bir araya toplanması, depolanması,
düzenlenmesi ve izlenebilmesi için geliştirilmiş bilgisayar sistemleridir. Başlangıçta haritacılar
için geliştirilmesine rağmen, CBS giderek mühendislik bilimlerinde özellikle su kalitesi,
hidroloji ve hidrolik alanlarında çok kullanılır hale gelmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Vektör,
Resim ve TIN (Üçgenlenmiş Düzensiz Ağ) gibi veri modelleri vardır [Sarıbacak, 2002]. Bu
çalışmada CBS uygulaması olarak Amerikan Clark Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ünlü
Endülüs’lü yerbilimleri araştırmacısı İdrisi’den ismini alan İdrisi32 yazılımı, taşkın alanı
planlarının sunumunda kullanılmıştır.
3.3 Koordinat Geometri ve Sayısal Arazi Modelleme;
Çalışmada özellikle sayısal arazi ve koordinat geometri modelleme işlemleri için bilgisayar
destekli tasarım ve çizim programları kullanılmıştır. Hidrolik modelleme programı HEC-RAS ile
direk bağlantı sağlayabilen Eagle Point uygulaması sayısal arazi modelleme, enkesit verisi
oluşturma, taşkın alanı planlarının hazırlanması ve eşderinlik eğrilerinin hazırlanması gibi
aşamalarda kullanılmıştır.
Eagle Point özellikle değişken geometrili kesit oluşturabilme özelliği ile Bartın Çayı gibi
menderesli bir nehirde çok sayıda kesit ile işlem yapıp daha doğru sonuçlar elde edilmesini
sağlamıştır. Değişken geometrili kesitler hidrolik modelleme uygulaması tarafından
desteklenmekte ve özellikle menderesli nehirlerde kesitlerin kesişmemesini ve nehir yatağın
daha doğru modellenmesini sağlamaktadır.
4. BARTIN ÇAYI UYGULAMASI
Modelleme Bartın Çayı üzerinde toplam 19.7 km olan üç kol üzerinde, yer yer arazi modeli
üzerinden çıkarılan ve yer yer DSİ çalışmalarından elde edilen toplam 69 kesit ile yapılmıştır.
Kollar Bartın Çayı, Kozcağız Kolu ve Bartın Çayının Arıt ile Gökırmak çaylarının birleşiminden
Kozcağız kolu birleşimine kadar olan bölümüdür. Bartın Çayı ve kolları Şekil 3. Bartın Çayı
Kolları, Havzası ve Ölçüm İstasyonlarıŞekil 3‘de gösterilmiştir.
Çalışmada bölgede yapılan önceki çalışmalardan farklı olarak ilk defa değişken geometrili
kesitler kullanılmış, sonuçlar taşkın alanı olarak plana aktarılmış ve suyüzü kotlarından taşkın
alanlarındaki su derinlik eğrisi planları hazırlanmıştır.
4.1 Verilerin Toplanması
Çalışmada kullanılan veriler genelde DSİ çalışmalarından elde edilen verilerdir. Bu tür bir
çalışma için gerekli verilerin elde edilmesi oldukça pahalı bir işlemdir, bu nedenle elde olan
verilerin işlenmesi ile veri üretilmesi yolu tercih edilmiştir. Çalışma öncesinde toplanabilen
veriler aşağıda listelenmiştir
•

Dijital nehir yatay geometrisi ve enkesitleri,
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•
•
•
•
•

Dijital Bartın Çayı haritası (Her iki tarafta yaklaşık 100m’lik nehir yatağını içeren
1/1,000’lik standartlarda üretilmiş)
Dijital Bartın yerleşim alanı CBS haritası (1/5,000’lik haritalardan üretilmiş)
Dijital Batı Karadeniz havza, nehir yatakları ve su yapıları haritası (1/10,000’lik
haritalardan üretilmiş)
Frekans analizi [Şorman ve Okur, 2000] çalışmalarından elde edilen 1998 taşkın debileri
ve debi ölçüm istasyonlarındaki okumaları.
Çalışma alanındaki 5, 50 ve 100 yıllık tekerrür sürelerindeki taşkın debileri
[Yazıcılar,1997].

4.2 Veri İşleme
Çalışmanın zaman olarak büyük bir kısmı veri toplama ve işleme ile geçmiştir.
Topoğrafik Veri
Hidrolik modelleme uygulaması HEC-RAS, modelleme için üç farklı topoğrafik veriye
ihtiyaç duyar. Bu veriler sırası ile;
Nehir geometrisi; nehir geometrisi verisinin işlenmesi, dijital olarak DSİ çalışmalarından
elde edilen geometrinin koordinat geometri modelleme uygulamasına yüklenmesi şeklinde
olmuştur. Koordinat geometri modelleme uygulaması kesit verileri ile bu veriyi birleştirerek
HEC-RAS için gerekli veri dosyalarının oluşturulmasını sağlamıştır.
Kesitler; Önceki bölümlerde belirtildiği gibi nehir taşkınlarını modellemede en büyük
belirsizlik kesit verilerindeki yetersizlikten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çalışma kapsamında
sürenin büyük bir bölümü kesit verilerin işlenmesi işlerinde harcanmıştır. Bu işlem içinde
öncelikle sayısal olarak elde edilen enkesit verileri, nehir yatağında 1/1000’lik harita
standartlarında yapılan ölçümlerden oluşturulan sayısal arazi modeli ve Bartın ve civarını
kapsayan sayısal 1/5000’lik haritalardan oluşturulan sayısal arazi modeli birleştirilerek hem
nehir yatağında hem taşkın yataklarında yeterli derecede hassaslığa sahip sayısal arazi modeli
oluşturulmuştur.
Bu sayısal arazi modeli üzerinden Bartın çayının menderesli yapısı düşünülerek, değişken
geometrili 54 adet enkesit çıkarılmıştır. Değişken geometrili enkesitler Şekil 2’de gösterilmiştir.
Çıkarılan enkesitlere ilave olarak sayısal arazi modelinin bulunmadığı bölümlerde önceki DSİ
çalışmalarından elde edilen 15 adet enkesit alındıkları gibi üzerlerinde herhangi bir değişiklik
yapılmadan kullanılmıştır. Bartın Çayı üzerinde 15 DSİ çalışmalarından olmak üzere toplam 48
kesit, Arıt ve Gökırmak Birleşiminden Kozcağız birleşimine kadar olan bölümde 15 kesit ve
Kozcağız çayı üzerinde ise 6 adet kesit olmak üzere 69 kesitle modelleme yapılmıştır. Tüm kesit
verileri Eagle Point bilgisayar destekli tasarım uygulaması ile işlenerek HEC-RAS için gerekli
veri dosyaları oluşturulmuştur.
Kesitler arası mesafe; kesitler arası mesafelerin bulunması için herhangi özel bir işlem
yapılmamıştır. Bu veri koordinat geometri modelleme yazılımı Eagle Point tarafından diğer
verilerin işlenmesi aşamasında otomatik olarak üretilmiştir.
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Şekil 2. Modellemede Kullanılan Değişken Geometrili Kesitler

Hidrolojik Veri
Çalışma alanında 1998 Mayıs taşkınında oluşan debilerin ölçüldüğü üç adet debi ölçüm
istasyonu vardır. Bu istasyonlar hakkındaki bilgi ve okunan debi değerleri Tablo 1’de [Şorman
ve Okur, 2000] istasyonların yerleşimi ise Şekil 3’de verilmiştir.
Tablo 1. Debi Ölçüm İstasyonları ve 1998 Mayıs Taşkını Debileri
İstasyon
No

İstasyon Adı

Kurum

Havza Alanı
(km2)

Kot
(m)

Ölçüm
Zamanı

1998 Ölç.
Debi (m3/s)

13-14
13-39
1331

Bayıryüzü
Boğazköy
Kocaırmak - Bartın

DSI
DSI
EIE

890
332
1342

80
130
15

1964-2001
1974-2001
1968-2001

900
460
1431

Değişik tekerrür sürelerine göre Bartın Çayı üzerindeki debi değerleri, önceki çalışmalardan
[Yazıcılar, 1997] [Yaşar, 1998] alınmış ve Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Bartın Çayı ve Kollarında, Tekerrür Sürelerine Göre Debi Değerleri
Tekerrür sürelerine göre debiler (m3/s)
2.33

5

10

25

50

100

Karadeniz’e Döküldüğü
Nokta Boğaz

630

939

1159

1451

1688

1890

Kozcağız ve Bartın Çayı
Birleşimi

600

894

1104

1386

1608

1800

Kozcağız, Bartın Çayı
Öncesinde

220

328

405

508

590

660

Bartın Çayı, Kozcağız
Öncesinde

352

518

649

841

1005

1188

Gökırmak ve Arıt
Birleşiminden Sonra

341

502

629

816

975

1152

Arıt, Gökırmak Öncesinde

145

212

267

335

389

435

Gökırmak, Arıt Öncesinde

235

371

461

576

660

745

Bu çalışmada daha önce belirtilen verilerden faydalanılarak 25,50,100 ve 1998 Mayıs
taşkını debisinden oluşan dört farklı debi değeri ile modelleme yapılmıştır. Kullanılan debi
değerleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Modellemede Kullanılan Debi Değerleri
Kol

Kesit No

Q25

Q50

Q100

QMayıs98

Gökırmak + Arıt

62

841

1005

1188

1431

Kozcağız

66

508

590

660

460

Bartın

47

1386

1608

1800

1891

Bartın

1

1451

1688

1890

1891
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Şekil 3. Bartın Çayı Kolları, Havzası ve Ölçüm İstasyonları

Hidrolik Veri
Sürtünme Katsayıları; Manning sürtünme katsayısı SCS metodu kullanılarak
hesaplanmıştır. [Sarıbacak, 2002] Bu hesaplarda yapılan kabuller ve hesaplanan n değerleri
Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Modellemede kullanılan Manning Sürtünme Katsayıları
n0
n1
n2
n3
n4
m5
n

n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4) x m5
Taşkın Yatağı
Kanal Yatağı
0.020 (toprak)
0.020 (toprak)
0.020 (kanal düzensizliği, fazla)
0.010 (az)
0.005 (kesit değişkenliği kabul edilebilir)
0.002 (değişken)
0.0125 (az engelli)
0.000 (yok sayılacak derecede engelli)
0.0175 (bitki orta)
0.0075 (bitki az)
1.300 (menderesli)
1.300 (menderesli)
0.098
0.050

Bu hesaplanan değerler, önceki çalışmalarda kullanılan değerlerle karşılaştırılmış ve yakın
değerlerin kullanıldığı görülmüştür. [Yazıcılar, 1997].
Akış Rejimi; Bartın Çayının modelleme yapılan bölümlerinde eğimler çok düşük (0.0003 ve
0.0008 civarında) olduğu için nehir rejiminde akım olacağı kabul edilmiştir. [Sarıbacak, 2002].
Hidrolik Sınır Şartları; Akış nehir rejiminde olduğu için suyüzü mansaptaki su kotu
tarafından kontrol edilir. Normal şartlarda en mansaptaki kesit denize deşarjın olduğu kesit
olduğundan bu noktada su kotunun 0.00 (deniz seviyesi) alınması gerekir, fakat denize
döküldüğü noktada Bartın Çayı’nın kenarında çayı limandan ayırmak ve liman tesisleri için 1.00
kotunda bir sedde yapılmıştır. Bu sedde taşkın anında yan savak olarak çalışmaktadır. Bu sedde
üzerinde 1991 taşkınında 0.30~0.40 m civarında su seviyesi gözlenmiştir. [Demiröz, 1998] 1998
taşkın debisinin 1991 taşkın debisine göre fazla olduğu bilindiğinden bu noktada 1.50 m su kotu
kabul edilmiş ve tam bu noktadaki kesit kullanılarak modelleme yapılmıştır.
4.3 Model Kurma ve Hesaplama
Topoğrafik veriler HEC-RAS dosyası olarak oluşturulduktan sonra HEC-RAS
uygulamasında açılmış, hidrolik ve hidrolojik veriler eklendikten sonra model çalıştırılmıştır.
Daha önce belirtilen dört faklı debi değeri için hesaplama sonuçları elde edilmiştir.
4.4 Plan Hazırlama
Bu çalışmanın asıl amacı taşkın alanı planlarının ve eşderinlik eğrisi planların
hazırlanmasını göstermektir. Bu nedenle çalışma alanındaki hesaplama sonuçları yada çözüm
önerileri sunulmamış sadece hazırlanan planlar ve plan hazırlama yöntemleri gösterilmiştir.
Taşkın Alanı Planı
Plan üzerinde taşkın altında kalan alanlar her kesitte hesaplanan su kotuna karşılık her iki
taraftaki zemin ile kesişme noktalarının bulunması şeklinde olur. Daha sonra bu noktalar plana
aktarılarak, kesitler arasında harita üzerindeki eşyükselti eğrileri ışığında düzenlenerek
birleştirilirler. [Önder ve Abdulrazzak, 2003] Bu çalışmada bu işlemlerin tümü Eagle Point
uygulaması ile yapılmıştır. Hidrolik modelden elde edilen sonuçlar Eagle Point uygulamasında
taşkın alanı planlarına çevrilmiştir.
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Şekil 4. Gözlemlenen ve Modelleme Sonrası Elde Edilen Taşkın alanları

1998 Mayıs taşkınında Bartın Çayının, Bartın şehir merkezinde gözlemlenen ve modelleme
sonucu elde edilen taşkın alanları Şekil 4’te gösterilmiştir. Gözlemlenen taşkın alanları 1998
yılında Bartın Belediyesinin afet anında ve sonrasında acil yardım çalışmaları için hazırladığı
haritalardan kişisel iletişim yolu ile elde edilmiştir.
Eşderinlik Eğrisi Planı
Eşderinlik eğrisi planların hazırlanması eşyükselti eğrilerinin hazırlanması ile aynı şekilde
yapılır. Hidrolik modelleme sonucu elde edilen her kesitteki suyüzü kotlarından sayısal suyüzü
modeli oluşturulur ve sayısal arazi modeli ile arasındaki kot farkları hesaplanarak eş derinlik
eğrileri hazırlanır. Eş derinlik eğrisi planları özellikle taşkın alanı planlarında taşkın altında
kaldığı belirlenen ama aslında taşkın altında kalmayan yerel yükseltilerin bulunmasında da
faydalıdır.
5. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Daha önce belirtildiği gibi bu çalışmanın amacı çalışılan bölgede yaşanan taşkınları
önlemek veya sebeplerini belirlemek değil, sadece su mühendislerine taşkın alanı planları ve
eşderinlik eğrisi planlarını hazırlama yöntemlerini ve bu tür modelleme çalışmalarında
günümüzdeki yöntemlerin kullanımını göstermektir. Bu nedenle hidrolik model sonuçlarının
ayrıntıları bu bildiri kapsamında sunulmamıştır. Fakat çalışmanın sonuçlanmasından sonra elde
edilen gözlemlenen taşkın alanı planları ile hesaplanan taşkın alanı planları karşılaştırıldığında,
çok yakın oldukları görülmüştür. Çalışmada model üzerinde herhangi bir ayarlama
yapılmamasına rağmen bu sonuç elde edildiğine göre, modelleme işleminin doğru yapıldığı
söylenebilir.
Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, modelleme çalışmalarında en büyük belirsizlikler
topoğrafik verilerin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada bu sonuçların elde
edilmesinde özellikle değişken geometrili ve sık sayıda kesit kullanmanın etkili olduğu
söylenebilir.
Taşkın alanı planları yapısal veya yapısal olmayan taşkından korunma yöntemlerinin
tümünde gerekli bir araçtır. Nehir taşkınlarında taşkın alanlarının belirlenmesi suyüzü hesapları
ile yapılır. Bu çalışmada su mühendislerine doğal bir nehir yatağı üzerinde yaşanmış bir taşkının
modellenmesi ve taşkın alanı planlarının hazırlanması aşamaları ile gösterilmiştir. Diğer su
mühendisliği çalışmalarında farklı olarak suyüzü hesapları coğrafik veriye çok bağlı olduğundan,
bu tür nehir modelleme çalışmalarında topoğrafik veri işleme çok önem kazanmaktadır.
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ÖZET
Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü için Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen TEFER
projesinin son aşamasında, dört havza için taşkın tahmin modelleme sistemi geliştirilerek, bir
erken uyarı merkezi kurulması çalışmaları yürütülmüştür. Batı Karadeniz, Susurluk, Gediz ve
Büyük Menderes havzalarını kapsayan çalışma DHI Water and Environment liderliğinde, ARTI
Proje, UBM ve EINFALT şirketleri tarafından yürütülmüştür.
Sistem, sürekli ve gerçek zamanlı saha ölçümleri kullanılarak, bir modelleme yazılımıyla
ileriye dönük taşkın tahmini yapılması esasına dayanmaktadır. Erken uyarı merkezine ulaşan ve
modelleme sisteminde taşkın tahmini yapmak üzere değerlendirilen veriler arasında gerçek
zamanlı su seviyesi ölçümleri ile DMİ kaynaklı noktasal yağış, sıcaklık, buharlaşma ölçümleri,
alansal yağış radar ölçümleri ve hava tahmin modeli sonuçları yer almaktadır.
Modelleme sisteminin temelini DHI tarafından geliştirilmiş olan MIKE 11 yazılımı
oluşturmaktadır. Erken uyarı merkezine, uydu sistemi ve yer bağlantısı ile ulaşan veriler,
modelleme yazılımları tarafından değerlendirilerek, ileriye yönelik akış tahminlerinin
yapılmasında kullanılmaktadır. Taşkın hesapları, modelleme sisteminin Coğrafi Bilgi Sistemi
arayüzü yardımıyla taşkın haritaları şeklinde ve istenildiğinde internet üzerinden yayınlanmaya
uygun bir hale getirilebilmektedir.
Bu bildirimizde, sistemin bileşenleri hakkında genel bilgiler verilmesi yanında, modellerin
kurulması aşamasında yürütülen çalışmalar ve yazılımlarla ilgili bilgilerin aktarılması
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Taşkın, Modelleme, Erken Uyarı, MIKE 11
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MODELING STUDIES in TEFER-FLOOD FORECASTING AND EARLY WARNING
SYSTEM PROJECT, TURKEY
ABSTRACT
In World Bank financed project, a flood forecasting modeling system and an early warning
center have been setup at DSI (General Directorate of State Hydraulic Works) offices in Ankara.
The modeling system covers four major catchments of the country, namely West Black Sea,
Susurluk, Gediz and Buyuk Menderes. The project studies were carried out by the consultants
DHI Water and Environment of Denmark as leading partner, ARTI Proje, UBM of Turkey and
EINFALT of Germany as subconcultants.
Real time hydrometrical and metrological data is transmitted to the early warning center via
satellites and dedicated data links. The system also incorporates weather radar images and
numerical weather prediction model results in rainfall forecasting stage.
At the core of the modeling system lies MIKE 11 software package developed by DHI.
Besides detailed tabular and graphical information, GIS modules of MIKE 11 allows
presentation of model results in the form of inundation maps on digital elevation maps of flood
plains.
In following sections of the paper, it is aimed to present the basic components of the
forecasting system and the studies carried out during the setting up of catchment models.
Key Words: Flood, Modelling, Early Warning, MIKE 11
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1. GİRİŞ
TEFER Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Projesi’ne 2001 yılında başlanılmış ve 2003
yılı başında çalışmalar tamamlanmıştır. Projenin amacı, DSİ Genel Müdürlüğü Ankara
ofislerinde oluşturulan Taşkın Tahmin Merkezi’nde 24 saat esasına göre çalışan bir taşkın
tahmin modelleme sisteminin kurulmasıdır. Proje kapsamında ülkemizin 4 önemli havzası için
(Batı Karadeniz, Susurluk, Gediz, Büyük Menderes) taşkın tahmin sistemi kurulmuş ve kısmen
işletmeye alınmıştır.
Aşağıdaki bölümlerde öncelikle tahmin ve uyarı sisteminin genel çalışma prensipleri ile veri
akış sistematiği anlatılacak, daha sonra ise sistemin çekirdeğini oluşturan hidrolojik ve
hidrodinamik modellerin kurulması aşamasında yürütülen çalışmalar sunulacaktır.
2. ERKEN UYARI SİSTEMİ
Taşkın tahmin ve erken uyarı sistemi basit olarak, gerçek zamanlı (real-time) veriler ve hava
tahminlerini kullanarak, akış simülasyonları yapacak bir yazılım-donanım grubu olarak
tanımlanabilir. Sisteme veri girişi ve sonuçların üretilmesi tamamıyle otomatik olarak
gerçekleşmektedir ve merkez 7 gün / 24 saat prensibine göre çalışmaktadır.

Zonguldak, İstanbul
ve Balıkesir
Radarları

AWOS
Sensörleri

DSİ
Hidrometrik
Ölçüm Ağı

TAŞKIN TAHMİN
MERKEZİ
DMİ

DSİ Mevcut
Rasat Ağı

Şekil 1: Taşkın Tahmin Sistemi’nin ana bileşenleri
Sistemin ana bileşenlerini şunlardır (Bkz. Şekil 1) :
Hidrometrik ölçüm ağı : Akarsu üzerinde seçilmiş noktalara yerleştirilmiş su seviyesi ölçerler,
sürekli yapılan ölçümleri VSAT uydu sistemi sayesinde merkeze ulaştırmaktadır.
Mevcut rasat ağı : DSİ tarafından halihazırda kullanılmakta olan rasat ağından toplanan
veriler de sistemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
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Radar görüntüleri : Radar görüntüleri, havza alanı üzerindeki alansal yağış miktarının
hesaplanmasında kullanılmaktadır. Radar ölçümleri, VSAT sistemiyle öncelikle DMİ’ye
ulaşmakta, orada işlenen veriler Taşkın Tahmin Merkezi’ne iletilmektedir. Radar görüntülerinin
yağış miktarı hesabı için kalibrasyonu eş zamanlı noktasal yağış ölçümleri ile yapılmaktadır.
AWOS verileri : DMİ tarafından işletilen Otomatik Hava İstasyonları sisteme sürekli olarak
gerçek zamanlı yağış, sıcaklık, kar, nem oranı, vb. bilgileri iletmektedir.
NWP verileri : Yine DMİ tarafından üretilen Sayısal Hava Tahmini model sonuçları Taşkın
Tahmin Merkezi’ne iletilerek ilerdeki saat ve günler için hava tahminlerinin de taşkın
simülasyonlarında yer alması sağlanmaktadır.
Taşkın Tahmin Merkezi : Simülasyonların yapıldığı hidrolojik ve hidrodinamik modellerin
çalıştığı ve diğer tüm gerekli yazılım ile donanımın kurulu olduğu bilgisayar sistemi bu
merkezde bulunmaktadır.
2.1. Taşkın Tahmin Merkezi
Taşkın Tahmin Merkezi içinde yer alan sistemin tanımı ve veri akış şeması Şekil 2’de
gösterilmiştir.






Hidrometrik Veriler
AWOS Verileri
Radar Verileri
NWP Verileri

DSİ MERKEZİ VERİTABANI

Taşkın
Haritaları

Yağış
Tahminleri
Taşkın
Tahminleri

Şekil 2: Taşkın Tahmin Sistemi ve veri akış şeması
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Merkezdeki
sistemin
çekirdeğini
FLOODWATCH
FLOODWATCH yazılımının işlevleri şöyle sıralanabilir :
•
•
•
•
•
•

programı

oluşturmaktadır.

Gelen verilerin modelleme yazılımlarına uygun format ve sınır şartı olarak aktarılması,
Simülasyonların otomatik olarak yapılması ve sonuçların üretilmesi
Radar ve hava tahmin modeli sonuçlarını işleyen SCOUT yazılımının, modele veri
aktaracak şekilde çalışması için kontrolü
Modelleme sisteminin verilerle otomatik kalibrasyonu
Taşkın haritalarının üretilmesi için MIKE 11 GIS sisteminin çalıştırılması
Simülasyon sonuçlarına göre, görüntü, rapor, uyarı vb. bilgilerin sistem operatörlerince
incelenmesi için hazırlanması

Bütün bu işlemler DSİ Taşkın Erken Uyarı Merkezi’nde kurulmuş olan PC tabanlı iş
istasyonlarından oluşan bir donanım sistemi tarafından yürütülmektedir.
2.2. Hidrolojik ve Hidrodinamik Modelleme
Taşkın Tahmin Merkezi içinde, tahmin hesaplamalarının yapıldığı ana modül MIKE 11
hidrolojik ve hidrodinamik modelleme yazılımıdır. Modelleme sisteminin yapısı Şekil 3’te
şematik olarak gösterilmiştir.

Topografik Veriler

Hidrolojik Veriler

Hidrometrik Veriler

FILYOS 6, Accumulated Qobs. Million [m^3]
FILYOS 6, Accumulated Qobs. Million [m^3]
FILYOS 6, Accumulated Qsim. Million [m^3]
FILYOS 6, Accumulated Qsim. Million [m^3]

300
300

MIKE 11
Hidrolojik
Modül

200
200

100
100

0

0

600.0

00:00
00:00
1997-02-12
1997-02-12

00:00
00:00
1998-06-27
1998-06-27

00:00
00:00
1999-11-09
1999-11-09

Time Series Discharge (RESULTS 98.res11)

500.0
450.0

MIKE 11
Hidrolik
Modül

400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
17-5-1998

22-5-1998

27-5-1998

1-6-1998

MIKE 11 GIS
Haritalama
Modülü

Şekil 3: Taşkın Tahmin Merkezi modelleme sistemi yapısı
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Discharge
ARAC 43588.34
External TS 1
Karabuk 1333
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Sistemde yeralan dört havzanın modelleri öncelikli olarak mevcut rasat ve bilgilere dayalı
olarak hazırlanmış, daha sonra telemetri sistemi ile entegrasyonu sağlanarak tahmin
merkezindeki bilgisayarlara kurulmuştur. Bu modellerin kurulma aşamasında yürütülen
çalışmalar detaylarıyla birlikte aşağıda Bölüm 3’te sunulmaktadır.
3. HAVZA MODELLERİNİN KURULMASI
Taşkın Tahmin Merkezinde yer alan hidrolojik-hidrodinamik modeller MIKE 11 programıyla
hazırlanmıştır. Model kurulma çalışmalarının aşamaları verilerin toplanması ve yazılıma
girilmesi, hidrolojik ve hidrodinamik modellerin hazırlanması, tarihi verilerle simülasyonların
yapılması ve sonuçların saha ölçümlerine göre kalibre edilmesi olarak sıralanabilir.
3.1. Veri Toplanması
3.1.1. Topografik Veriler
Topografik veriler temel olarak arazi haritalarından üretilen bilgiler ve enkesit bilgileri olmak
üzere iki tip veri içermektedir.
Arazi Haritaları
Model kurulumu aşamasında 1:100,000 ölçekli ve 1:5,000 ölçekli haritalar sayısallaştırılarak
kullanılmıştır. 100,000 ölçekli haritalar alt havza sınırlarının, akarsu yataklarının, göl ve
barajların, rasat istasyonu yerleşimlerinin, karayollarının ve yerleşim merkezlerinin
sayısallaştırılmasında kullanılmıştır. Yapılan sayısallaştırmadan bir örnek Batı Karadeniz
Havzası’nda Bartın bölümü için Şekil 4’te verilmektedir.

Şekil 4: 1:100,000 ölçekli haritadan yapılan sayısallaştırma örneği (B. Karadeniz Havzası, Bartın
Bölümü)
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1/5,000 ölçekli haritalar esas olarak taşkın yataklarının sayısal arazi modellerinin (DEM)
hazırlanması için kullanılmıştır. Arazi modelleri, modelleme sonuçlarının GIS ortamında taşkın
haritaları şeklinde görüntülenebilmesi için gerekli olmaktadır.
Proje kapsamında değerlendirilen harita sayısı havza bazında Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1: Sayısallaştırmada kullanılan harita adetleri
B. Karadeniz

Gediz

B. Menderes

Susurluk

1:100,000 ölçekli
haritalar

19

1:5,000 ölçekli
haritalar

89

57

87

93

Haritalanan
toplam taşkın
alanı (km2)

510

604

494

540

49

Enkesitler
Akarsularımız üzerinde genel olarak sadece rasat istasyonları noktalarında yatak enkesit
ölçümleri düzenli olarak alınmaktadır. Ender durumlarda da son zamanlarda inşaat çalışması
yapılmış olan bölümlerin enkesit bilgileri edinilebilmektedir. Ancak bu ölçümler de memleket
koordinat ve kot sistemine bağlı olmamaktadır.
Model kurulumu için gerekli olan enkesit bilgilerinin ölçümlenmesi için DSİ tarafından proje
kapsamında geniş bir saha çalışması yapılmıştır. Bu şekilde, sıklığı 2 km ile 10 km arasında
değişen aralıklarda kesit alımı yapılmış, rasat istasyon kesitleri de dahil olmak üzere tüm kesit
ölçümleri memleket kot ve koordinat sistemine bağlanmıştır. Kesit alımları, hidrolik modelde
menba sınırı olarak yer alacak, en yukarıdaki gerçek zamanlı akım istasyonuna kadar ulaşmıştır.
Enkesit alım işlerine göl ve rezervuarların batimetrilerinin çıkarılması da eklenmiştir. Modelleme
çalışmalarında kullanılan toplam kesit sayıları Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2: Modellerde kullanılan enkesit sayısı
B. Karadeniz

Gediz

B. Menderes

Susurluk

Modellenen toplam
akarsu boyu

835 km

619 km

793 km

1074 km

Rasat istasyonları kesit
sayısı

23

10

18

21

TEFER kapsamında
alınan kesit sayısı

113

116

160

210

3.1.2. Hidrolojik Veriler
Hidrolojik veriler yağış, buharlaşma, kar ve sıcaklık olmak üzere dört grupta toplanmıştır.
Veriler DMİ, DSİ ve EİE’den temin edilmiştir. Model kalibrasyonunun 5 yıllık dönemi
kapsayacağı kabul edildiğinden, temin edilen hidrolojik veriler de bu süreye ait kesintisiz ölçüm
verileridir. Bu aşamada 4 havza için toplam 152 yağış, 15 buharlaşma, 20 kar ve 21 sıcaklık
istasyonu verisi analiz edilmiştir.
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Veri kalite kontrol analizleri sonucunda büyük farklılık gösteren dönemler ihmal edilmiş,
eksik olan dönemler içinse değer tamamlaması komşu istasyonlardan verileri kullanılarak
yapılmıştır.
3.1.3. Hidrometrik Veriler
Hidrometrik veriler akım ölçüm, su seviyesi ve anahtar eğrisi verileri olmak üzere üç ana
grupta toplanmıştır. Proje süresince DSİ ve EİE istasyonlarına ait toplam 241 akım ölçüm, 70 su
seviyesi ve 116 anahtar eğrisi istasyon verisi analiz edilmiştir. Temin edilen akım ve su seviyesi
ölçüm verileri günde bir defadan ve 15 dakikaya kadar değişen kayıt aralıklarına aittir. Öncelikle
temin edilen günlük akım verileri, hidrolojik veri periyodunda olduğu gibi 5 yıllık dönemi
tümüyle kapsamaktadır. Bu verilerin zaman serilerinden hidrolik modelin kalibrasyonunda
incelenecek taşkın dönemleri belirlenmiştir. Susurluk Havzası’na ait akım verilerinin zaman
serisi olarak grafik görünümü Şekil 5’te gösterilmektedir. Tüm havzaların hidrolik model
kalibrasyonu için bu grafiklerden belirlenen taşkın dönemleri ise Tablo 3’te listelenmektedir.

Şekil 5: Susurluk Havzası’na ait akım verilerinin zaman serilerinin grafik görünümü (1994-1999)
Tablo 3: Hidrolik model kalibrasyonu için seçilen taşkın dönemleri
HAVZA

Batı Karadeniz

Susurluk

Gediz

Büyük Menderes

BAŞLANGIÇ
17 .04. 1997
10 .08. 1997
17 .05. 1998
24 .03. 2000
01 .06. 2000
28 .03. 1995
02 .12. 1997
31 .01. 1998
28 .01. 1999
27 .03. 1995
24 .12. 1996
31 .01. 1998
27 .01. 1999
02 .11. 1995
04 .02. 1996
29 .03. 1997
27 .01. 1999
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BİTİŞ
30 .04. 1997
31 .08. 1997
04 .06. 1998
12 .04. 2000
18 .06. 2000
09 .04. 1995
13 .12. 1997
08 .02. 1998
19 .03. 1999
08 .04. 1995
03 .01. 1997
10 .02. 1998
02 .03. 1999
15 .11. 1995
14 .02. 1996
10 .04. 1997
22 .02. 1999

3.2.

Hidrolojik Model

Kullanılan hidrolojik modelleme yazılımı DHI tarafından geliştirilen MIKE 11 programının
RR modülüdür. Model kurulumu ve gelişimi Şekil 6’da şematize edilmektedir.

•
•

Topografik Veriler
Havza Sınırları
İstasyonların Yerleri

•
•
•
•

Hidrolojik Veriler
Yağış
Buharlaşma
Kar
Sıcaklık

Başlangıç Parametreleri

Parametrik Kalibrasyon
Model Sonuçları

Şekil 6: MIKE 11 Hidrolojik model kurulumu ve aşamaları
Hidrolojik modeller, çıkışlarında rasat istasyonu bulunan ve kontrol edilmeyen havzalarda
kalibre edilmiştir. Ana kalibrasyon parametreleri yüzey bölgesi derinliği, kök bölgesi derinliği ve
yüzey akış katsayısı olmuştur. Kalibrasyonda ana kriter, hesaplanan ile ölçülen değerler arasında
kümülatif toplamdaki ve taşkın dönemlerindeki sapma değerlerini minimize etmek olarak
alınmıştır. Kalibrasyon sonucu belirlenen değerler, alansal dağılım dikkate alınarak, kalibrasyon
için yeterli verinin mevcut olmadığı komşu havzalara uygulanmıştır.
Batı Karadeniz-Filyos ve Susurluk Havzası’na ait bazı hidrolojik kalibrasyon örnekleri Şekil
7a ve b’de sunulmaktadır.
Batı Karadeniz Havzası’nın nispeten diğer batı havzalarından daha kontrolsüz bir yapıda
olması ve sulama sisteminin daha az gelişmiş olması sebebiyle model ile ölçüm verileri arasında
oldukça iyi oranda uyum sağlanabilmektedir. Havza özellikleri açısından da Batı Karadeniz
Havzası’nda kullanılan parametreler diğer havzalardan oldukça farklıdır.
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Şekil 7a: Filyos Havzası’ndan örnek anlık ve kümülatif akış kıyaslaması

Şekil 7b: Susurluk Havzası’ndan örnek anlık ve kümülatif akış kıyaslaması
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3.3.

Hidrolik Model

Hidrolik modelleme DHI tarafından geliştirilen MIKE 11 yazılımının HD modülü ile
yapılmıştır. Modülde, akarsu sistemi, yatak enkesitleri, sınır koşulları, hidrodinamik parametreler
ve hidrolojik model sonuçları ile bağlantılı çalışmaktadır. Modelin kurulumu ve gelişimi Şekil
8’de şematize edilmektedir.

•
•
•
•

Topografik Veriler
Akarsular planı
Enkesitler
İstasyonların Yerleri
Su Yapılarının Yerleri

Hidrolojik Model Sonuçları
• Yüzeysel Akış Değerleri
• Alt-Havza Bilgileri

Su Yapılarının İşletim Koşulları
Yapısal Boyut Bilgileri
Sınır Koşullar

Başlangıç Değer ve Parametreleri

Parametrik Kalibrasyon
Model Sonuçları

Şekil 8: MIKE 11 Hidrolik model kurulumu ve aşamaları
Model Kurulumu
Hidrolik model kurulumunda, sayısallaştırılan akarsu planı verilerinden yararlanılarak düğüm
noktası esasına dayalı akarsu ağı modele girilmiştir. Çalışma başında mevcut olan ve çalışma
süresince yeni ölçümlenen kesit bilgileri de düğüm noktalarında tanımlanmıştır. Hidrolojik
model sonuçları, ilgili düğüm noktalarından hidrolik modele ilişkilendirilmiş, alt-havzalara ait
akış değerleri hidrolik modele akarsu kolunun bir noktasından veya belirli bir aralıktan dahil
edilmiştir. Akarsu üzerindeki kontrol yapıları da işletme prensiplerine uygun olarak modelde yer
almıştır. Model parametreleri, yapılan teknik geziler ve önceki yıllarda hazırlanmış raporlar
dikkate alınarak kalibrasyonda gerek görüldüğünde değiştirilmek üzere belirlenmiştir. Menbada
en yukardaki gerçek zamanlı akım istasyonu modelin üst sınırı olarak belirlenmiş, model alanı
bu noktadan mansapta denize kadar oluşturulmuştur. Sınır koşullar için zaman serileri, menbada
debi mansapta ise su seviyesi olarak tanımlanmıştır. Örnek bir hidrolik model düğüm noktası
sistemi Büyük Menderes Havzası için Şekil 9’da gösterilmektedir.
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Şekil 9: Büyük Menderes Havzası’na ait MIKE 11 Akarsu Sistemi
Kalibrasyon
Hidrolik modelin kalibrasyonu, simüle edilen taşkın dönemleri için, seçilen akım rasat
istasyonlarında, akım, su seviyesi ve anahtar eğrisi kıyaslamaları yapılarak gerçekleştirilmiştir.
Kıyaslama taşkın pikleri, hacimleri ve gerçekleşme zamanlarının benzeştirilmesi üzerinde
yoğunlaşmıştır. Ana kalibrasyon parametresi olarak yatak pürüzlülük değerleri kullanılmıştır.
Hidrolik modelin kalibrasyonu aşamasında, hidrolojik modülün tekrar kalibre edilmesi gerektiği
durumlar ortaya çıkmış ve her iki modelin kalibrasyonu aşamalar halinde tamamlanmıştır. Şekil
10’da Batı Karadeniz Havzası’na ait kalibrasyon istasyonlarının yerleşimi gösterilmektedir. Şekil
11, 12 ve 13’te aynı havzaya ait hirodinamik model kalibrasyon çalışmasından örnekler
sunulmaktadır.
Proje kapsamında yer alan havzalar için hidrolik modelin kalibrasyon oranları değişiklikler
göstermektedir. Batı Karadeniz Havzası’nda hidrolojik modelde olduğu gibi genel olarak iyi bir
kalibrasyon oranı yakalandığı söylenebilir. Proje amaçlarına uygun olarak, taşkın pikinin,
hacminin ve zamanlaması çalışmada esas kalibrasyon hedefi olarak gözetilmiştir.
Hidrolik model kalibrasyonu, rasat verilerinin doğruluk ve bütünlüğüne büyük ölçüde bağlıdır.
Çalışma havzalarında, bazı akım rasat istasyonlarının taşkınlar esnasında zarar görmesi
nedeniyle işlevini yerine getirememesi gibi sorunlar geçmişte yaşanmıştır. Bu gibi durumlarda,
taşkın ötelenmesi ile ilgili bilgiler yeterli olarak analiz edilememektedir. Kayıt saklama sıklığının
(günde sadece iki ya da üç ölçüm gibi) geniş olması da bazı durumlarda, pik debinin kayıtlarda
yer almamasına yol açabilmektedir.
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Şekil 10: Batı Karadeniz Havzası’na ait kalibrasyon istasyonlarının yerleşimi

Şekil 11: Batı Karadeniz Havzası’nda, Filyos Akarsu Sistemi üzerinden taşkın dalgası yayılımı
(1998 taşkını)
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Şekil 12: Batı Karadeniz Havzası’nda, Filyos Akarsu Sistemi’nde debi sonuçlarının
karşılaştırılması (1998 taşkını)

Şekil 13: Batı Karadeniz Havzası’nda, Filyos Akarsu Sistemi’nde su seviyesi sonuçlarının
karşılaştırılması (1998 taşkını)
4. SİSTEMİN CBS ARAYÜZÜ
Taşkın erken uyarı modelleme sisteminde tahmin sonuçlarının izlenmesi, taşkın haritaları
şeklinde görüntülenmesi ve raporlanması için bir Coğrafi Bilgi Sistemi arayüzü bulunmaktadır.
Hidrolik model çalışması ile bulunan sonuçlar, MIKE 11 programının CBS modülü olan MIKE
11 GIS tarafından ArcView ortamında taşkın haritaları şeklinde otomatik olarak
üretilebilmektedir.
CBS arayüzünün oluşturulması aşamasında, proje havzalarındaki ana taşkın bölgelerinin
sayısal arazi modelleri hazırlanmıştır. 1:5,000 ölçekli haritaların sayısallaştırılması ile
oluşturulan arazi modelleri, su basma alanlarının görüntülenmesinde kullanılmaktadır. Şekil
14’te Batı Karadeniz Havzası’nda arazi modelleri hazırlanan yerleşim yerleri gösterilmektedir.
Mayıs 1998 taşkını için modelleme sisteminin CBS arabirimi tarafından oluşturulan, Bartın il
merkezi taşkının 2 ve 3 boyutlu görünümü de Şekil 15’te verilmiştir.
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Şekil 14: Batı Karadeniz Havzası’nda taşkın haritalaması yapılan yerleşim yerleri

Şekil 15: Bartın il merkezine ait 2 ve 3 boyutlu taşkın haritaları (Mayıs 1998 taşkını)
5. SONUÇLAR ve GÖRÜŞLER
TEFER projesi kapsamında DSİ’de kurulan Taşkın Erken Uyarı merkezinde yer alan
modelleme sistemi kısmi olarak işletmeye açılmıştır. Önümüzdeki dönem içinde, merkezin
geçek zamanlı (real time) rasat istasyonları ile entegrasyonu gerçekleştirilecektir. Yürütülen
çalışma süresince sunulan ve tartışmaya açılmasında yarar gördüğümüz bazı noktalar şöyledir :
•

Eldeki verilere göre kurulan modeller taşkın tahmin merkezinin çekirdeğini
oluşturmaktadır. Modelleme sisteminin tam anlamıyla görevini yerine getirmesi,
merkezin işletmeye alınmasından sonra yaşanacak olan tecrübeler ışığında sistemde son
ayarlamaların yapılması ile mümkün olabilir. Rasat istasyonlarının kurulmasını takip
eden dönemde toplanacak olan veriler gerek veri sıklığı gerekse güvenilirliği nedeniyle
modellerin detaylı kalibrasyonunun yapılması için önemli bilgiler sağlayacaktır.
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•

Proje havzaları, ülkenin en önemli su havzalarından olmaları nedeniyle pek çok
aktivitenin yaşandığı bölgelerdir. Havzalardaki değişimlerin (topografik değişimler,
kontrol yapıları inşaatları, sulama düzeni değişimleri vb.) dikkatle takip edilerek,
modeller üzerinde güncellemelerin sürekli olarak yapılması önemli olacaktır.

•

Proje havzalarında gerçek zamanlı veri toplama aktivitelerine başlanacak olması, veri
saklama, yönetme ve paylaşma sorunlarını da beraberinde getirecektir. Oldukça değerli
olan verilerin bir veritabanı sisteminde saklanması, kalite kontrolünün yapılması ve
kullanıcılarla paylaşılması için gerekli düzenlemelerin yapılması verimliliğin arttırılması
için önemlidir.

•

Proje süresince, mühendislik amaçlarına hizmet edebilecek kalitede topografik harita
temin edilmesinde büyük sorunlar yaşanmıştır. Detaylı bilgi içeren arazi haritalarının
kağıt ya da sayısal ortamda edinilmesi her bölge için mümkün olamamıştır. Bu konuda
ilgili kuruluşların, sistemin güncellenmesi ve iyileştirilmesi için bir çalışma
başlatmalarının gerekliliği hissedilmektedir.

6. TEŞEKKÜR
Proje süresince çeşitli kurum ve kuruluşların çalışmalarımıza çok önemli katkıları olmuştur.
Başta DSİ Genel Müdürlüğü olmak üzere Kastamonu, Ankara, Bursa, Balıkesir, Aydın ve İzmir
Bölge Müdürlükleri veri temininde ve saha incelemelerinde proje ekibine büyük destek
vermişlerdir. Özellikle mevsim şartlarının zor olduğu dönemlerde, çok geniş bir alanda kesit
alınmasını sağlayarak model çalışmalarının tamamlanmasını sağlamışlardır.
EİE Genel Müdürlüğü de benzer şekilde arşivlerindeki bilgileri proje ekibine açmışlardır.
DMİ Genel Müdürlüğü yapıcı işbirliği ile tüm meteorolojik verilerin temininde büyük kolaylık
sağlamıştır.
CBS arayüzü ile ilgili tüm sayısallaştırma işlemlerinde Intergraph A.Ş ve Turuncu Bilgi
Sistemleri Ltd. önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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ÖZET
Barajlar, su kaynakları üzerindeki ana kontrol tesisleridir. Tarım, enerji, içme, kullanma ve
sulama ve sanayi suyu sağlamanın yanında taşkından koruma görevi de yaparlar. Barajlar
bahsedilen bu faydaları sağlamakla birlikte, kendileri için en büyük tehlike oluşturan muhtemel
bir deprem sonucunda yıkılmaları halinde, bulundukları yer için büyük bir felakete sebep olurlar.
Kemer barajlar, narin bir yapıya sahip olmalarına karşın, depremlerde iyi performans sergilerler.
Ülkemizin çoğunluğunun etkin deprem bölgesinde yer alması nedeniyle, inşaa edilecek kemer
barajların depremlere karşı güvenli bir şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. Bu işlemin
gerçekleştirilebilmesi özellikle deprem gibi dinamik yükler altında baraj davranışının çok iyi
tespit edilmesi ile mümkündür. Bu çalışmada kemer barajların dinamik ve statik yükler altında
yüksekliğe bağlı olarak deplasman değerlerinin yapay sinir ağları ile tahmin edilmesi
amaçlanmıştır. Bunun için literatürde en çok bahsedilen ileri beslemeli sinir ağ yapısı
kullanılmıştır. Yapay sinir ağları, insan sinir sisteminden ilham alınarak geliştirilen bir bilgi
işlem paradigmasıdır. Bu paradigmanın temel elemanı bilgi işlem sisteminin yapısıdır. Yapay
sinir ağları insan zekası örneklerle öğrenir. Yani belirli bir problemi çözmek için programlama
yerine mevcut örnekleri kullanır. Bu çalışmada yapay sinir ağlarının eğitimi ve test işlemleri için
gerekli olan veriler Türkiye Deprem Vakfı tarafından yayınlanan “Kemer Barajların Lineer ve
Lineer Olmayan Statik ve Dinamik Analizi” başlıklı çalışmadan alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kemer Baraj, Statik ve Dinamik Analiz, Yatay Deplasman, Yapay Sinir
Ağları, İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları, Hatayı Geriye Yayma.
THE ESTIMATION OF ARCH DAMS BEHAVIORS UNDER THE STATIC AND
DYNAMIC LOADS BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
ABSTRACT
Dams are the main control structures water resources. They provide agricultural, energy,
drinking, using irrigation and industrial water and also they provide protection from floods. In
addition to these profits, in an earthquake situation, which causes the biggest danger for a dam,
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will cause a disaster for the region. Arch dams have good performance in earthquakes in spite of
their slim structures. Because most parts of our country is located in active earthquake region,
arch dams must be projected reliably to earthquakes. To carryout this process, the behavior of
dams must be determined especially under dynamic loads like earthquake. In this study it is
aimed to estimate the displacements values related to height under dynamic and static loads by
artificial neural networks. Two network architectures widely used in literature are feed forward
and back forward neural networks. In this study feed forward neural networks, which are mostly
applied for estimation studies, is used. The artificial neural network is an information process
paradigm, and is inspired from biologic nerve system like human brain. The key element of this
paradigm is structure of information process system. In another words, they use available
examples instead of programming to solve a certain problem. In this study, required data was
taken from the “Linear and Nonlinear Static and Dynamic Analysis of Arch Dams” Turkish
Earthquake Foundation was published.
Key Words: Arch Dams, Static and Dynamic Analysis, Horizontal Displacement, Artificial
Neural Networks, Feed Forward Neural Network, Error Back Propagation.
1. GİRİŞ
Kemer barajlar, su basıncını kemer etkisi ile yamaçlara aktaran eğrilikli yapılardır. Ağırlık
barajlarına oranla çok narin bir kesite sahiptirler. Ülkemizin çoğunluğunun etkin deprem
bölgesinde yer alması nedeniyle, inşa edilecek kemer barajların depremlere karşı güvenli bir
şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi, deprem gibi dinamik
yükler altında baraj davranışının çok iyi tespit edilmesi ile olmaktadır.
Barajların yükseklikleri, barajın yapım amacına ve bölgenin topoğrafik şartlarına göre
belirlenmesine karşılık, taban genişlikleri zemin emniyet gerilmesi yanında beton dayanımı
dikkate alınarak optimum şekilde belirlenmektedir.
Kemer barajların projelendirilmesi ve analizine yönelik, 1963-1967 yılları arasında
İngiltere’de yapılan araştırmalarda, farklı profillere sahip idealleştirilmiş 5 tip kemer baraj
kullanılmıştır. Bu çalışmada iki ve üç boyutlu lineer olmayan analiz yapılmak üzere bu 5 tip
kemer barajdan 5. tip seçilmiştir. Bunun için statik ve dinamik kuvvetler altında bir kemer
barajın memba ve mansap yüzeyi yatay yer değiştirmeleri yapay sinir ağları ile tespit edilmiştir.
Yapay sinir ağı için ver tabanı oluşturulmasında Türkiye Deprem Vakfı tarafından yayınlana
“Kemer Barajların Lineer ve Lineer Olmayan Statik ve Dinamik Analizi” çalışmadan
yararlanılmıştır [Dumanoğlı ve Akköse, 1998]. Özellikle bu tür sistemlerin sonlu elemanlar
metodu ile çözümü oldukça zor ve zaman alıcıdır. Bu nedenle, çalışmada sunulan yapay sinir
ağları metodu ön boyutlandırma aşamasında daha pratik ve hızlı bir analiz ortaya koymaktadır.
Son yıllarda, insan beyninin çalışma prensibini yapay olarak modellemeyi amaçlayarak
geliştirilen yapay sinir ağları; nesne tanıma, sinyal işleme ve tespiti, sistem modelleme ve
denetimi v.s gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve kullanıldığı
alanlardaki problemlerin çözümüne yeni yaklaşımlar getirmiştir. Genel olarak bir YSA, tek
katmanlı ya da çok katmanlı olarak düzenlenebilen ve paralel olarak çalışan çok sayıda doğrusal
olmayan yapay hücreden (işlem elemanı) meydana gelen bir sistem ya da matematiksel model
olarak tanımlanır. Hücreler arasındaki ağırlıklar, arzu edilen tasarım amaçlarını sağlayacak
şekilde çeşitli öğrenme kuralları ile ayarlanır [Nasr et.al., 2003].
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Yapay sinir ağları diğer hesaplama tekniklerinden farklı olarak, belirli bir problemi çözerken
programlama yerine direkt mevcut örnekler üzerinden öğrenir. Bundan dolayı yapay sinir ağları
ile bir problemin çözümünde mevcut örnekler dışında farklı bir bilgiye ihtiyaç duyulmaz. Sinir
ağları ne kadar fazla örnekle eğitilirse sonuçlar o derecede doğruya yaklaşır [Fırat, 2002].
2. BİYOLOJİK ve YAPAY SİNİR AĞLARI
Yapay sinir ağı, insan beyni gibi biyolojik sinir sisteminden ilham alınarak geliştirilen bir bilgi
işlem paradigmasıdır. Bu paradigmanın anahtar elemanı, bilgi işlem sisteminin yapısıdır, [Jang,
Sun and Mizutani, 1997]. Yapay sinir ağları insanlar gibi örneklerle öğrenir. Yani belirli bir
problemi çözmek için programlama yerine mevcut örnekleri kullanır.
2.1. İnsanda Sinir Sistemi
Biyolojik sinir sistemi, merkezinde sürekli olarak bilgiyi alan, yorumlayan ve uygun bir karar
üreten merkezi sinir ağının bulunduğu 3 katmanlı bir sistem olarak açıklanır, [Civalek, 1999].
Alıcı sinirler organizma içerisinden ya da dış ortamlardan algıladıkları uyarıları, beyine bilgi
ileten elektriksel sinyallere dönüştürür. Tepki sinirleri ise, beyinin ürettiği elektriksel darbeleri
organizma çıktısı olarak uygun tepkilere dönüştürür. Sinir sisteminin blok gösterimi Şekil 1’de
verilmiştir, [Kang and Yoon, 1994].

Uyarıcılar

Alıcı
Sinirler

Merkezi
Sinir Ağı

Tepki
Sinirleri

Tepkiler

Şekil 1. Biyolojik sinir sisteminin blok gösterimi
Yapay sinir ağlarının (YSA) işleyişi de buna benzer olarak gelişmektedir. 1940 yılında
McCulloch ve Pitts nöronun, mantık sistemlerinde basit eşdeğer yapısıyla modellenebileceğini
ortaya atmışlardır.
2.2. Matematik Sinir Yapısı (Nöronun Matematik Modeli)
Matematiksel modeli Şekil 2’de verilen bir yapay nöronda, nöron girdileri sinaptik bağlantılar
üzerindeki ağırlıklar ile çarpılarak bir toplayıcıya uygulanmakta ve elde edilen toplam, nöronun
aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek çıkışlar hesaplanmaktadır [Fırat, 2002].
n

S = w1 .u1 + w2 .u 2 + w3 .u 3 .......... + wn .u n − θ = ∑ wi .u i − θ

(1)

oi = ψ ( S )
S ; Toplam fonksiyonu
u i ; Giriş fonksiyonu
wi ;Ağırlıklandırma faktörü
oi ; Çıkış fonksiyonu
Ψ (S ) ; Aktivasyon fonksiyonu
θ ; Eşik değeri

(2)

i =1
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u1

u2

un

Girişler

Eşik (θ)
w1

w2

Σ
Toplayıcı

wn

Ψ (.)

O

Nöron ve
Aktivasyon
fonksiyonu

Ağırlıklar

Şekil 2. Nöronun Matematik Modeli (Fırat, 2002)
2.3. Yapay Sinir Ağlarının Yapıları

Literatürde bir çok yapay sinir ağ yapılarından bahsedilmektedir. Bu çalışmada tahmine
yönelik çalışmalarda en iyi sonucu veren ileri beslemeli yapay sinir ağ yapısı kullanılmıştır
[ Luk et. al., 2001]. İleri beslemeli sinir ağları, giriş, çıkış ve gizli katman olmak üzere en az üç
katmandan oluşur. Giriş ve çıkış katmanlarının arasında gizli katmanlar bulunur. Giriş ve çıkış
katmanlarındaki nöron sayıları ele alınan problemin gereklerine göre belirlenir. Gizli katman
sayısı ve bu katmanlardaki nöron sayıları ise deneme yanılma yoluyla bulunmaktadır,
[Arslan, 1996].
2.4. Öğrenme

Yapay sinir ağları insan zekası gibi örneklerle eğitilirler. Ağlar ne kadar çok örnekle eğitilirse
problem üzerindeki teşhisi o kadar doğru olur. Öğrenme, genel olarak denetimli ve denetimsiz
öğrenme olarak iki grupta sınıflandırılabilir.
Denetimli öğrenmede, giriş vektörlerinin data seti ve ağı eğitmek için çıkış vektörlerinin
cevabı kullanılır. Örneğe ait çıkış değeri ile ağ çıkış değeri karşılaştırılarak ağın hatası bulunur.
Ağırlık matrisi, toplam ağ hatasının kabul edilebilir hatadan daha büyük olduğu sürece
güncelleştirilir. Denetimsiz öğrenmede ise, ağa sadece giriş veri grubu verilerek ağdan bu veri
grubuna uyumlu bir çıkış değeri üretecek şekilde kendisini uygun ağırlıklarla düzenlemesi
istenir, [Luk C ve diğ., 2001].
Bir sinir ağı, ağın mimarisi, bir nörondaki aktivasyon fonksiyonu ve eğitim algoritması ile
karakterize edilir. Çok tabakalı sinir ağlarının eğitimi için genellikle kullanılan eğitim
algoritması hatayı geriye yayma (Back Propagation ) algoritmasıdır. Türevi alınabilir aktivasyon
fonksiyonu ile herhangi bir ileri beslemeli sinir ağları için kullanılabilir, [Dibike ve diğ., 2001].
Geriye yayma modeli her yerde diferansiyeli alınabilen aktivasyon fonksiyonu gerektirir.
Aşağıda denklemi verilen sigmoid tipli aktivasyon fonksiyonu türevi alınabilir ve sürekli
problemlerin çözümünde kullanılmaktadır.
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Ψ (S ) =

1
1 + e −S

(3)

Burada girişler ağırlık değerleri ile ağırlıklandırılarak aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek
çıkış değerleri hesaplanır. Hatayı geriye yayma algoritmasının işlem sırası kısaca aşağıdaki
şekilde verilebilir [Fırat, 2002].
1. İlk önce her bir nöronun çıkış değerleri hesaplanır.
n

oi = f ( ∑ u j .wij − θ i )

(4)

j =1

2. Daha sonra ağın hatası hesaplanır.

1 k
J r = .∑ (d i − oi ) 2
2 i =1

(5)

3. Çıkış tabakası için ağırlık değerlerinin değişimleri,
∆w ji = η .δ j .oi

(6)

δ j = (d j − o j ).Ψ ′(net j )

(7)

4. Gizli tabakalar için ağırlık değerlerini değişimi,
∆w ji = η .δ j .oi

(8)

δ j = ∑ (δ k .wkj ).Ψ ′(net j )

(9)

k

5. Değişen değerlere göre ağırlıkların güncellenmesi,
wijyeni = wijeski + ∆wij

(10)

6. Bu adımlar toplam hata kabul edilebilir değere gelinceye kadar tekrarlanır.
d i arzu edilen çıkış değeri
ψ (net j ) aktivasyon fonksiyonu

ψ ′( net j ) aktivasyon fonksiyonunun türevi
J r arzu edilen çıkış ile ağın ürettiği sonuç arasındaki fark (hata değeri)

η öğrenme katsayısı [0~1]
δ j delta fonksiyonu
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3. KEMER BARAJLARIN STATİK ve DİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ
DAVRANIŞLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ
3.1. Ağın Eğitilmesinde Kullanılan Model

Yapay sinir ağları insanlar gibi örnekler ile eğitildikleri için eğitim sırasında yeterli sayıda veri
grubunun kullanılması ile çok iyi sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan bu çalışmada eğitim ve test
için gerekli olan veriler [Dumanoğlu ve Akköse, 1998] kemer barajların lineer ve lineer olmayan
statik ve dinamik analizi konulu çalışmalarından alınmıştır. Kemer barajların yükler altındaki
davranışının yapay sinir ağları ile tahmin edilmesinde, eğitim ve test işlemleri için giriş ve çıkış
parametreleri Şekil 3’ de verilmiştir.

Baraj
Yüksekliği
Yatay
Deplasman

Kemer
Genişliği

Giriş Katmanı

Gizli Katman

Çıkış Katmanı

Şekil 3: Modelde Kullanılan Ağ Yapısı
3.2. Ağın Eğitilmesi ve Test Edilmesi
Yapay sinir ağları eğitilirken aktivasyon fonksiyonu olarak aşağıda verilen sigmoid tipi
aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır.
Ψ(S ) =

1

(12)

1 + e−S

Kullanılan sigmoid tipi aktivasyon fonksiyonun özelliğinden dolayı, veri setleri ağa
verilmeden önce her bir giriş ve çıkış değişkenlerinin maksimum ve minimum değerleri
bulunarak [0~1] arasında normalize edilmiştir. Buna bağlı olarak yapay sinir ağlarının üreteceği
sonuç değerlerde [0~1] arasında elde edilmiştir. Bu durumda başlangıçta yapılan normalize
işlemi tersine çevrilerek çıkış değerleri bulunmuştur.
Ayrıca yapılan bu çalışmada yapay sinir ağ mimarisi olarak ileri beslemeli sinir ağı, öğrenme
tipi olarak denetimli öğrenme, öğrenme algoritması olarak da, hatayı geriye yayma algoritması
kullanılmıştır. Her bir veri seti için eğitim yapılırken gizli katman sayısı, gizli katmandaki nöron
sayısı, öğrenme derecesi, momentum katsayısı, iterasyon sayısı en uygun sonucu verecek
deneme yanılma yoluyla belirlenmiştir. Problemin çözümünde seçilen değerler aşağıdaki Tablo
1’de verilmiştir.
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Model
2D Nonlineer
Statik
2D Nonlineer
Dinamik
3D Nonlineer
Statik
3D Nonlineer
Dinamik

Tablo 1: Eğitimde Seçilen Parametreler
Gizli
Eğitim Veri Test Veri
Öğrenme Momentum İterasyon
Tabaka
Sayısı
Sayısı
Derecesi Katsayısı
Sayısı
Sayısı
54

7

10 – 8

0.2

0.7

25000

54

7

10 – 8

0.1

0.7

18000

54

7

10 – 8

0.1

0.7

15000

54

7

10 – 9 – 8

0.4

0.7

15000

Eğitim işleminden sonra test işlemine geçilmiş ve test işleminde daha önceden eğitim
işleminde kullanılmayan veri grupları kullanılmıştır. Yapay sinir ağı eğitim ve test sonuçları
Şekil 4, 5, 6 ve 7’de verilmiştir. Eğitim sonunda elde edilen ortalama hata değerleri ile test
işlemleri sonucunda elde edilen SSE (Sum of Square Error) değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Yapay sinir ağları test sonuçları ile sonlu eleman sonuçlarının karşılaştırılması Tablo 3’de
verilmiştir. Verilen grafiklerden de görüldüğü gibi yapay sinir ağları sonuçları ile sonlu eleman
sonuçları birbirine oldukça yakın çıkmıştır.
Tablo 2: Eğitim ve Test Sonundaki Hata Değerleri
YSA Test Sonu (SSE)
YSA Eğitim Sonu
Model
Normalize
Ortalama Hata (%)
Gerçek Veri
Edilmiş Veri
0,0009
0,00052
140,94
2D Nonlineer Statik
0,0008
0,00031
35,55
2D Nonlineer Dinamik
0,0014
0,0022
14,12
3D Nonlineer Statik
0,0003
0,017
50,88
3D Nonlineer Dinamik
4. SONUÇLAR

Bu çalışmada yükler altında kemer barajların yatay yöndeki deplasman değerlerinin tahmini
için yapay sinir ağlarından faydalanarak bir model geliştirilmiştir.
Bu modelde kemer barajların iki ve üç boyutlu nonlineer statik ve dinamik analiz durumları
için [Dumanoğlu ve Akköse, 1998] yaptıkları çalışmadan elde edilen değerler kullanılmış, ağ
eğitilmiş ve tahmin edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bölüm III’ de verilen grafikler
incelendiğinde yapay sinir ağlarıyla elde edilen sonuçlar ile sonlu eleman sonuçlarının birbirine
oldukça yakınsadığı anlaşılmaktadır.
Çizelge 2’de her bir model için eğitim işlemi sonunda elde edilen ortalama hata değeri, test
işlemi sonunda normalize edilmiş ve gerçek veriler için SSE (Sum of Square Error) hata
değerleri verilmiştir. Bu çizelgeden de görüldüğü gibi toplam hata değerleri oldukça küçük
çıkmıştır. Ayrıca, eğitim ve test işlemleri fazla zaman almadığı ve çözümde mevcut örneklerden
başka veriye ihtiyaç duymadığı için sinir ağları ile yapılan çözümün diğer çözüm yöntemlerine
göre daha avantajlı olduğu söylenebilir.
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Tablo 3: Yapay Sinir Ağları ve Sonlu Eleman Sonuçlarının Karşılaştırılması
Yatay Deplasman (mm)
(YSA – Sonlu El. )Farkı
Baraj Yüksekliği
m
Sonlu Eleman
YSA
%
mm
2 Boyutlu Nonlineer Statik
0
0,00
-7,78
1,00
7,78
20
14,02
16,44
0,17
2,41
40
65,98
67,30
0,02
1,32
60
148,01
142,89
0,03
5,11
80
240,02
238,32
0,01
1,69
100
336,01
336,01
0,00
0,00
120
414,00
407,38
0,02
6,62
2 Boyutlu Nonlineer Dinamik
0
0,00
-2,68
1,00
2,68
20
10,12
12,63
0,25
2,51
40
40,54
38,53
0,05
2,01
60
76,35
77,74
0,02
1,40
80
128,34
128,60
0,00
0,26
100
193,19
193,22
0,00
0,02
120
268,00
264,00
0,01
4,00
Yatay Deplasman (mm)
Baraj Yüksekliği
m
Sonlu Eleman
YSA
3 Boyutlu Nonlineer Statik
0
0,00
0,65
20
9,65
7,77
40
21,90
20,32
60
35,17
33,73
80
46,89
45,59
100
55,51
55,05
120
63,50
61,58
3 Boyutlu Nonlineer Dinamik
0
0,00
0,04
20
14,70
14,12
40
32,02
32,93
60
87,98
88,08
80
168,02
166,54
100
268,00
266,83
120
391,99
392,91
2D NONLİNEER STATİK

120
100
80
60
40

Sonlu El
YSA

20
0

1,00
0,19
0,07
0,04
0,03
0,01
0,03

0,65
1,88
1,58
1,44
1,31
0,47
1,92

1,00
0,04
0,03
0,00
0,01
0,00
0,00

0,04
0,58
0,92
0,11
1,47
1,17
0,92

2D NONLİNEER DİNAMİK

140
Baraj Yüksekliği (m)

Baraj Yüksekliği(m)

140

(YSA – Sonlu El. )Farkı
%
cm

120
100
80
60

Sonlu El

40

YSA

20
0

0

100
200
300
400
Yatay Deplasm an (m m )

Şekil 4: 2D Nonlineer Statik Analiz
Sonuçlarının Karşılaştırılması

500

0

50

100
150
200
250
Yatay Deplasm an (m m )

Şekil 5: 2D Nonlineer Dinamik Analiz
Sonuçlarının Karşılaştırılması
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300

Baraj Yüksekliği (m)

Baraj Yüksekliği(m)

3D NONLİNEER STATİK

140
120
100
80
60
40

Sonlu El

20

YSA

0
0

20
40
60
Yatay Deplasm an (m m )

Şekil 4: 3D Nonlineer Statik Analiz
Sonuçlarının Karşılaştırılması

3D NONLİNEER DİNAMİK

140
120
100
80
60
40
20
0

Sonlu El.
YSA

0

80

100

200

300

400

500

600

Yerdeğiştirm e (m m )

Şekil 5: 3D Nonlineer Dinamik Analiz
Sonuçlarının Karşılaştırılması

5. KAYNAKLAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arslan, A., İnce, R., “The Neural Network Approximation to The Size Effect in Fracture
of Cementations Materials”, Engineering Fracture Mechanics, Vol 54, No 2, 249-261,
1996
Civalek, O., “The Analysis of Circular Plates by Neuro-Fuzzy Technique”, DEU
Engineering Faculty Journal of Science and Engineering, Issue 1, Vol. 2, 13-31, 1999
Dibike, Y. B., Solomatine, D. P., “River Flow forecasting Using Artificial Neural
Networks”, Phys. Chem. Earth (B), Vol. 26, No. 1, pp. 1-7, 2001
Dumanoğlu, A., Akköse M., Kemer Barajların Lineer ve Lineer Olmayan Statik ve
Dinamik Analizi, Türkiye Deprem Vakfı Teknik Rapor, 1998
Fırat, M., “Doğrusal ve Kıvrımlı Akarsulara Yerleştirilen Köprü Ayakları Etrafında
Meydana Gelen Oyulma Derinliğinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi”,
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2002
Jang. J.S.R., Sun. C.T.. Mizutani. E., Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Prentice
Hall, ISBN 0-13-261066-3, 607 s, United States of America, 1997
Kang, H.T., Yoon, C.J., “Neural Network Approaches to Aid Simple Truss Design
Problems”, Microcomputers in Civil Engineering, Vol 9, 211-218., 1994.
Luk C. K., Ball J.E., Sharma A., “A Study of Optimal Model Lag and Spatial to
Artificial Neural Network for Rainfall Forecasting”, Journal of Hydrology, Vol. 227,
56- 65., 2001
Luk C. K., Ball J.E., Sharma A., “An Application of Artificial Neural Networks for
Rainfall Forecasting”, Mathematical and Computer Modeling, Vol. 33, 683-693, 2001
Nasr, G.E., Badr, E.A., Joun, C., “Back propagation neural networks for modeling
gasoline Consumption”, Energy Conversion and Management, Vol. 44, 893–905, 2003

667

I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu
22-26 Eylül 2003 Gümüldür/İZMİR

ASKI MADDESİ MİKTARININ SEDİMENT ANAHTAR EĞRİSİ VE
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ
İnş. Yük. Müh. Murat ALP
DSİ 14. Bölge Müdürlüğü, İSTANBUL
alpmurat@hotmail.com
Doç. Dr. Hikmet Kerem CIĞIZOĞLU
İTÜ İnşaat Fakültesi, İSTANBUL
cigiz@itu.edu.tr
Met. Yük. Müh. Aynur ZÜRAN
DSİ 14. Bölge Müdürlüğü, İSTANBUL
ayzuran@yahoo.com
ÖZET
Nehir askı maddesi miktarı tahmini için literatürdeki mevcut metodlar karmaşık ve çok sayıda
parametre tahminini gerektirmektedir. Nehir askı maddesi miktarının tahmin edilmesi barajların
projelendirilmesi, nehir ve göllerdeki askı maddesi ve kirletici taşınımı, balıkların ve doğal
hayatın korunması, havza yönetiminin etkilerinin belirlenmesi ve çevresel etki değerlendirmesi
gibi konular açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada askı maddesi miktarının tahmini için bir
kapalı kutu modeli olan yapay sinir ağları (YSA) kullanılmıştır. Aylık akım değerleri girdi olarak
kullanılıp askı maddesi tahmini yapılmaya çalışılmıştır. YSA’ları ile tahmin edilen değerler
sediment anahtar eğrisiyle elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış ve önemli ölçüde daha iyi
oldukları gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akım, askı maddesi, yapay sinir ağları, sediment anahtar eğrisi.
SUSPENDED SEDIMENT ESTIMATION USING SEDIMENT RATING CURVE AND
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
ABSTRACT
The methods available in the literature for the estimation of suspended sediment amount are
complicated and necessitate cumbersome parameter estimation procedures. Estimates of
sediment yield are required in a wide spectrum of problems such as the design of dams, transport
of sediment and pollutants in rivers and lakes, protection of fish and wildlife habitats,
determination of the effects of watershed management and environmental impact assessment. In
this study, artificial neural networks (ANNs), a well known non-linear method, are used to
estimate the amount of monthly suspended sediment. Monthly flow values are used as input to
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estimate monthly suspended sediment values. The ANN estimates are compared with
corresponding sediment rating curve ones and found to be significantly superior.
Key Words: Flow, suspended sediment, artificial neural networks, sediment rating curve.
1.GİRİŞ
Akarsu yapılarının planlanması ve projelendirilmesinde yapının ömrü ve ekonomisi
bakımından akarsulardaki katı madde hareketinin bilinmesi ve toplam katı madde miktarının
hesaplanması özel bir önem arz etmektedir. Özellikle ülkemizde nüfus artışına paralel olarak
tabii dengenin bozulması sonucu meydana gelen erozyon ile akarsularda taşınan toprak günden
güne artarak son zamanlarda katı madde problemi daha güncel ve çözümü güç bir konu haline
gelmiştir.
Baraj hazneleri gibi su depolama tesislerinde biriken katı maddeler hazne kapasitesini azaltır
ve zamanla su alma ağzının tıkanmasına sebep olur. Hazne kapasitesinin azalması tesislerin
ekonomik ömrünü kısaltır. Su alma yapısının tıkanması ise haznenin fonksiyon göremez duruma
gelmesi demektir. Bu zararları önlemek daha doğrusu geciktirmek için baraj haznesinde ölü
hacim denilen pasif bir hacim bırakılır ve su alma yapısı bu hacim üstünde kalacak şekilde
yapılır. Bir barajın hizmet süresi yani faydalı ömrü bu hacmin büyüklüğüne bağlıdır. Ölü hacim
gerekli olandan küçük ya da büyük olarak tayin edilirse baraj ekonomisi çok önemli şekilde
etkilenir. Ayrıca hazneye gelen katı maddeler sadece ölü hacimde değil, haznenin başka
kısımlarında da birikeceği için barajın aktif depolama kapasitesinin gittikçe azalmasına ve belirli
bir süreden sonra verimin, beklenen seviyesinin çok altına düşmesine neden olur. Bu sebeplerle,
barajların ekonomik olarak projelendirilmesinde katı madde tür ve miktarının doğru olarak
tahmin edilmesi zorunludur. Buna ilaveten, su alma yapılarının tip ve yerlerinin seçiminde su
kuvveti tesislerinde, taşımacılık ve taşkın kontrolü için akarsu düzenlemelerinde ortaya
çıkabilecek aşınma ve yığılmaların belirlenmesi katı madde tahminlerini zorunlu kılmaktadır.
Ülkemizdeki tüm akarsu havzalarının kapladığı 766870 km2 sahadan, taşınan yıllık ortalama
askı maddesi miktarı, 385 milyon ton’dur [Alışık, 1996]. Fırat Nehri, yılda 108 milyon ton,
Yeşilırmak 55 milyon ton toprak taşımaktadır. Her yıl Keban Barajı’na 32 milyon, Karakaya
Barajı’na 31 milyon ton sediment birikmektedir. Bu değerler bir açıdan ülkemizdeki erozyon
probleminin boyutu hakkında da bir fikir vermektedir.
2.YAPAY SİNİR AĞLARI
Yapay sinir ağları kavramı beynin çalışma ilkelerinin sayısal bilgisayarlar üzerinde taklit
edilmesi fikri ile ortaya çıkmış ve ilk çalışmalar beyni oluşturan biyolojik hücrelerin, ya da
literatürdeki ismiyle nöronların matematiksel olarak modellenmesi üzerinde yoğunlaşmıştır [Efe,
Kaynak, 2000]. Bilgi işleme süreçleri olarak niteleyebileceğimiz YSA, biyolojik sistemin bazı
üstünlüklerini yakalamak isteyen basit işlem elemanlarının yoğun bir paralel dizisi olarak
tanımlanabilir. Bilgileri seri bir şekilde işleyebilmesi ve donanımının kolay kurulabilmesi
YSA’ya geniş bir kullanım alanı sunmuştur.
Lineer olmayan sistem davranışının modellenmesindeki başarısından dolayı, yapay sinir
ağlarının hidroloji ve hidrolik konularında uygulamaları son zamanlarda artmıştır. YSA’larının
su kaynaklarında sıkça karşılaşılan değişik problemlere uygulanması ile ilgili çok sayıda çalışma
bulunmaktadır. Lineer olmayan YSA’ları yaklaşımının yağış-akış ilişkisini iyi temsil ettiği
gösterilmiştir [Fernando, Jayawardena, 1998]. YSA’ları teknolojisi günlük akımların; günlük
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yağış, sıcaklık, ve kar erimesi verilerinin fonksiyonu olarak kestiriminde kullanılmıştır [Tokar,
Johnson, 1999]. YSA’ları aynı zamanda değişik yeraltı suyu problemlerinde kullanılmıştır
[Rogers, Dowla, 1994]. YSA’ları ayrıca birim hidrograf elde edilmesinde [Lange 1998], bölgesel
taşkın frekans analizinde [Hall, Minns, 1998] ve kanalizasyon akımlarının tahmininde [Djebbar,
Alila, 1998] olumlu sonuçlar vermiştir. Askı maddesi konsantrasyonu kestirimi ve tahmini de
YSA uygulamalarına dahil olmuştur [Cığızoğlu, 2002].
Bir yapay sinir ağında girdi, gizli ve çıktı birimleri olmak üzere üç farklı birim bulunmaktadır.
Her birim bir çok nörondan oluşmakta olup birimler aralarında ağırlık kümeleri ile
bağlanmaktadırlar. Bağlanma şekli ve her kısımdaki nöron sayısı değişebilmektedir. Aynı
kısımdaki nöronlar arasında iletişim olmasına izin verilmemektedir. Nöronlar girdiyi ya
başlangıç girdilerinden ya da ara bağlantılardan alırlar. Geriye doğru hata yayılması iki etaptan
oluşmaktadır: çıktı birimindeki çıktı bilgi sinyalini hesaplamak için girdi nöronlarındaki dış girdi
bilgisini ileriye doğru ileten bir ileriye doğru besleme etabı ile çıktı birimindeki hesaplanan ve
gözlenen bilgi sinyalleri arasındaki farklara dayanarak bağlantı kuvvetleri üzerinde
değişikliklerin yapıldığı bir geriye doğru ilerleme etabı [Eberhart, Dobbins, 1990].
Bir eğitim sürecinin başında, bağlantı kuvvetleri rastgele değerler olarak atanmaktadırlar.
Öğrenme algoritması her iterasyonda eğitim başarı ile tamamlanana kadar kuvveti
değiştirmektedir. İterasyon süreci bir sonuca vardığında bağlantı kuvvetleri, eğitim sürecinde
kullanılan örneklerdeki mevcut bilgiyi elde eder ve saklar.
Yeni bir girdi grubu sunulduğunda, ileriye doğru besleme ile yapay sinir ağının bağlantı
kuvvetlerindeki öğrenilmiş ve saklanan bilgi sayesinde bir çıktı grubu elde edilir. Bu çalışmada
kullanılan yapay sinir ağı bir girdi, bir gizli ve bir çıktı biriminden oluşan üç birimli bir öğrenme
ağıdır.
Her birinin girdi nöronlarında xi, i=1,….,k girdi değerleri, çıktı nöronlarında da Tn, n =1, .., m
çıktı değerleri kümesi bulunan toplam N adet girdi grubu bulunmaktadır. Girdi değerleri gizli
nöronlardaki ilk ara bağlantı ağırlıkları, wij, j=1,…,h, ile çarpılmakta ve sonuçlar i indeksi
boyunca toplanmakta ve gizli birimlerin girdileri olmaktadırlar, örneğin:
k

Hj =

∑w

j=1,…….h

ij x i

(1)

i =1

burada Hj j gizli nodunun girdisi, wij ise i nöronundan j nöronuna doğru olan bağlantı ağırlığıdır.
Her gizli nöron bir sigmoid fonksiyonu yardımı ile bir gizli nöron çıktısı, HOj, oluşturmaktadır.
HOj şu şekilde tanımlanmaktadır:
HO j = f (H j ) =

1
1 + exp − H j + θ j

[(

(2)

)]

burada Hj nöronun girdisi, f(Hj) nöron çıktısı, ve θj başlangıç veya taraflılık değeridir. Başlangıç
değeri, θj, ağırlıklarla aynı şekilde öğrenilecektir. HOj çıktısı bir sonraki birimin girdisi olmakta
ve bu işlem çıktı birimine ulaşıncaya kadar devam etmektedir. m adet çıktı nöronlarına ulaşan
girdi şu şekilde bulunmaktadır:
h

IO n =

∑w

jn

HO jn

n=1,……..m

(3)

j=1
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Bu girdi değerleri daha önce tanımlanan sigmoid fonsiyonu tarafından işlenerek sinir ağı çıktı
değerleri, On, elde edilmektedir. Daha sonraki ağırlık düzenlemesi ya da öğrenme süreci geriye
doğru ilerleme algoritması ile sağlanmaktadır. Çıktı birimindeki ,On, hedef değeri Tn ile aynı
olmayacaktır. Her girdi grubu için hata karelerinin toplamı, ep, p’inci girdi grubu için şu şekilde
bulunmaktadır:

ep =

1 m
(Tn − On )2
∑
2 n =1

(4)

Ortalama sistem hatası ya da ortalama kare hatası (OKH), E, bütün girdi grupları için şu şekilde
hesaplanmaktadır:
E=

1
2N

N

m

∑∑ (T

pn

− O pn

)2

(5)

p =1 n =1

burada Tpn , p’inci grup için Tn hedef değeri, Opn ise p’inci grup için On çıktı değeridir. Geriye
doğru ilerleme algoritmasının amacı ortalama kare hatasının iterasyonla en aza indirilmesidir. Bu
önce çıktı birimindeki her nöron için δn gradyanının hesaplanması ile gerçekleştirilir:
δn = On (1-On) (Tn-On)

(6)

Hata gradyanı δj daha sonra gizli birimler için bir önceki birimdeki hataların ağırlıklı toplamının
hesaplanması ile bulunmaktadır:
m

δj=HOj(1-HOj) ∑ δ n w jn

(7)

n =1

Hata gradyanları daha sonra ağ ağırlıklarını güncellemek için kullanılmaktadır:
∆wij(r)=ηδjxi
wij (r+1)=wji(r)+ ∆wji (r)

(8)
(9)

n’inci veri sunumundan sonraki ağırlık değişimi şu şekildedir:
∆wji (r)=ηδjxi + α∆wji (r-1)

(10)

burada,α, sonuca hızlı ulaşılmasını sağlayan momentum oran terimi, η, etap boyutunu ayarlayan
öğrenme oranı r ise iterasyon numarasıdır [Raman, Sunilkumar, 1995].
3.SEDİMENT ANAHTAR EĞRİSİ

Sediment anahtar eğrisi akarsuyun herhangi bir kontrol kesitindeki debisi ile katı madde
değişimi arasındaki ilişkiyi gösteren grafiktir. Bu grafikler genellikle,
C = aQb

(11)

şeklindeki bir fonksiyonel ilişkiyi ifade ederler. Burada Q akımı, C askı maddesi
konsantrasyonunu göstermektedir; a ve b ise akım karakteristiği ile ilgili katsayılardır [Morris,
Fan, 1997].
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Dicle Nehri üzerindeki sediment gözlem istasyonuna ait debi ve askı maddesi değerlerinin
logaritmik dönüşümleri yapılarak bu istasyona ait sediment anahtar eğrisi çizilmiştir. Bu eğrinin
denklemi
Y=1.4241x + 1.1946

(12)

olarak bulunmuştur.
4.UYGULAMA

A s k ı M a d d e s i ( t o n /g ü n )

70000

H e s a p la n a n A s k ı M a d d e s i ( t o n /g ü n )

Bu çalışmada, EİE’nin işlettiği Dicle Nehri üzerindeki 2617 nolu sediment gözlem
istasyonuna ait 1975-1996 yılları arasındaki aylık debi ve askı maddesi değerleri kullanılarak bir
YSA mimarisi oluşturulmuştur. 240 değerden ilk 210’u eğitim, son 30 değer ise test amacı ile
kullanılmıştır. YSA’nın girdi, gizli ve çıktı tabakalarında 1’er adet hücre bulunmaktadır. T
anındaki debi değeri girdi tabakasını ve t anındaki askı maddesi de çıktı tabakasındaki tek değeri
oluşturmuştur. Girdi tabakasındaki hücre sayısına karar verilirken akım ile askı maddesi
arasındaki korelasyon katsayılarına bakılmış ve 2. adımda çapraz korelasyon katsayısının keskin
bir düşüş yaptığı görülmüştür (r1=0.82, r2=0.01). Bu nedenle geçmiş akım değerlerinin girdi
tabakasında temsil edilmesine gerek duyulmamıştır. Aktivasyon fonksiyonu olarak uygulamada
tanjant hiperbolik fonksiyonu kullanılmış; girdi ve çıktı değerleri ayrı ayrı 0.1 ile 0.9 arasında
ölçeklendirilmiştir. Model yapay sinir ağları işlemlerinin yapılabildiği MATLAB 6.0 adlı
bilgisayar yazılımı kullanılarak hazırlanmıştır. Modelden elde edilen tahmin değerleri ile
gözlenen değerler arasındaki ilişki test safhası için Şekil 3’de verilmiştir. Test aşamasında
kullanılan akım değerleri anahtar eğrisi denkleminde yerlerine konarak askı maddesi değerleri
hesaplanmış ve sonuçlar saçılma diyagramı ile birlikte Şekil 1 ve 2’de verilmiştir. YSA ve
sediment anahtar eğrisi ile bulunan askı maddesi tahmin değerleri için ortalama kare hatası ve
determinasyon katsayılarına bakılarak sonuçlar mukayese edilmiştir. Yapay sinir ağları için
OKH=8.5x106 ton2/gün2 ve R2=0.96 bulunurken, sediment anahtar eğrisinde OKH=69.7x106
ton2/gün2 ve R2=0.82 olarak elde edilmektedir. YSA ile yapılan tahminlerindeki üstünlük pik
değerlerde de gözlenmektedir.
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Şekil 1: Sediment anahtar eğrisi ile
askı maddesi miktarının tahmini.
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Şekil 2: Hesaplanan ve gözlenen askı
maddesi değerlerine ait saçılma
diyagramı.
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Şekil 3: Yapay sinir ağları ile askı
maddesi miktarının tahmini.

Şekil 4: Hesaplanan ve gözlenen askı
maddesi değerlerine ait saçılma
diyagramı.

5. SONUÇLAR

Bu çalışmada bir kapalı kutu modeli olan yapay sinir ağları metodu ile aylık nehir akımları
girdi olarak kullanılıp aylık nehir askı maddesi tahmini yapılmasına çalışılmıştır. Tahmin edilen
değerler sediment anahtar eğrisi ile hesaplanan değerlerle mukayese edilmiş ve yapay sinir ağı
sonuçlarının daha başarılı olduğu görülmüştür. Havza davranışını daha iyi yansıtması
bakımından günlük askı maddesi değerleri ile çalışılabilmesi durumunda daha iyi tahminler
yapılabilecektir.
Ülkemizde bugüne kadar olduğu gibi günümüzde de ne yazık ki askı maddesi hidroliğine
verilmesi gereken önem verilmemekte ve yeterli askı maddesi ölçümleri yapılmamaktadır.
Birçok akarsu yapısının planlanmasında gelebilecek katı maddesi miktarı veri azlığı nedeni ile
hesaplanamamaktadır. Bundan dolayıdır ki işletmeye açıldıktan sonra bu yapıların önemli bir
kısmının ekonomik ömrü, katı maddenin olumsuz etkisi nedeniyle tahmin edilenden daha kısa
olmaktadır. 1996 yılında yapılan bir çalışmada Büyükçekmece Barajı için tahmin edilen 20
milyon m3' lük ölü hacmin 3/4'nün 10-15 yıl içerisinde dolduğu anlaşılmıştır [Kapdaşlı, Alp,
1996]. Böyle olumsuz durumlarla karşılaşılmaması yani akarsu yapısının ekonomik ömrü
süresince işlerliğini kaybetmemesi isteniyorsa, planlama safhasında ölü hacmin miktarının
hassasiyetle hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle nehirlerimize kısa süreli zaman
aralıklarında düzenli ölçüm yapılabilen askı maddesi ölçüm istasyonlarının kurulması
gerekmektedir. Bütün bu yetersizlikler dikkate alındığında YSA metodu ile elde edilen sonuçlar
büyük önem taşımaktadır.
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YAPAY SİNİR AĞLARI İLE AKARSULARDA DAĞILMA
(DİSPERSİYON) KATSAYISININ KESTİRİMİ
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ÖZET
Yüzey sulardaki kirleticilerin kaderi genelde boyuna dağılma (dispersiyon) katsayısına
bağlıdır. Bu katsayı için geliştirilmiş teorik formül, birçok kabuller altında, kullanılmaya
çalışılmıştır. Bu sebepledirki, katsayının yaklaşım modelleriyle tahmini sınırlıdır. Daha tatmin
edici kestirimler yapabilmek için, bu çalışmada yapay sinir ağları (YSA) modeli geliştirildi.
Geliştirilen model 3 tabakalı, ileri beslemeli bir ağ yapısına sahiptir. Girdi tabakasında 4, gizli
tabakasında 6 ve çıktı tabakasında 1 nöron kullanıldı. Sigmoid fonksiyonu aktivasyon
fonksiyonu olarak ve geriye-yayılma algoritması ağ eğiticisi olarak kullanıldı. Girdi değişkenleri
akarsu genişliği, akım derinliği, akım hızı, ve kayma hızı ve çıktı değişkeni dispersiyon
katsayısıdır. 73 set veri modelin eğitilmesi ve testinde kullanıldı. 73 set verinin 53 tanesi modelin
eğitilmesinde geriye kalan kısmı ise test edilmesinde kullanıldı. Model 0.04 öğrenme oranı ve
20000 iterasyon ile eğitildi (R2=0.90). Dispersiyon katsayısının YSA modeli tarafından tahmini,
diğer modellere nazaran, daha başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ölçülmüş değerlerin yaklaşık
%60 YSA tarafından daha iyi tahmin edildi. Ayrıca, sadece debi verisi kullanılarak dispersiyon
katsayısı başarılı bir şekilde YSA tarafından tahmin edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dispersiyon katsayısı, Yapay Sinir Ağları, Modelleme
PREDICTING DISPERSION COEFFICIENT IN NATURAL STREAMS BY
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
ABSTRACT
The fate of pollutants in surface water bodies depends to a large extent on the longitudinal
dispersion coefficient. The theoretical expression developed for the coefficient has been
approximated under several assumptions and hence, satisfactory prediction of the coefficient by
the approximate models is limited. In order to have better predictions, artificial neural networks
(ANNs) model was developed in this study. The developed three layer feed-forward ANNs
model had 4, 6 and 1 neuron in the input, hidden, and output layer, respectively. Sigmoid
function and back-propagation algorithm were employed as activator and network training tool,
respectively. 71 sets of measured data on flow depth, velocity, shear velocity, channel width, and
longitudinal dispersion coefficient were used for the training and testing of the model. The
training of the model was successfully accomplished with 51 sets of data, 0.04 learning rate and
after 20000 iterations (R2=0.90). The test results revealed that the developed ANNs model is
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superior in predicting the dispersion coefficients in natural streams more precisely, as compared
to the existing theoretical and empirical equations. Moreover, utilising only discharge data would
be sufficient for the ANNs model to predict the coefficient satisfactorily.
Key Words: Dispersion coefficient, Artificial Neural Networks, Modeling
1. GİRİŞ
Nehirlerdeki kirleti taşınım olayı ve kirleticilerin kaderi genelde boyuna dispersiyon
katasayısına bağlıdır (Fisher 1967 ve Deng ve ark. 2001). Fischer (1967) aşağıdaki teorik
formülü dispersiyon katsayısı için gelişitirdi:
B

1
K x = − ∫ hu ′
A0

y

1
∫0 εt h

y

∫ hu ′ dy dy

(1)

dy

0

Denklem (1) deki parametreler: Kx = boyuna dispersiyon katsayısı; A = kanal kesit alanı; B =
kanal genişliği; h = akım derinliği; u ′ = akım hızı deviasyonu; y = boyuna yöndeki kordinat; ve
εt = lokal enine karışım katsayısı.
Denklem (1)’in çözümü zor olduğundan bir çok araştırmacı, laboratuvar ve arazi deney
sonuçlarına dayanarak, ampirik yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Seo ve Cheong (1998),
Amerikadaki 26 nehire ait olan 59 hidrolik ve geometrik veri setini kullanarak, lineer olmayan
multi-regrasyon analizi yaparak aşağıdaki ampirik formülü geliştirmiştir:

Kx

⎛B⎞
= 5.915(Hu* )⎜ ⎟
⎝H⎠

0.62

⎛U
⎜⎜
⎝ u*

⎞
⎟⎟
⎠

1.428

(2)

Denklem (2) deki parametreler: H = ortlama akım derinliği; u* = kayma hızı; ve U = ortalama
akım hızı.
Deng ve ark. (2001) ise daha teorik bir yaklaşımla aşağıdaki denklemi geliştirmişlerdir.

Kx

⎛ Hu
= 0.15⎜⎜ *
⎝ 8ε to

⎞⎛ B ⎞
⎟⎟⎜ ⎟
⎠⎝ H ⎠

5

3

⎛U
⎜⎜
⎝ u*

⎞
⎟⎟
⎠

⎛ 1 ⎞⎛ B ⎞
ε to = 0.145 + ⎜
⎟⎜ ⎟
⎝ 3520.0 ⎠⎝ H ⎠

2

(3)

1.38

⎛U
⎜⎜
⎝ u*

⎞
⎟⎟
⎠

(4)

Denklem (3), enine karışımın etkisini göz önüne almasına rağmen, geliştirilirken bir çok kabul
yapılmıştır. Örneğin, bu denklem üniform ve düzgün nehirler için geçerlidir. Ayrıca, kanal
genişliğinin akım derinliğine oranı 10 dan büyük olmalıdır.
Bir çok çalışma belli kabuller ve kanal koşulları için geliştirildiğinden, aynı akım ve kanal
koşulu durumunda dahi geliştirmiş olan denklemlerin davranışı çok farklı sonuçlar vermektedir.
Bu sebeple, bu çalışmada, yarı-teorik ve ampirik denklemlere alternatif olarak, yapay sinir
ağlarını (YSA) modeli geliştirilmiştir.
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2. YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA)
Uygulamalarda genelde 3 tabakalı ileri beslemeli YSA modeli kullanılır (Şekil 1). İleri
beslemeli ağ’da girdi nöronları (xi) girdileri bağlantı ağırlıkları (vij) ile çarparak gizli katmandaki
nöronlara (zi) aktarır (Şekil 1):

netj =

∑x v

i ij

− bj

(5)

Şekil 1. Üç Tabakalı İleri Beslemeli YSA Modeli

Gizli katmandaki nöron, herbir girdi nöronundan gelen ağırlıklı girdileri (xivij), eşik değerinide
(bj) göz önüne alarak, toplar ve sonucu (netj) lineer olmayan, genelde kullanılan, Sigmoid
aktivasyon fonksiyonundan geçirir:
f(net j ) =

1
1+ e

(6)

− net j

YSA yaygın olarak kullanılan geriye-yayılma algoritması ile eğitilir. Bu eğitmedeki amaç
optimum bağlantı ağırlıklarının bulunmasıdır. Optimum bağlantılar model çıktıları ile gerçek
değerler (hedef çıktılar) arasındaki toplam hatanın minimum yapılması ile bulunur. Bunun için
aşağıda verilen hata fonksiyonunun (E) minimum edilmesi gerekir (Tayfur 2002):

E=∑
P

∑ (y

i

- ti )

2

(7)

p

Denklem (7) deki değişkenler: yi = ağ çıktı vektörü Y’nin bir parçası; ti = hedef çıktı vektörü T’
nin bir parçası; p = çıktı nöronlarının sayısı; ve P = eğitim veri set sayısı.
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Ağ bağlantı ağırlıkları aşağıda verilen Denklem (8) tarafından modife edilir:

vijyeni = vijeski

−δ

∂E
∂vij

(8)

Denkelm (8) deki δ öğrenme oranıdır. Ağ eğitimine başlamadan önce, ağ ağırlıklarına ve eşik
(bias) nörona rastgele küçük değerler atanır. Bu çalışmada, ağırlıklara 0.2 ile 0.4 arası ve bias
için –1 değeri atanmıştır. Ayrıca, Sigmoid fonksiyonun doğası gereği bütün girdi ve çıktıların 0
ile 1 arasına sıkıştırılması gerekir. Bu çalışmada, bu amaç için aşağıdaki formul kullanılmıştır
(Sömez 1998):

zi =

xi

(9)

x max + 1

zi = sıkıştırılmış değer; xi = girdi değeri; ve xmax = maksimum

Denkem (9) daki değişkenler:
girdi değeri.
3. UYGULAMA

Geliştirilen model girdi tabakasında 4, gizli tabaksında 6 ve çıktı tabakasında 1 nöron’a
sahiptir. Gizli tabakadaki nöron sayısı deneme ve yanılma ile belirlendi. Kanal genişliği, akım
derinliği, akım hızı, ve kayma hızı girdi vektörünü, dispersiyon katsayısı da çıktı vektörünü
oluşturdu. Ağ 53 set veri (Deng ve ark. 2001), 0.04 öğrenme oranı ve 20000 iterasyon ile
başarıyla eğitildi (R2=0.90).
Eğitilen YSA, ağ eğitimde kullanılmayan, diğer 20 set veri ile test edildi. YSA ve diğer iki
model tarafından kestirimi yapılan dispersiyon katsayısının sonuçları Tablo 1 de verildi. Tablo 1
den görüleceği üzere, gözlenen 20 değerin 12 tanesini YSA daha iyi tahmin etti. Başka bir
deyişle, gözlenen değerlerin %70’i YSA tarafından daha iyi tahmin edildi. Deng ve ark.
(2001)’nın modeli 5 iyi tahminle (%25) YSA’yı takip etti. Daha gerçekçi karşılaştırma için,
modellerin kestirimlerine ait saçılma oranı (disrapency ratio, DR) ve kök-ortalama-kare hata
(root mean square error, RMSE) değerleri hesaplanarak Tablo 2 de özetlendi. Saçılma oranı
(DR) (Seo ve Cheong 1998) ve RMSE (Dolling ve Varas 2002) aşağıdaki şekilde ifade edilir:

DR = log

K xp

(10)

K xm

∑ (K
N

RMSE =

i

xmi

− K xpi

)

2

(11)

N

Kxp = kestirilen dispersiyon katsayısı and Kxm = ölçülen dispersiyon katsayısı; ve N= gözlenen
örnek sayısı (bu çalışmada N = 20 dir).
Denklem (10)’a göre: Eğer DR = 0.0 ise, o zaman kestirimde hiç bir hata olmaz, yani
Kxp = Kxm. Aksi halde, ya fazla kestirim (overprediction) (DR > 0.0; Kxp > Kxm) yada eksik
kestirim (underprediction) (DR < 0.0; Kxp < Kxm) söz konusu olur. Bir modelin doğruluk
derecesi: –0.3 ile 0.3 arasındaki DR değer sayısının toplam veri sayısına oranı olarak ifade
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edilir (Seo ve Cheong, 1998). Tablo 2 den görüleceği üzere, YSA’nın doğruluk derecesi %65 dir.
Deng ve ark. (2001) modeli YSA’yı %55 doğruluk derecesi ile izlemektdir. Benzer şekilde,
YSA’a ait RMSE en düşük değerdedir (Tablo 2). YSA’ya ait RMSE, Deng ve ark.’na ait olan
değerin 1/3’ü, ve Seo ve Cheong’ a ait olan değerinde 1/4’ü kadardır (Tablo 2).

Tablo 1. Ölçülen ve Tahmin Edilen Dispesiyon Katsayısı (Kx).
Nehir

Ölçülen
Kx (m2/s)

YSA

Deng ve
ark. (2001)

Seo ve Cheong
(1998)

Antietam
Creek, MD
Monocacy
River, MD
--Conococ.
Creek, MD
Chattaho.
River, GA
Bear Creek
CO
Tangipah.
River, LA
Sabina River,
LA
Sabina Rv,
TX
Mississippi
River, LA
Mississippi
River, MO
--Wind/Bigh.
River, WY
Clinch River,
VA
--Powell
River, TN
John Day
River, OR
--White River

20.9

26.8

15.0

20.2*

37.8

27.1

28.2*

27.1

41.4
53.3

31.4*
43.0*

25.8
93.1

23.5
96.7

88.9

77.6*

168.6

169.1

2.9

39.2

28.1*

52.3

44.0

26.5

28.7

39.2*

308.9

346.6*

508.3

718.8

12.8

21.9*

4.6

5.2

237.2

838.0*

1,618.0

1,855.0

457.7

838.0*

1,245.0

1,793.0

374.1
41.8

838.0*
59.7*

2,579.0
156.6

3,271.0
160.0

10.7

26.9*

28.4

27.5

36.9
15.5

76.6*
25.3

118.3
9.9*

139.7
9.9*

13.9

45.2*

81.6

83.2

65.0
30.2

77.2
31.7*

71.2*
46.4

116.8
54.3

892.0

763.4

950.8*

1,317.0

Missouri
River
*. En iyi kestirimler
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Tablo 2. Modellerin Doğruluk Dereceleri
Model

DR

RMSE

Doğruluk (%)
YSA

65

193.0

Deng ve ark

55

610.0

50

812.0

(2001)
Seo ve Cheong
(1998)

Bir senaryo çalışması olarak; sadece akım debisinin girdi olarak verilip dispersiyon
katsayısının YSA modeli ile kestirimi yapıldı. Bu senaryo için geliştirilen YSA nın ilk
katmanında 1, orta katmanında 3 ve çıktı katmanında 1 nöron vardı. Geliştirilen model, %65
doğruluk derecesi ile, ölçülmüş olan 20 verinin 12 tanesini diğer ampirik modellerden daha iyi
tahmin etti.
4. SONUÇ
YSA modeli, nehirlerdeki boyuna dispersiyon katsayısının kestirimi için, bugüne kadar
geliştirilmiş olan ampirik ve teorik modellere alternatif olarak, pratikte rahatlıkla kullanılabilir.
Diğer modellerin gerektirdiği gibi hiç bir kabul ve kullanım şartı gerektirmediği gibi
diğerlerinden daha iyi performans göstermektedir. Ayrıca sadece akım debisinin girdi olarak
kullanılmasıyla, dispersiyon katsayısı YSA modeli ile gayet iyi tahmin edilebilmektedir. Seo ve
Cheong (1998) modeli daha düşük bir performans sergilemiştir.
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ÖZET
Taşkın kontrol yapılarından olan barajların içme suyu temini,hidroelektrik enerji
üretimi,sulama suyu temini gibi birçok faydaları olmasına rağmen, ani ve tedrici baraj
yıkılmaları sonucu oluşan büyük taşkınlar insan hayatı ve malı için potansiyel birer tehlike
oluştururlar. Dünya üzerinde inşa edilen barajlar içerisinde çoğunluğu dolgu barajlar
oluşturmaktadır. Bu barajların yıkılması beklenmeyen taşkınlar, yetersiz temel, farklı oturma,
deprem, hatalı proje ve inşaat gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Baraj yıkılmaları için acil ve
erken uyarı sistemlerin geliştirilmesi, ancak taşkın debi ve seviyelerinin doğru tahmini ile
mümkündür. Yarık parametrelerinin kabul edilebilir bir doğrulukta tahmini barajdan çıkan taşkın
hidrografının güvenilir tahminine esas teşkil eder. Bu hidrografın şekli, süresi ve büyüklüğü ise,
taşkınının mansap akarsu yatağında ötelenmesinde önemli rol oynar. Baraj yıkılması sonucu
oluşacak maksimum taşkın debisinin tahmininde kullanılan pek çok ampirik ve nümerik model
mevcuttur. Bu çalışmada, dolgu barajların yıkılmasıyla oluşacak maksimum taşkın debisi yapay
sinir ağları ile modellenmiştir. Yapay sinir ağları, girdi ve çıktı değişkenleri arasında karmaşık
lineer olmayan ilişkilerin modellenebildiği esnek bir matematik modelleme yöntemidir. Yapay
sinir ağları kendisine verilen örnekler üzerinde kendisini eğiterek bir çözüm sistemi
geliştirmektedir. Yapay sinir ağları ile elde edilen sonuçların performansı korelasyon katsayısı
kullanılarak çoklu lineer regresyon modeli ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dolgu Baraj; Yıkılma; Maksimum Taşkın Debisi; Yapay Sinir Ağları.

ABSTRACT
Devastating flash flood resulting from sudden and gradual dam failure involve potential
hazard to both human life and property. The majority of dams in the world are man-made
structures constructed of earth-fill. Their failure can be attributed to unexpectedly large inflows,
inadequate foundation, differantial settlement, earthquakes, poor design and construction.

683

Development of effective emergency action plans requires accurate prediction of inundation
levels and flood flow rates at a given location. Predicting the breach parameters with reasonable
accuracy is essential for a reliable estimation of the released water hydrograph. The shape,
duration and magnitude of dam-breach flood hydrograph affects the results of flood routing on
its downstream course. There are existing empirical and numerical models used to predict
breach peak outflow. In this study, artificial neural networks approach was utilized for predicting
peak outflows resulting from earthen dam failure. Artificial neural networks is a flexible
mathematical structure which is capable of identifying complex nonlinear relationships between
input and output variables. The artificial neural networks develops a solution system by training
on examples given on it. The performance of artificial neural networks was evaluated by
comparison with multiple regression model using correlation coefficient.
Key Words: Earth-fill dam; Failure; Peak Flood Flood Flow-rate; Artificial Neural Networks.
1. GİRİŞ
Dolgu barajların yıkılması mal ve can kaybına sebep olabilen önemli felaketlerdendir. Baraj
yıkılması homojen olmayan, zamana bağımlı,çok safhalı ve lineer olmayan bir olaydır. Dolgu
barajların yıkılmasına sebep olan iki önemli faktör borulanma ve gövde üzerinden su aşması
olarak bilinmesine rağmen, yıkılma sırasında oluşan yarığın yeri, boyutları, oluşum süresi ve
yarıktan çıkan taşkın debisinin tahmin edilmesi oldukça zordur. Baraj yıkılması ve yarık
oluşumu hidrolik, hidrodinamik, katı madde taşınımı ve geoteknik konuların sentezi ile
incelenebilmektedir. Baraj yıkılması sonucu oluşan taşkın debisinin değişiminin doğru
belirlenmesi halinde, bu taşkının mansap akarsu yatağında ötelenmesi ile taşkını önceden haber
verebilmek ve mansaptaki taşkın koruma yapılarının boyutlarını belirleyebilmek mümkün
olabilir. Bundan dolayı dolgu barajların yıkılması sonucu oluşacak maksimum taşkın debisinin
doğru tahmini büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, dolgu barajların yıkılması sonucu oluşan maksimum taşkın debisi yapay sinir
ağları kullanılarak modellenmiştir. Modelde, yarık özelliklerinden yarık taban genişliği, yarık
tepe genişliği, yarık yüksekliği ve yarık oluşum süresi girdi, yarıktan çıkan maksimum taşkın
debisi çıktı olarak alınmıştır. Ayrıca çoklu lineer regresyon ile de modelleme yapılmış ve yapay
sinir ağları sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
2. DOLGU BARAJLARIN YIKILMASI
Dolgu barajların yıkılma sebepleri çok çeşitli olup, özelikle yıkılmaya şahit olmuş kişiler
yoksa gerçek yıkılma sebebini tespit etmek güçtür. Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu
(ICOLD), dolgu baraj yıkılmalarının % 35’ne yetersiz dolusavak kapasitesinin ve sonucunda
gövde üzerinden su aşmasının sebep olduğunu belirtmiştir. % 38’nin sızma olayının sebep
olduğu borulanma sonucu yıkıldığını , % 21’nin yıkılma sebebi olarak da temel oturmaları ve
hatalarını, % 6’nın ise toprak kayması ve diğer sebeplerden yıkıldığını öne sürmüştür
[Froehlich,1995].
Dolgu barajlarının yıkılmasında en önemli üç unsur yarık boyutları ve şekli, yarık oluşum
süresi ve baraj gölü depolama hacmidir. Geçmişte yıkılan dolgu barajlara ait bilgiler incelendiği
zaman, yarık geometrik şeklinin çoğunlukla trapez olduğu görülmüştür. Trapez yarık enkesit
şeklinin tanımı için yarık taban genişliği, tepe genişliği ve yüksekliği parametreleri girdi olarak
seçilmiştir. Dolgu barajların yıkılmasında ikinci önemli unsur, yarık oluşum süresidir. Yarık
oluşum süresi, yarığın barajın menba yüzünde ilk oluşmaya başladığı an ile yarığın tamamen
şekillenmesi arasında geçen süredir .
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Yarık parametrelerinin değişimi, yarıktan çıkan maksimum debiye ve taşkın seviyelerine
önemli ölçüde etki edebilir. Küçük baraj gölleri için, yarık oluşum süresindeki değişimler,
yarıktan çıkan maksimum debiyi önemli ölçüde değiştirmiştir. Yarık yüksekliğindeki
değişimlerin ise maksimum yarık debisine etkisi küçüktür. Özellikle büyük baraj göllerinde,
yarık genişliğindeki değişimler, yarıktan çıkan debide büyük değişime sebep
olmuştur[Wahl,1988].
Literatürdeki geçmişte yıkılmış dolgu barajlara ait maksimum taşkın debileri, ya baraj gölü
seviye kayıtlarından veya eğim-alan ölçümleriyle belirlenmiştir. Ayrıca bazı araştırmacılar ve
kuruluşlar dolgu baraj yıkılması sonucu oluşacak maksimum taşkın debisinin tahmini için
ampirik formüller geliştirmiştir.
SCS, dolgu baraj yıkılmasından oluşacak taşkına ait maksimum debinin tahmininde aşağıdaki
formülleri önermiştir:
QP = 16.6 Hw1,85 ,

Hw ≥ 31.4 m

(1a)

QP = 0.000421 Br1,35 Hw < 31.4 m

(1b)

Bu denklemde, Qp yarıktan çıkan maksimum taşkın debisi, Hw yarık nihai taban kotu ile baraj
gölü su seviyesi arasındaki fark, Br ise yarık faktörüdür:
Br =

Vw H w
A

(2)

Burada Vw, yıkılma anında baraj gölü depolama hacmi (m3) ve A, yarık oluşan bölgedeki gövde
enkesit alanı (m2) dir [Wahl,1988].
Costa, (Vw * Hw) çarpımını baraj faktörü olarak tanımlayıp aşağıdaki eşitliği elde etmiştir.
QP = 0.763 (Vw Hw)0,42

(3)

MacDonald ve Monopolis (1984), baraj faktörünün fonksiyonu olarak baraj yıkılması sonucu
oluşan maksimum debiyi aşağıdaki eşitlikle ifade etmiştir.
QP = 1,175 (Vw Hw)0,41

(4)

Froehlich (1995), çoklu regresyon analizini kullanarak, maksimum taşkın debisinin tahmini
için şu denklemi elde etmiştir:
QP = 0.607 Vw0,295 Hw1,24

(5)

Bu araştırmacılar, literatürde yer alan 20-25 adet baraj yıkılma olayına ait verileri kullanarak
yukarıdaki denklemleri elde etmişler ve genellikle aynı değişkenleri kullanmışlardır.
3. YAPAY SİNİR AĞLARI
Yapay sinir ağları, insan beyninin çalışma mekanizması taklit edilerek geliştirilen ve beynin
gerçekleştirdiği temel işlemlere belirli bir yaklaşımla ulaşmayı amaçlayan bir mantıksal
programlama tekniğidir. İnsan beyninin taklit edilmesi çalışmalarında temel amaç, beynin paralel
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olarak çalışma, öğrenme, karar verme, esneklik ve yeni duruma adaptasyon özelliklerinin
modellenmeye çalışılmasıdır.
Yapay sinir ağları, 1940 yılında ortaya atılmış bir modelleme tekniği olup, son on yılda çok
alanda uygulama imkânı bulmuştur. Yapay sinir ağlarında bir nöron N tane xi girişinin ağırlıklı
Wij toplamını alarak bu toplamı doğrusal olmayan f (.) fonksiyonundan geçirerek bir yJ çıktısı
üretmektedir (Şekil 1). Yapay sinir ağları ; kullanılan nöron modeli, bu nöronların ağ yapısındaki
bağlantıları , ağırlık katsayılarının ayarlanması için öğrenme kuralının belirlenmesi ve hatırlama
ile karakterize edilir [Ülker ve Civalek, 2002].

X1
W1 j

X2
W2 j
W3 j

X3

(Net)j=∑ wi j.x i

F(Netj)

yj

Wi j

Xİ
WN j

XN
Şekil 1. Yapay Nöron Modeli
Şekil 1’ de verilen çok tabakalı bir ağ için, herhangi bir birimin girdi değeri kendisine diğer
tabakalardan gelen (bir gizli tabaka veya bir girdi tabakasından) değerlerin ağırlık katsayıları ile
çarpımının toplamı olarak,
N
V J = ∑ xi .WiJ
j =1

(6)

şeklinde ifade edilir. Tabakanın çıkışı ise, bu ağırlıklı toplamın doğrusal olmayan bir
fonksiyonda yerine yazılmasıyla hesaplanır:

yJ =

1
1 + e −VJ

(7)

Bu fonksiyona sigmoid fonksiyonu adı verilir[Demirpençe,2001].
3.1. Yapay Sinir Ağlarında Öğrenme ve Ağın Eğitilmesi

Yapay sinir ağlarında öğrenme, mevcut veri kümesi içerisinde girdi ve çıktı arasındaki
ilişkinin ağırlık katsayılarının değiştirilmesi ile sağlanır. Yani; sunulan girdi kümesi için,
sigmoid transfer fonksiyonu tarafından sağlanan değerlere cevap olarak, ağırlık katsayılarının
tamamının veya bir kısmının, istenilen çıktı ile ağ çıktısı arasındaki farkın belirli bir değere
düşünceye kadar değiştirilmesidir. Günümüze kadar denetimli, denetimsiz ve pekiştirmeli
öğrenme gibi öğrenme algoritmaları geliştirilmiştir.
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Denetimli öğrenmede yapay sinir ağına hem girdi, hem de çıktı değerleri sunulur. Ağdan elde
edilen çıktı ile istenen çıktı arasındaki fark, belirli bir değerden küçük oluncaya kadar ağırlık
katsayıları değiştirilir. Denetimsiz öğrenmede ağa yalnız girdi vektörü verilir. Girdi değerlerine
uygun bir çıktı elde edilinceye kadar ağırlık katsayıları değiştirilir. Pekiştirmeli öğrenmede ise,
girdi değerlerine karşılık gelecek uygun çıktıların elde edilmesi sırasında ağırlık katsayılarının en
uygun değerlerinin bulunmasında genetik algoritma gibi optimizasyon yöntemleri kullanılır
[Ülker ve Civalek, 2002].
3.2. Geriye Yayılma Öğrenme Algoritması

Bu algoritma çok tabakalı yapay sinir ağlarının eğitiminde kullanılır. Çok tabakalı sinir ağları,
girdi, çıktı ve gizli tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşur (Şekil 2). Girdi tabakasında girdi
değerleri, çıktı tabakasında ise çıktı değişkenleri mevcuttur. Gizli tabaka sayısı bir veya birden
fazla olabilir. Her bir tabakadaki işlem elemanlarına nöron (hücre) adı verilir. Girdi tabakası ile
gizli tabaka arasındaki nöronlar ve gizli tabaka ile çıktı tabakası arasındaki nöronların
bağlantıları mevcuttur. Tabakalardaki nöronlar arasında ve bir tabakadan önceki tabakaya
bağlantı yoktur.

Girdi
Tabakası

Gizli Tabaka

Çıktı Tabakası

X1
X2
X3

Y

.
.

XN

Şekil 2. Çok Tabakalı Yapay Sinir Ağı Yapısı
Herhangi bir k girdi-çıktı örnek grubu için J’inci girdi ile i’inci nöron arasındaki ağırlık
katsayısının değişimi aşağıdaki ifade ile hesaplanır:

∆ WiJk =∝ ( yik − Oik ) x Jk

(8)

Bu formülde, yi ağ çıktısı, Oi gerçek çıktı, ∝ öğrenme oranı, xJ J’inci ağ girdisidir. Tüm girdiçıktı için toplam karesel hata ise;

ε =∑
k

1
∑ ( yik − Oik ) 2
2 i

(9)

formülü ile hesap edilir. Geriye yayılma öğrenme algoritmasının amacı toplam karesel hatayı en
aza indirmektir. Yeni ağırlık katsayıları ise şu ifade ile elde edilir:
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∆ Wi j (t + 1) = α δ Jk O kj + β ∆Wi j (t )

(10)

Bu formülde; β momentum terimi, δ ik eğitim setindeki k örnek grubu için i. nöronun hata
değeridir. Geriye yayılma öğrenme algoritmasında, tabakalar arsında ileriye doğru bilgi akışı söz
konusu iken, geriye doğru hata yayılmaktadır. Yapay sinir ağlarının eğitilmesinde önemli
parametrelerden biri de öğrenme oranıdır (α). Öğrenme oranı, hata fonksiyonu üzerinde
minimuma doğru yaklaşırken atılan adımın büyüklüğü olarak tanımlanır ve 0-1 arasında değişir.
4. MAKSİMUM TAŞKIN DEBİSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ

Son yıllarda yapay sinir ağları, su kaynakları mühendisliği ve hidrolojideki çok değişkenli
tahmin problemlerinin çoğunda başarıyla uygulanmıştır. Yapay sinir ağlarının, lineer olmayan
hidrolojik olayların modellenmesinde yaygın olarak kullanılan ARMA modellerine göre bazı
üstünlükleri mevcuttur:
1- Kullanılan girdiler Gauss dağılımına uymak zorunda değildir.
2- Kullanılan girdiler düzensiz mevsimsel değişime sahip olabilir.
3- Yapay sinir ağları sınırlı sayıda verinin bulunması halinde dahi, lineer olmayan
modellemelerde başarı gösterirler.
Bu çalışmada dolgu barajların yıkılması sonucu oluşan maksimum taşkın debisi yapay sinir
ağları ile modellenmiştir. Bu amaçla, geçmişte yıkılan 42 dolgu baraja ait veriler literatürden
elde edilmiştir [Wahl,1988]. Modellemede yarık yüksekliği (YY) ve yıkılma anındaki baraj gölü
depolama hacmi(BGDH) girdi, yarıktan çıkan maksimum taşkın debisi (YÇMD) çıktı olarak
dikkate alınmıştır. Girdi ve çıktı değişkenleri olarak yukarıda sayılan değişkenlerin dikkate
alınması, daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırma yapabilmek içindir.
Çalışmada kullanılan 42 adet veriden 30 adedi yapay sinir ağları öğrenme (eğitme) safhasında,
geri kalan 12 adedi ise tahmin (sorgulama) safhasında dikkate alınmıştır. Öğrenme safhasında
geriye yayılma öğrenme algoritması ve sigmoid aktivasyon fonksiyonu uygulanmıştır. Öğrenme
oranı ∝ = 0,001 alınmıştır. Gizli tabaka sayısı 1 olarak seçilmiş olup, gizli tabakadaki nöron
sayısı deneme-yanılma metoduyla 4 olarak belirlenmiştir.
Verileri mevcut 42 baraj yıkılma olayı için maksimum taşkın debileri, Froehlich (1995) ve
McDonald and Monopolis (1984) tarafından geliştirilen ampirik formüller ve çok değişkenli
lineer regresyon ile de hesaplanmış ve sonuçlar korelasyon katsayısı kullanılarak yapay sinir
ağları ile Tablo 1’ de karşılaştırılmıştır.
Tablo 1. Dolgu baraj yıkılması sonucu oluşan maksimum taşkın debisinin modellenmesine ait
öğrenme ve tahmin safhalarında korelasyon katsayıları
Model
Froehlich (1995)

McDonald
ve
Monopolis (1984)
Çok değişkenli lineer
regresyon
Yapay sinir ağları

Öğrenme safhası
0,90

Tahmin safhası
0,82

0,80

0,76

0,80

0,78

0,99

0,96
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Öğrenme safhasında 30 veri kullanılarak gözlem ve yapay sinir ağları ile tahmin edilen
maksimum taşkın debisi arasındaki ilişki Şekil 3’ de, 12 veri kullanılarak tahmin safhasındaki
ilişki ise Şekil 4’ de verilmiştir.
4

x 10

7

YSA
Gözlem

6

Maksimum taşkın debisi

5
4
3
2
1
0
-1

0

5

10

15
Baraj sayısı

20

25

30

Şekil 3. Öğrenme Safhasında Gözlem ve Tahmin Edilen Taşkın Debileri Arasındaki İlişki

4

2.5

x 10

YSA
Gözlem

Maksimum taşkın debisi

2

1.5

1

0.5

0

0

2

4

6
Baraj sayısı

8

10

12

Şekil 4. Tahmin Safhasında Gözlem ve Tahmin Edilen Taşkın Debileri Arasındaki İlişki
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Şekil 5 ve Şekil 6’da ise sırasıyla öğrenme ve tahmin safhalarında gözlem taşkın debileri ile
YSA taşkın debileri arasındaki saçılma diyagramı sunulmuştur.

4

x 10

7

YSA maksimum taşkın debisi

6

5

4

3

2

Gözlenmiş taşkın debisi (m3/sn)

1

0

0

1

2
3
4
5
Gözlem maksimum taşkın debisi

6

7
4

x 10

Şekil 5. Tahmin Safhasında Gözlem ve Tahmin Edilen Taşkın Debileri Arasındaki İlişkinin
Saçılma Diyagramı
4

2.5

x 10

YSA maksimum taşkın debisi

2

1.5

1

0.5

0

0

2000

4000
6000
8000
10000
Gözlem maksimum taşkın debisi

12000

14000

Şekil 6. Tahmin Safhasında Gözlem ve Tahmin Edilen Taşkın Debileri Arasındaki İlişkinin
Saçılma Diyagramı
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5. SONUÇLAR

Bu çalışmada, dolgu barajların yıkılması sonucu oluşan maksimum taşkın debisinin
modellenebilmesi için yapay sinir ağlarının kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla geçmişte
yıkılan 42 adet dolgu baraja ait veriler kullanılarak, yarık yüksekliği ve baraj gölü depolama
hacmi girdi alınarak, barajdan çıkan maksimum taşkın debisinin hesabı için model
oluşturulmuştur. Model üç tabakalı geriye yayılma öğrenme algoritmasının kullanıldığı yapay
sinir ağlarına uygulanmış, öğrenme ve tahmin safhalarında modelden elde edilen veriler ile
gözlem değerleri arasındaki ilişki belirlenmiştir. Ayrıca maksimum taşkın debisi Froehlich ve
Langridge-Monopolis tarafından geliştirilen ampirik formüller ve çok değişkenli lineer regresyon
ile de modellenmiş, bu dört modelin sonuçlarının karşılaştırılmasında korelasyon katsayısı
kullanılmıştır. Tablo 1’ den görüldüğü gibi, en yüksek korelasyon katsayıları hem öğrenme, hem
tahmin safhaları için yapay sinir ağları ile elde edilmiştir.
Dolgu barajların yıkılması ile oluşan maksimum taşkın debisinin yapay sinir ağları
yöntemiyle hiçbir kabul yapılmadan ve kolaylıkla modellenebileceği ve diğer modele göre daha
hassas sonuçlar verdiği gösterilmiştir.
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KATSAYISININ KESTİRİMİ
Doç. Dr. Gökmen TAYFUR
İnşaat Müh. Böl. İzmir Yüksek Tekn. Enst., Urla, İZMİR
gokmentayfur@iyte.edu.tr

ÖZET
Yüzey sulardaki kirleticilerin kaderi genelde boyuna dağılma katsayısına bağlıdır. Bu katsayı
için geliştirilmiş teorik formül, birçok kabuller altında, kullanılmaya çalışılmıştır. Bu
sebepledirki, katsayının yaklaşım modelleriyle tahmini sınırlıdır. Daha tatmin edici kestirimler
yapabilmek için, bu çalışmada bulanık mantık modeli geliştirildi. Girdi değişkenleri akım debisi
ve kayma hızı ve çıktı değişkeni dağılma katsayısıdır. Akım debisi 5 bulanık alt-küme, kayma
hızı 4 bulanık alt küme ve dağılma katsayısı 6 bulanık alt-küme şeklinde bulanıklaştırıldı.
Ölçülmüş değerler göz önünde tutularak, değişkenler arasındaki ilişkiler, EĞER-İSE formatında,
toplam 20 bulanık kural ile ifade edildi. Bulanık çıkarım operatörü olarak ‘en küçükleme’ (min)
aktivasyonu ve durulaştırmada ağırlık merkezi (centroid) metodu kullanıldı. Geliştirilen model
ölçülmüş olan 73 dağılma (dispersiyon) katsayısını tatmin edici bir şekilde tahmin etti. Diğer
modellerle karşılaştırıldığında daha iyi bir performans sergiledi. Ayrıca, sadece debi verisi
kullanılarak dağılma katsayısı başarılı bir şekilde bulanık mantık modeli ile tahmin edilebildi.
Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, Bulanıklaştırma, Bulanık kural, Durulaştırma
PREDICTING DISPERSION COEFFICIENT IN NATURAL STREAMS BY FUZZY
LOGIC ALGORITHM
ABSTRACT
The fate of pollutants in surface water bodies greatly depends on the longitudinal dispersion
coefficient. Theoretical models for the coefficient have been approximated using a number of
assumptions. Hence, approximate models, in general, have performed poorly in predicting the
coefficient in natural streams. In this study, a fuzzy logic-based algorithm was developed to
predict the dispersion coefficient. The algorithm treated the coefficient as an output variable, and
the discharge and shear velocity as input variables. The variables were fuzzified as having 5, 4,
and 6 fuzzy subsets for discharge, shear velocity, and dispersion coefficient, respectively. The
relations among the variables were inferred from the measured data and represented by a set of
fuzzy rules in the IF-THEN format. The minimisation (min) method was employed as an
inference operator. At the defuzzification stage, the centroid method was employed. The model
prediction of the measured longitudinal dispersion coefficient data from 73 natural streams is
satisfactory. The performance of the fuzzy model is better than that of the approximate models.
Furthermore, utilising only discharge as an input variable is sufficient for the fuzzy model to
predict the coefficient satisfactorily.
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Key Words: Fuzzy logic, Fuzzification, Fuzzy rules, Defuzzification.
1. GİRİŞ
Nehirlerdeki kirleti taşınım olayı ve kirleticilerin kaderi genelde boyuna dağılma katasayısına
bağlıdır (Fisher 1967 ve Deng ve ark. 2001). Fischer (1967) aşağıdaki teorik formülü dağılma
katsayısı için gelişitirdi:
B

Kx = −

1
hu ′
A ∫0

y

1
∫0 εt h

y

∫ hu ′ dy dy

(1)

dy

0

Denklem (1) deki parametreler: Kx = boyuna dağılma katsayısı; A = kanal kesit alanı; B = kanal
genişliği; h = akım derinliği; u ′ = akım hızı deviasyonu; y = boyuna yöndeki kordinat; ve εt =
lokal enine karışım katsayısı.
Denklem (1)’in çözümü zor olduğundan bir çok araştırmacı, laboratuvar ve arazi deney
sonuçlarına dayanarak, ampirik yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Seo ve Cheong (1998),
Amerikadaki 26 nehire ait olan 59 hidrolik ve geometrik veri setini kullanarak, lineer olmayan
multi-regrasyon analizi yaparak aşağıdaki ampirik formülü geliştirmiştir:

Kx

⎛B⎞
= 5.915(Hu* )⎜ ⎟
⎝H⎠

0.62

⎛U
⎜⎜
⎝ u*

⎞
⎟⎟
⎠

1.428

(2)

Denklem (2) deki parametreler: H = ortlama akım derinliği; u* = kayma hızı; ve U = ortalama
akım hızı.
Deng ve ark. (2001) ise daha teorik bir yaklaşımla aşağıdaki denklemi geliştirmişlerdir.
⎞⎛ B ⎞
⎟⎟⎜ ⎟
⎠⎝ H ⎠

5

Kx

⎛ Hu
= 0.15⎜⎜ *
⎝ 8ε to

ε to

⎛ 1 ⎞⎛ B ⎞
= 0.145 + ⎜
⎟⎜ ⎟
⎝ 3520.0 ⎠⎝ H ⎠

3

⎛U
⎜⎜
⎝ u*

⎞
⎟⎟
⎠

2

(3)

1.38

⎛U
⎜⎜
⎝ u*

⎞
⎟⎟
⎠

(4)

Denklem (3) enine karışımın etkisini göz önüne almasına rağmen, geliştirilirken bir çok kabul
yapılmıştır. Örneğin, bu denklem üniform ve düzgün nehirler için geçerlidir. Ayrıca, kanal
genişliğinin akım derinliğine oranı 10 dan büyük olmalıdır.
Bir çok çalışma belli kabuller ve kanal koşulları için geliştirildiğinden, aynı akım ve kanal
koşulu durumunda dahi, geliştirmiş olan denklemlerin davranışı çok farklı sonuçlar vermektedir.
Bu sebeple, bu çalışmada, teorik ve ampirik denklemlere alternatif olarak, bulanık mantık modeli
geliştirilmiştir.
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2. BULANIK MANTIK (Fuzzy Logic)
Bir bulanık mantık sistemi genelde 4 alt kısımdan oluşur: Bulanıklaştırma, bulanık kural
tabanı, bulanık çıkarım motoru, ve durulaştırma (Şekil 1).
Bulanıklaştırma herbir girdi parçasını, bir veya birçok üyelik fonksiyonlarına bakarak, üyelik
derecelerine çevirir. Bulanık değişkenlere üyelik değerleri veya fonksiyonları atamak için bir çok
metod vardır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanları sezgi (intuition), çıkarım

Şekil 1. Bulanık Mantık Sistemin Şematik Gösterimi
(inference), yapay sinir ağları, genetik algoritmalar ve çıkarımcı muhakeme’dir (Sen, 1998).
Bulanık üyelik fonksiyonlarının bir çok şekli vardır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı
lineer üçgen üyelik fonksiyonlarıdır. Bu çalışmada debi, kayma hızı, ve dağılma katsayısı
bulanıklaştırıldı ve bulanık alt kümeleri lineer üçgen üyelik fonksiyonları kullanılarak oluştruldu
(Şekil 2).
Bulanık kural tabanı girdi ve çıktılar arasındaki bulanık kuralları içerir. Bu kurallar EĞERİSE formatında ifade edilir. Bu çalışmada, debi ve kayma hızı’nı dağılma katsayısına
ilişkilendiren bulanık kurallar, gözlenmiş veriler göz önüne alınarak, oluşturulmuş ve Tablo 1
özetlenmiştir.
Bulanık çıkarım motoru, bulanık kural tabanındaki bütün kuralları göz önüne alarak, verilen
bir girdi setinden bulanık çıktı sağlar. Örneğin, 550 m3/s debi ve 0.050 (m/s) kayma hızı girdi
olarak verilsin. Şekil 2a da görüldüğü üzere 550 m3/s ‘yüksek’ and ‘ çok yüksek’ debi alt
kümelerine µ(q) = 0.90 ve µ(q)= 0.10 üyelik dereceleri ile aittir. Şekil 2b den de görüleceği
üzere 0.050 m/s ‘düşük’ ve ‘orta’ kayma hızı altkümelerine µ(s) = 0.70 ve µ(s) = 0.30 üyelik
dereceleri ile aittir. Bulanık çıkarım motoru, bulanık kural tabanından aşağıdaki kuralları göz
önüne alır ve en küçükleme (min) operasyonu ile dağılma katsayısının bulanık çıktılarını ve bu
çıktıların üyelik derecelerini bulur.
EĞER debi ‘yüksek’ (µ(q) =0.90) ve kayma hızı ‘düşük’ (µ(s) = 0.70) İSE dağılma katsayısı
‘yüksek’ (µ(Kx) = min (0.90, 0.70) = 0.70 )
EĞER debi ‘çok yüksek’ (µ(q) =0.10) ve kayma hızı ‘orta’ (µ(s) = 0.30) İSE dağılma katsayısı
‘çok yüksek’ ( µ(Kx) =min (0.10, 0.30) = 0.10)
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(a)

(b)

(c )

Şekil 2 Bulanık Alt Kümeler (a) Debi, (b) Kayma Hızı ve (c) Boyuna Dağılma Katsayısı
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Tablo 1. Girdiler ve Çıktı Arasındaki Bulanık Kurallar
Debi

EĞER

ve

Kayma hızı

İSE

Dağılma Katsaysıs

Çok Düşük

Çok Düşük

Çok Düşük

Çok Düşük

Düşük

Çok Düşük

Çok Düşük

Orta

Çok Düşük

Çok Düşük

Yüksek

Düşük

Düşük

Çok Düşük

Düşük

Düşük

Düşük

Düşük

Düşük

Orta

Düşük

Düşük

Yüksek

Orta

Orta

Çok Düşük

Düşük

Orta

Düşük

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Yüksek

Orta

Yüksek

Çok Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Yüksek

Yüksek

Orta

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Çok Yüksek

Çok Yüksek

Çok Düşük

Yüksek

Çok Yüksek

Düşük

Yüksek

Çok Yüksek

Orta

Çok Yüksek

Çok Yüksek

Yüksek

Çok Çok Yüksek

Bulanık çıkarım motoru 1. kuraldan ‘yüksek’ alt kümede 0.70 üyelik dereceli bulanık çıktıları ve
2. kuraldan ‘çok yüksek’ alt kümede 0.10 üyelik dereceli bulanık çıktıları bulur (Şekil 2c). Şekil
2c ‘yüksek’ alt küme de 0.70 üyelik derecesine karşı gelen 175 ve 275 çıktılarını ve ‘çok yüksek’
alt küme de 0.10 üyelik derecesine karşı gelen 230 ve 950 çıktılarını göstermektedir.
Durulaştırma bulanık çıkarım motorunun ürettiği bulanık çıktıları tek bir rakama çevirir. Bir
çok durulaştırma metodu vardır (Sen, 1999). Bu çalışmada ağırlık merkezi (centroid)
durulaştırma yöntemi kullanıldı. Bu yöntem aşağıdaki şekilde ifade edilir (Sen 1999):

K

*
x

=

∑ µ (K ) K
∑ µ (K )
xi

xi

i

(5)

xi

i
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Denklem (5) deki değişkenler: K *x = durulaştırılmış çıktı değeri; Kxi = ith alt kümedeki çıktı
değeri; ve µ(Kxi) = ith alt kümedeki çıktının üyelik değeri. Bu formülü yukarıdaki örneğe
0.70 * (175 + 275) / 2 + 0.10 * (230 + 950) / 2
*
= 270.6 m 2 / s değeri bulunur.
uygularsak K x =
(0.15 + 0.30)

3. UYGULAMA
Geliştirilen bulanık mantık modeli ile çeşitli nehirlerde ölçülmüş olan 73 boyuna dağılma
katsayısının kestirimi yapıldı. Bulanık mantık, Deng ve ark (2001), ve Seo ve Cheong (1998)
modelleri tarafından tahmin edilen sonuçlar Tablo 2 de özetlenmiştir. Tablo 2 de görüldüğü gibi
bulanık mantık modeli diğer modellerden daha iyi bir performans sergiledi. Ölçülmüş olan 73
verinin, 33 tanesini bulanık mantık modeli, 23 tanesini Deng ve ark. (2001) modeli ve 17
tanesini Seo ve Cheong (1998) modeli daha iyi tahmin etti. Başka bir deyişle, bulanık mantık
modeli ölçülmüş verilerin %45’ni daha iyi tahmin etti. Modellerin hata dereceleri Tablo 3 de
özetlenmiştir. Tablo 3’e göre, bulanık mantık modelin hata oranı en düşük değerdedir (RMSE =
151.3). Diğer modellerin hata oranları ile karşılaştırıldığında, bulanık mantık modelin hata oranı
Deng ve ark (2001) modelin hata oranın yarısı ve Seo ve Cheong (1998) modelin hata oranının
üçte-biri kadardır (Tablo 3).
Tablo 2. Ölçülen ve Tahmin Edilen Dağılma Katsayısı
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ölçülen Kx
(m2/s)
17.5
101.5
20.9
25.9
37.8
41.4
29.6
119.8
66.5
40.8
29.3
53.3
88.9
166.9
52.2
1.9
2.9
7.1
5.8
69.0
54.7
501.4
10.3
45.1
44.0

Fuzzy
Model
16.7
28.1
20.1
16.7*
16.7
16.7
16.7*
53.3
16.7
16.7
17.1*
53.8*
141.0*
136.0
16.7
16.7
53.2
16.7
16.7*
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
698

Deng ve
ark. (2001)
17.6*
47.3
15.0
44.4
28.2*
25.8*
85.5
72.2*
20.1
22.9*
11.7
93.1
168.6
146.6
20.7*
9.5
28.1*
16.2*
21.8
15.8
23.0
46.7
9.7*
49.1*
28.7

Seo ve Cheong
(1998)
18.0
53.7*
20.2*
46.9
27.1
23.5
110.9
70.9
20.4*
20.8
9.3
96.7
169.1
148.0*
20.6
9.0*
53.3
16.9
25.0
17.4*
26.3*
59.9*
11.8
50.0
39.2*

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

143.8
130.5
227.6
177.7
131.3
308.9
12.8
14.7
24.2
237.2
457.7
374.1
184.6
464.6
16.8
14.8
20.7
15.5
10.7
20.8
40.5
36.9
24.6
1487.5
32.5
39.5
34.8
41.8
162.6
13.9
65.0
111.5
260.1
22.3
34.9
23.2
30.2
30.2
153.0
92.9
13.9
13.9
32.5
7.0
13.9
465.0
837.0
892.0

205.0*
175.0
205.0
137.0
124.0*
247.0*
16.7*
16.7*
16.7
274.0*
518.0*
591.0*
97.6
443.0*
16.7*
16.7*
36.0*
16.7*
16.7*
29.6
125.0*
105.0*
16.7*
546.0
16.7
16.7
113.0
87.0*
386.0*
43.2*
110.0
92.6*
295.0
16.7*
53.3
16.7
16.7*
16.7*
490.0
120.0*
16.7*
17.1
28.6
16.7
16.7*
243.0
544.0
539.0
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270.9
134.4
230.0*
181.1*
188.8
508.3
4.6
10.5
32.7*
1,617.5
1,245.0
2,578.9
150.9
577.2
6.9
23.8
4.0
9.8
28.4
28.4*
158.0
118.3
9.3
1,008.4
26.8
45.5*
82.6
156.6
405.5
81.6
71.2*
83.8
177.1
12.1
49.9*
28.4
51.0
46.4
195.5*
134.9
17.6
12.8*
24.1
12.3*
19.4
437.9*
847.3*
950.8*

473.6
132.9*
238.1
235.1
218.9
718.8
5.2
11.9
37.5
1,854.5
1,793.0
3,271.4
158.7*
638.0
7.6
23.5
4.2
9.9
27.5
33.8
179.9
139.7
9.8
1,382.0*
29.6*
45.7
69.7*
160.0
437.4
82.2
116.8
91.2
277.0*
13.9
57.6
27.3*
50.2
54.3
229.8
150.1
17.5
19.0
34.9*
12.4
19.9
558.8
1,054.4
1,317.3

Tablo 3. RMSE Değerleri.
Model

RMSE

Fuzzy
Deng ve ark.
Seo ve Cheong

151.3
331.2
433.6

Bir senaryo çalışması olarak, sadece debi girdisi kullanılarak bulanık mantık modeli ile
dağılma katsayısı kestirimi yapıldı. Debi’nin bulanıklaştırılması Şekil 2a da verilmiş durumdadır.
Debi ile dağılma katsayısı arasındaki bulanık kurallar Tablo 4 de özetlenmiştir.
Tablo 4. Debiyi Dağılma Katsayısına İlişkilendiren Bulanık Kurallar
EĞER Debi

Çok Düşük İSE Dağılma Katsayısı
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

Bu şekilde kurulmuş olan bulanık model 73 gözlenmiş verinin 35 tanesini (%48) diğer
modellerden daha iyi tahmin etti. RMSE değeri blanık mantık modeli için 147.1 olarak
hesaplandı. Bu değer Tablo 3 deki değerlerle karşılaştırıldığında, söylenebilirki, sadece debi
girdisiyle bulanık mantık modeli dağılma katsayısını iyi bir şekilde tahmin edebilmektedir.
4. SONUÇ
Bu çalışmada geliştirilmiş olan bulanık mantık modeli doğal nehirlerde ölçülmüş olan 73
boyuna dağılma katsayısını başarıyla tahmin etti. Bu sebepledirki, geliştirilen model bu güne
kadar geliştirilmiş olan ampirik ve yari-teorik modellere alternatif olarak kullanılabilir. Ayrıca,
geliştirilen model ile, sadece debi verisiyle dağılma katsayısının kestirimi başarıyla yapılabilir.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, bulanık mantık modelin çıkarım motorunda kullanılan ‘en
küçükleme (min)’ ve durulaştırmada kullanılan ‘ağılık merkezi (centroid)’ metodlarının
uygunluğunu göstermektedir.
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DAL BORU ŞEBEKELERİN DİNAMİK PROGRAMLAMA YÖNTEMİYLE
OPTİMUM TASARIMI
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dogan@dolsar.com.tr
ÖZET
Bu çalışmada, kapalı çerçeve teşkil etmeyen yerçekimiyle beslenen basınçlı ıraksak
(diverging) dal boru sulama şebekelerinin toplam boru yatırım giderlerini minimum yapacak
şekilde optimum tasarımının dinamik programlama yöntemiyle nasıl yapılabileceği
irdelenmiştir. Ayrıca, bu amaca uygun olarak hazırlanmış bir bilgisayar programı hakkında bilgi
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, dinamik programlama, sulama şebekeleri, dal boru su
dağıtım şebekesi
OPTIMUM DESIGN OF BRANCHING PIPE NETWORKS BY USING DYNAMIC
PROGRAMMING TECHNIQUE
ABSTRACT
In this study, optimized design of gravity type diverging branching water distribution
networks without closed loops by using dynamic programming technique has been discussed to
minimize the total investment cost of the network. Additionally, a computer program prepared
to achieve the above goal has been introduced.
Key Words: Optimization, dynamic programming, irrigation networks, branching water
distribution networks.
1. PROBLEMİN TANIMLANMASI
Problem, verilmiş bir dal boru basınçlı şebekenin optimum tasarımının yapılmasıdır.
Şekil 1’de gösterildiği gibi bir şebekede uç debileri, boru debileri, düğümlerde istenen minimum
basınçlar, borularda izin verilebilir minimum ve maksimum hızların belirlenmiş olduğunu
varsayarsak; bütün bu kısıtları ihlal etmeyen ancak toplam şebeke ilk yatırım maliyetini
minimum yapacak şekilde boru çaplarının belirlenmesi optimum tasarımın konusunu oluşturur.
Boru çaplarının optimum bir şekilde belirlenebilmesi için birim boru maliyetlerinin bilinmesi
gerekmektedir. Bilindiği gibi şebekelerde kullanılan borular standart çaplarda üretilmektedir ve
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her bir standart çap borunun yerinde döşenmiş maliyetinin bilinmesi optimum tasarımın
gerçekleştirilebilmesi için ön şarttır.
Tasarım yapılırken her bir düğümdeki piyezometre seviyesi, borunun geçirdiği debiye,
uzunluğa ve borunun pürüzlülüğüne bağlı uygun bir formülle hesaplanmalıdır.
Dal boru şebekelerinin optimum tasarımı amacıyla, doğrusal programlama, deneme yanılma,
grafik yöntem ve dinamik programlama gibi yöntemler önerilmiş ve pek çok tasarım işinde
kullanılmıştır. Bunlardan dinamik programlama her türlü kısıtı kabul edebilmesi ve ayrıca
değişkenlerin doğrusal veya sürekli olmaması gibi durumlardan etkilenmemesi nedeniyle
optimizasyon problemlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu güçlü yöntemin en büyük dezavantajı,
her türlü optimizasyon problemine uygun genel amaçlı bilgisayar programlarının bu yöntem için
yazılamaması, yazılsa bile kullanımının pratik olmamasıdır.

Depo veya
Pompa

Qi
i

qj
j

Şekil 1. Dal Boru Dağıtım Şebekesi Şeması
Dal boru dağıtım şebekesindeki parametreler şöyle tanımlanabilir.
n
: boru sayısı
n+1 : düğüm sayısı
i
: boru numarası
j
: düğüm numarası
: (i) inci boru uzunluğu
Li
di
: (i) inci boru çapı
D1...,Dk: standart boru çapları
k
: standart boru çaplarının sayısı
Ck
: (k) inci standart çaplı borunun birim maliyeti
Qi
: (i) inci borudaki debi
qj
: (j) inci düğümden çekilen debi
Vi
: (i) inci boruda hız
Pj
: (j) inci düğümde basınç
Amacımız her bir boru için seçilen standart çapa ait birim maliyet ile boru hattı uzunlukları
çarpımları toplamının minimize edilmesidir.
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n

Min

d1 ..., d n

∑C

k

( d i ) . Li

i =1

Burada Ck(di) (i) inci boru hattı için seçilen standart boru çapına ait birim maliyeti temsil
etmektedir.
Problemin kısıtları şunlardır:
-

Herhangi bir boru hattı için seçilecek çap, mevcut standart boru çapları içinden
seçilmelidir.
d i ∈ {D1,..., Dk }

-

Herhangi bir boru hattındaki su hızı, izin verilen minimum ve maksimum hız limitleri
içinde kalmalıdır.
Vmax ≥ Vi ≥ Vmin

Daha genel olarak ifade etmek gerekirse herhangi bir boru hattındaki su hızı o hat için
seçilecek standart çaplı boru için izin verilen minimum ve maksimum hız limitleri içinde
kalmalıdır.
-

Herhangi bir düğümdeki minimum basınç, o düğüm noktası için istenilen minimum
basınca eşit veya daha büyük olmalıdır.
Pj ≥ Pj min

-

Bir düğüm noktasının mansabındaki borunun çapı, membadaki borunun çapından büyük
olmamalıdır.
d memba ≥ d mansap

-

Herhangi bir boru hattındaki yük kaybı, o boru hattı için seçilen çapın, boru debisinin ve
uzunluğunun bir fonksiyonudur.
∆H i = f (d i , Qi , Li )

2. NOKTASAL DİNAMİK PROGRAMLAMA TEKNİĞİ (NDP)
Dinamik programlama optimizasyon tekniğinin dal boru şebekelerindeki kullanımına girmeden
önce, nasıl bir teknik olduğuna ve anlaşılmasının daha kolay olması bakımından dallanma
göstermeyen seri bağlantılı boru hattındaki kullanımına bakılacaktır.
Optimizasyon çalışmalarında kullanılan Dinamik Programlama 1950’li yıllarda Bellman
tarafından geliştirilmiş olup, Bellman’ın optimallik prensibine dayanır.
“Bir optimum politikanın özelliği; daha önceki aşamalardaki durum ve kararlar her ne olursa
olsun; sonraki aşamalardaki karar, ilk aşamalardaki kararın sonucu olan duruma göre bir
optimum politikayı teşkil etmesi gerektiğidir”.
NDP tekniği aşağıdaki üç şartı sağlayan bütün optimizasyon problemlerine uygulanabilir:
i) Problem her aşamasında bir karar gerektiren bir seri aşamaya bölünebilmelidir. Seri boru
hattının optimizasyonunda her bir boru bir aşama ve seçilen boru çapı o aşamanın karar
değişkenini oluşturur.
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ii) Her aşamanın sonlu sayıda durumu olmalıdır. Durum, sistemin herhangi bir aşamada
içinde bulunabileceği şartları tarifler. Basınçlı seri boru hatlarında her bir borunun
memba düğüm noktasındaki piyezometre yüksekliği sistemin durum değişkeninin
alabileceği değerleri gösterir.
iii) Her aşamada sistemle ilgili verilen kararlar, sistemi olası bir durumdan bir sonraki aşama
için bir başka olası duruma dönüştürebilmelidir. Seri boru hatlarında, bu dönüşüm,
boruları birbirine bağlayan düğüm noktalarında hidrolik süreklilik ile sağlanmalıdır. Yani
bir borunun mansap düğüm noktasındaki piyezometre seviyesi, o boruyu takip eden
borunun memba düğüm piyezometre seviyesi olmalıdır.
NDP tekniği, özelliği gereği, doğrusal olmayan parametreler içeren problemlere kolaylıkla
uygulanabilmektedir. Borulardaki yük kayıpları ve keza değişik çaplara göre boru birim
maliyetleri doğrusal değişmemektedir. Ancak bu durum NDP tekniği için bir sorun değildir.
Seri boru hatlarının optimizasyonunun aşamalı bir problem olduğu aşikardır.
BAŞLANGIÇ
PİYEZOMETRE
SEVİYESİ

BORU MALİYETİ

1. BORU

SEÇİLEN BORU ÇAPI
YÜK KAYBI

YENİ
PİYEZOMETRE
SEVİYESİ
BORU MALİYETİ

2. BORU

SEÇİLEN BORU ÇAPI
YÜK KAYBI

YENİ
PİYEZOMETRE
SEVİYESİ

YENİ
PİYEZOMETRE
SEVİYESİ
n. BORU
BORU MALİYETİ

SEÇİLEN BORU ÇAPI
YÜK KAYBI

BİTİŞ
PİYEZOMETRE
SEVİYESİ

Şekil 2. Seri Boru Optimizasyonunda Dinamik Programlama Fonksiyonu
Şekil 2’de görülebileceği gibi basınçlı seri boru hattı tasarımı, her bir borunun bir aşama olduğu
sıralı bir problem olarak ifade edilebilir. Her boru için seçilen çap o borunun karar değişkenini,
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düğüm noktalarındaki piyezometre seviyeleri ise durum değişkenini ifade eder. Boru maliyetleri
ise sistemin çıktısıdır.
Aşama (i) için durum değişkenini xi, karar değişkenini di ile temsil edersek; süreklilik
denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir.

;

xi +1 = xi − ∆H i

xi
x i +1
di

Qi

∆H i

∆H i = f (d i , Qi , Li )

Burada
: (i) inci boru memba düğümündeki piyezometre seviyesi
: (i) inci boru mansap düğümündeki piyezometre seviyesi
: (i) inci boru hattı için seçilecek çap
: (i) inci borudan iletilen debi
: (i) inci boru hattında seçilecek boru çapının ve borunun ilettiği debinin bir
fonksiyonu olarak yük kaybı

Bir borunun maliyeti aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
Fi = Fi (xi, xi+1, di)
Bu denklemin anlamı, herhangi bir hattın maliyeti, o hat membası ve mansabı piyezometre
seviyeleri ve bunlara bağlı olarak seçilen boru çapının bir fonksiyonu olduğudur. Boru boyu iki
düğüm arasında belli ve sabit olduğu için bu denklemde gösterilmemiştir.
Eğer toplam maliyeti minimize etmek istiyorsak problemimiz toplam maliyeti minimum
yapan boru çaplarının (kararların) yani d1, d2, ….,. dn in neler olduğunun bulunmasıdır.
n

Min

d n ,d n −1 ,..,d1

Σ Fi ( xi , xi +1, d i )

i =1

Minimize edilmiş toplam maliyeti En(xn) ile gösterirsek, optimizasyon problemini aşağıdaki
gibi tanımlayabiliriz.
En ( xn ) =

Min

d n ,d n −1 ,..,d1

{Fn ( xn , xn+1, d n ) + Fn−1( xn−1, xn , d n−1) + .... + F1( x1, x2 , d1) } olur.

Bellman’ın optimallik prensibini uygulayarak problemi parçalara bölebiliriz. Bu prensibin
bize söylediğine göre (n )inci aşamada elde edilecek maliyet daha önceki aşama kararlarına yani
dn-1, …,d1 e bağımlı değildir. (n) inci aşama sonunda ortaya çıkacak toplam minimum maliyet
aşağıdaki gibi yazılabilir.
En ( xn ) = Min {Fn ( xn , xn+1, d n ) +
dn

Min [Fn−1 ( xn−1, xn , d n−1) + ...... + F1 ( x1, x2 , d1)]}
144444444424444444443
En−1( xn−1)

d n −1,d n −2 ,...d1

En ( xn ) = Min{Fn ( xn , xn+1, d n ) + En−1 ( xn−1 )}
dn

Daha genel olarak ifade edersek

Ei ( xi ) =Min{Fi ( xi , xi +1, d i ) + Ei −1 ( xi −1 )} i = 1, 2, ...n
di
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Yukarıdaki denklem dinamik programlamanın doğurgan denklemi olarak adlandırılır. Bu
denklem bize problemin en son aşamadan birinci aşamaya kadar parçalara bölünebileceğini ve
(n) adet bir aşamalı optimizasyon problemi haline getirilebileceğini söylemektedir.

3. DAL BORU ŞEBEKENİN AŞAMALARA BÖLÜNMESİ
İlk bakışta bir dal şebekenin aşamalara bölünebilmesi olası görülmemektedir. Eğer aşama sırası
memba taraftan başlanılıp mansaba doğru ilerlenirse ilk dallanmayla karşılaşıldıktan sonra,
dallardan biri seçilip devam edilse bile nihayetinde dallanmanın başladığı düğüme dönülmek
zorunda kalınabilir. Buradan öteki dala ilerlemek, aşama maliyetleri birleştirilemeyeceği için
mümkün olmayacaktır.
Bu sıkıntıların üstesinden gelebilmek için dinamik programlama uygulamasına en mansap
uçlardan başlanacak ve geriye doğru dinamik programlama tekniği uygulanacaktır. Ayrıca
dinamik programlamada ihtiyaç duyuldukça kullanılan karar ve durum değişkenleri arasında yer
değiştirme yöntemi kullanılacaktır. İlk bakışta her bir boru için seçilecek çapın karar ve buna
bağlı olarak yük kayıplarından hesaplanacak piyezometre seviyelerinin durum değişkeni olması
uygun görünmektedir. Ancak, dal boru şebekede boruların memba ve mansap düğümlerinde
önceden belirlenmiş bir seri piyezometre seviyeleri arasında yapılacak seçim, karar ve bunlardan
hesaplanacak boru çapları durum değişkeni olursa dinamik programlama kolaylıkla
uygulanabilir.

c

Depo

n

n-1

i

c+1

c-1

b+1

a

b+3

b+2

a-1

2

b

b-1

1
a+1

1, 2, ...a, ...b, ....c, ....i : aşama numarası
n : toplam aşama sayısı
Şekil 3. Dal Boru Şebeke Dinamik Programlama Fonksiyon Diyagramı
Şekil 3’de bir dal boru şebekesine ait dinamik programlama
fonksiyon diyagramı
gösterilmiştir. Dinamik programlama tekniğinin bu şebekeye uygulanışı şöyle olacaktır:
i)
Şebekede her bir borunun (aşamanın) memba ve mansap düğümlerinde bir dizi olası
piyezometre seviyesi belirlenecektir.
ii)
Herhangi bir dalın (örneğin 1, 2, ...a-1, a) dalı’ndan başlanarak, kısıtları ihlal etmeyen
memba ve mansap piyezometre seviyeleri için dinamik programlama tekniği uygulanacak ve
piyezometre seviyelerine bağlı olarak seçilmiş çaplardan maliyetler hesaplanacaktır.
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iii)
Dinamik programlama tekniği, seçilmiş dal için ilk dallanma noktasına kadar
sürdürülerek, dallanmanın olduğu düğümde belirlenmiş olası bir dizi piyezometre seviyesinin her
biri için maliyetler belirlenecektir.
iv)
Bir başka dal üzerinde (örneğin a+1, ...b-1, b dalı) ii ve iii basamakları tekrar edilecektir.
Burada dikkat edilecek husus, her yeni bir dalın en mansabından başlandığında maliyetlerin
sıfırdan başlatılmasıdır.
v)
iki (veya daha fazla) dalın birleşim düğümüne gelindiğinde, o düğümden ayrılan dallarda
dinamik programlama tekniği uygulaması bitirilmiş olmalı ve her bir daldan gelen maliyetlerin
dallanmanın olduğu düğüm için belirlenmiş olası piyezometre seviyelerinin her biri için ayrı ayrı
toplanması gerekmektedir.
vi)
Dinamik programlama uygulanırken her aşamada belirlenen çapların ve diğer
değişkenlerin kısıtları ihlal edip etmediğinin kontrol edileceği tabiidir. Şu veya bu şekilde
kısıtları ihlal edecek sonuç doğuran memba mansap piyezometre seviyeleri elimine edilir.
vii)
(n) inci aşamaya, yani depoya bağlanan boruya gelindiğinde, dinamik programlama
yönteminin son aşaması uygulanır ve bu borunun mansap düğümündeki belirlenmiş piyezometre
seviyelerinden hangisinin en ucuz çözümü verdiğine bakılır. Şebekenin en düşük ilk yatırım
maliyeti bu basamakta belirlenmiş olur. Bundan sonra yapılması gereken bu düğümden mansaba
doğru optimum çözümü veren piyezometre seviyelerinin ve dolayısıyla boru çaplarının
belirlenmesidir.

4. ARTTIRIMLI NOKTASAL DİNAMİK PROGRAMLAMA (ANDP)
Arttırımlı noktasal dinamik programlamanın amacı, noktasal dinamik programlama tekniğinin
sonlu sayıda durum değişkenine olan ihtiyacıyla ilgili problemleri en aza indirmektir.
Maksimum ve minimum piyezometre seviyeleri arasındaki fark 50 m olan bir boru şebekesinin
optimizasyon problemi üzerinde çalışıyorsak ve piyezometre seviyelerinde istenilen kademe
değişikliği 1 cm ise, bu şebekede düğüm noktaları piyezometre seviyesi karar değişkeni, her
düğümde 50/0.01+1= 5001 adet olası değer olabilecektir. Her ne kadar bu durumlardan bazıları
birçok kısıt nedeniyle olanaklı değilse de söz konusu miktar noktasal dinamik programlama
tekniği için bile çok büyüktür.
Çalışılacak karar değişkenlerini bir “Sınırlayıcı Koridor” içinde tutacak bir “Başlangıç
Güzergahı” belirlemekte yarar vardır.
Başlangıç güzergahı bir çok değişik yöntemle belirlenebilir. Bu çalışmada, piyezometre
seviyelerinin kaba bir ölçekte noktasal dinamik programlama ile çalışılmasıyla elde edilmektedir.
Yukarıdaki boru hattı örneğini ele alırsak, başlangıç güzergahının belirlenmesi için
piyezometre karar değişkeninin 1 m’lik arttırımla belirlenmesi olabilir ki bu da her düğümde
piyezometre seviyesinin 50/1+1 =51 değişik değer alabilmesi demektir. Bu kaba ölçekle
çalışılarak noktasal dinamik programlama ile bulunan piyezometre hattı bizim başlangıç
güzergahımız olacaktır. Böyle kaba bir ölçekle çalışıldığı için, başlangıç güzergahının optimum
güzergah olması olasılığı yok gibidir (Şekil 4).
Bundan sonraki amacımız elde ettiğimiz başlangıç güzergahı etrafında daha hassas ancak daha
dar bir aralıkta karar değişkenleriyle çalışmak olmalıdır.
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Yukarıdaki örneğe devam edersek; başlangıç güzergahının belirlenmesinden sonra söz gelişi
∆x=0.5 m’lik daha hassas karar değişkeni arttırımına karar verebilir ve başlangıç güzergahının
12.5 m kadar altında ve üstünde koridor sınırlarını belirleyebiliriz (Toplam koridor genişliği
25 m).

Maksimum (statik) Piyezometre Seviyesi

n

n-1

3

2

1

Şekil 4. Dinamik Programlama İçin Başlangıç Güzergahı
Noktasal dinamik programlama tekniğini uyguladığımız her borunun memba ve mansap
düğümlerinde karar değişkeninin alabileceği değer yine 51 tane olmakla beraber daha hassas bir
çalışma yapmak mümkün olacaktır. Daha hassas çalışıldığı için hesaplamalarımız sonucu Şekil
5’te gösterilen gibi yeni bir politika güzergahı elde edebiliriz. Şimdi, belirlenen bu yeni güzergah
bizim başlangıç güzergahımızdır ve bunun etrafında koridorumuzu arttırımları tekrar ikiye
bölerek söz gelimi ∆x/2=0.25 m arttırım ile yeniden oluşturmalı ve noktasal dinamik
programlama tekniğini yeniden uygulamalıyız. Bu çalışma, bulunacak güzergahın bir önceki ile
çakışmasına veya ona çok yaklaşmasına kadar devam ettirilmelidir.
Koridor tekniği istenilen hassasiyete kadar devam ettirilerek optimuma en yakın piyezometre
güzergahını ve buna bağlı olarak optimum boru çaplarını bulabiliriz.
Arttırımlı noktasal dinamik programlama tekniğiyle çalışırken dikkat edilmesi gereken bir
konu vardır. Koridor genişliği başlangıçta çok dar olmamalı, ayrıca, koridor içerisindeki karar
değişkenlerinin sayısı çok az olmamalıdır. Ancak aşırı hesaplamadan kaçınmak için koridor
genişliği ve karar değişkeninin alabileceği değer sayısı çok fazla da olmamalıdır.
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Maksimum (statik) Piyezometre Seviyesi

n

n-1

3

2

1

Şekil 5. Başlangıç Güzergahı Etrafında Koridor Oluşturulması

5. BİLGİSAYAR PROGRAMI
Basınçlı dal boru sulama şebekesinin toplam boru maliyetlerini en aza indirecek şekilde boru
çaplarını belirleyen, dolayısıyla şebekenin optimum hidrolik tasarımını yapan bir bilgisayar
programı arttırımlı noktasal dinamik programlama tekniğinden yararlanarak FORTRAN dilinde
yazılmıştır.
Şebekeye ait genel parametre ve bilgiler programın girdileri olup düğüm noktalarından çekilen
debiler, boru debileri gibi veriler program tarafından hesaplanmaktadır.
Programın kullanılışı tasarımı yapılacak şebekenin girdilerinin programa verilmesi bakımından
son derece kolaydır. Tasarım yapılacak şebekenin şematik planı üzerinde bütün düğüm noktaları
belli bir sıra takip etme zorunluluğu olmadan bir numara verilerek numaralandırılır. Bilgisayar
programı şebeke borularının sıralamasını kendisi yapacaktır.
Düğümlerdeki minimum basınçlar, standart çaplardaki minimum ve maksimum hızlar, su
çekim noktalarında standart debili hidrantların kullanılıp kullanılmayacağı gibi bir çok kısıt ve
opsiyon bir zorluk olmadan programa verilebilir.
Programın işleyebileceği şebeke büyüklüğü bilgisayarın hafıza kapasitesiyle sınırlıdır. Mevcut
haliyle program 400 borudan oluşan bir şebekenin tasarımını günümüz masa üstü
bilgisayarlarında 5-10 saniyede yapabilmektedir.
Hazırlanmış olan program Viranşehir pompajlı sulamalarında 35 620 ha alanı sulayacak olan
toplam uzunluğu 1 188 km borudan oluşan 126 adet şebekenin tasarımında kullanılmıştır. Sadece
boru maliyetleri toplamı yaklaşık 100 milyon ABD Doları tutan bu projede programın kullanımı
sayesinde en azından deneme yanılma yöntemine göre %10 tasarruf sağlanabildiği ve dolayısıyla
yaklaşık 10 milyon ABD Doları tasarruf yapılabildiğine inanılmaktadır.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Dinamik programlama tekniğinin dal boru sulama şebekelerinin optimum tasarımı için güçlü
bir teknik olduğu ve verimlilikle kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Özellikle her tür kısıtı kabul
edilebilmesi bu tekniğin en güçlü yanlarından biridir.
Programda halihazırda mevcut olmayan buster pompa veya terfi merkezi gibi opsiyonların
programa ilavesi ve optimizasyona dahil edilebilmesi programda yapılacak küçük değişikliklerle
mümkündür.
Genel olarak tüm optimizasyon tekniklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, hazırlanmış bu
program içinde geçerlidir. Program esas itibariyle bir optimum tasarım programıdır. Kullanıcının
verdiği şebeke bilgileri, boru birim maliyetleri, giriş basıncı gibi bilgiler doğrultusunda, program
büyük olasılıkla global optimum maliyeti veya en azından global optimuma çok yakın bir lokal
optimum maliyeti yakalayacak şekilde şebekenin boru çaplarını seçerek tasarımını yapacaktır.
Kullanıcının önemle göz önünde bulundurması gereken husus; genel mühendislik kurallarına ve
pratiğine uygun olarak şebeke yerleşimini belirledikten sonra, programı kullanarak, optimum
tasarımı gerçekleştirmek olmalıdır. Aksi halde, yerleşimi kötü yapılmış bir şebeke için bilgisayar
programının bulacağı optimum tasarım o şebeke yerleşimi için optimum olmasına rağmen,
gerçekte ideal ve en ucuz şebekeyi oluşturmayacaktır.
Dinamik programlama tekniğinin bugüne kadar hiç kullanılmayan ancak rahatlıkla
uygulanabileceği bir başka alan ise kanalizasyon şebekelerinin optimum tasarımıdır.
Kanalizasyon şebekesi de bir dal şebeke olup dal sulama şebekesinden farkı, kanalizasyon
şebekesinin toplayıcı yani yakınsak (converging) şebeke olmasıdır. Dinamik programlamanın
kanalizasyon şebekesine uygulanışı düğüm noktalarında (rögarlar) boru baş ve son kotlarının
olası değerlerinin belirlenmesiyle yapılabilir. Karar değişkeni olarak seçilen bu kotlara bağlı
olarak kısıtları ihlal etmeyecek şekilde belirlenen boru çapları ve kazılardan hesaplanacak
maliyetlerin toplamının minimize edilmesi kanalizasyon şebekesinin optimumum tasarımını
sağlayabilecektir.
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ÖZET
Tarım işletmelerinin ekim alanlarının planlanması amacıyla, doğrusal programlama yöntemi
dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğrusal programlama problemlerindeki temel
varsayım, modelde kullanılan bütün fonksiyonların doğrusal ifadeler olmasını gerektirmektedir.
Ancak, bunu pratikte gerçekleştirmek her zaman mümkün olamamaktadır. Pratikte karşılaşılan
modellerin birçoğunda, gerek amaç denklemi ve gerekse sınırlayıcı koşullar doğrusal değildir.
Tarım işletmelerinin üretim planlanması ile ilgili çalışmalardaki sulama suyuna karşılık bitkisel
üretim fonksiyonlarının doğrusal olmadığı bilinmektedir. Bu yüzden, üretim fonksiyonlarını
doğrusala çevirip çözmek yerine, doğrusal olmayan programlama tekniği ile sonuca gitmek daha
doğru olacaktır. Bu çalışmada doğrusal olmayan programlama tekniğinin neden kullanılması
gerektiği ve nasıl kullanılabileceği konusu bir optimum bitki deseni belirlenmesi örneği ile
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğrusal olmayan programlama, Optimum bitki deseni, Sulama suyu –
gelir ilişkisi, sulama suyu – verim ilişkisi, Excel - Solver Yazılımı
A NON-LINEAR MODEL FOR CROP PATTERN OPTIMIZATION
ABSTRACT
Linear programming method is extensively in use for crop planning of the farms in the world.
The basic assumption with the linear programming requires linear functions. In practical, this
condition can not be provided all the time. Both the objective function and the constraints can be
non linear. It is well known from the detailed analyses that, in the farm planning the crop water
benefit functions are not in linear form. For this reason, instead of transforming non-linear
functions into linear functions, it would more appropriate to use non-linear programming
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techniques. In this study, the usage of non-linear programming is explained with a determination
of optimum crop pattern example.
Key Words: Non-Linear programming, Optimum crop pattern, Irrigation-net benefit function,
Irrigation-yield function, Excel - Solver software
1. GİRİŞ
Tarımsal üretimde ana amaç, tarımsal işletmelerin kendi koşul ve olanaklarına göre toprak,
iklim, su, bitki ve insan gücü kaynaklarının en verimli ve en uyumlu bir şekilde kullanmasını
sağlamak suretiyle işletmenin üretimini, verimliliğini artırmak ve harcanabilir gelir seviyesini
yükselterek bunların milli gelire katkılarını artırmaktır. Tarımsal girdiler içerisinde önemli bir
yere sahip olan sulama, bitkisel üretimde kararlılığı sağlayan, diğer tarımsal girdilerin etkinliğini
arttıran ve çağdaş tarımın ayrılmaz bir parçası olan bir bitkisel üretim öğesidir (Yıldırım, 1996).
Mevcut toprak, bitki ve iklim koşullarında sulama sayısının, sulama zamanının ve her
sulamada uygulanacak sulama suyu miktarının bulunmasını amaçlayan sulama programlaması,
gerek yeterli, gerekse yetersiz su koşullarında, su ve toprak kaynaklarının optimum bir şekilde
kullanılması, üretimin arttırılması açısından önem taşımaktadır (Stewart ve Hagan, 1973; Martin
ve Heermann, 1984).
Sulanabilecek özellikteki tarım alanının bol, ancak sulama suyu kapasitesinin yetersiz ve
sulama suyunun pahalı olduğu durumlarda, daha çağdaş bir sulama teknolojisinin seçilmesi
yanında, kısıntılı sulama uygulamasına geçinebilir. Kısıntılı sulamada, bitkisel üretimde
maksimum verimin elde edilmesi yerine, uygulanacak sulama suyu miktarında kısıntı yapılarak
bir miktar verim azalmasına izin verilmekte, ancak aynı suyla daha fazla alanın sulanması ve
birim sudan daha fazla gelir elde edilmesi mümkün olmaktadır (Tekinel ve Kanber, 1979;
Yıldırım ve ark. 1995). Araştırmacılar, sulama sisteminin kısıtlı suya göre planlanması
durumunda, enerji, su ve sermaye ihtiyaçlarında önemli azalmalar sağlanarak işletme gelirinin
artabileceğini belirtmektedirler (English ve Nuss, 1982). Kısıtlı su uygulaması yapan işletmelerin
yeterli su uygulamasına oranla birim alana daha düşük gelir, ancak uygulanan birim su başına
daha yüksek gelir elde ettikleri belirtilmektedir (English, 1990; English ve ark. 1990).
Kısıtlı su uygulaması yapılan bir işletmede, kıt su kaynağı ile en yüksek gelirin elde
edilebilmesi için, hangi bitkilerde hangi oranda kısıtlı su uygulaması veya hangi bitkilere kısıntı
yapılmadan yeterli su verilmesi gerektiği, kısıtlı sulamada brüt kar değerleri ve işgücü, su
miktarları ihtiyaçları v.b. kullanılarak matematiksel programlama yöntemleri ile
bulunabilmektedir (Kodal, 1996).
Bir işletmenin en yüksek gelir elde edebilmesi için kurulması gerekli olan matematik modelin
tanımını şu şekilde yapabiliriz (Kobu, 1986); bir sistemin değişen koşullar altındaki
davranışlarını incelemek, kontrol etmek ve geleceği hakkında varsayımlarda bulunmak amacı ile
elemanları arasındaki bağlantıları kelimeler veya matematik terimlerle belirleyen ifadeler
topluluğuna matematik model denir.
Matematik modeller kullandıkları teknik, işledikleri konu, kuruluş amacı ve ilgilendiği
sistemin büyüklüğü gibi çeşitli yönlerden sınıflandırılabilir. Tarımsal işletmelere uygulanan
matematik modeller kullandıkları tekniğe göre genel olarak; doğrusal programlama, doğrusal
olmayan programlama ve dinamik programlama olmak üzere üç sınıfta incelenebilir (Süğücük ve
Akdemir, 1996).
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Doğrusal programlama belirli bir amacın gerçekleşmesini etkileyen bazı kısıtlayıcı koşulların
bulunması ve bu kısıtlayıcı koşulların doğrusal eşitlik yada eşitsizlikler biçiminde verilmesi
durumunda amaca en uygun çözümün bulunmasını sağlayan bir matematiksel programlama
yöntemidir. Ancak bu yöntemde temel varsayım, kullanılan bütün fonksiyonların (amaç
fonksiyonu ve kısıtlar) doğrusal ifadeler olmasını gerektirmektedir. Birçok karar probleminde,
bu tür doğrusal fonksiyonların kullanımı uygundur.
Bir sulu tarım işletmesinde, işletme gelirinin maksimizasyonunun sağlanabilmesi için
işletmenin sulama suyu kapasitesinin yeterli olması durumunda, hangi bitkilerin hangi oranda
yetiştirilmesi gerektiğinin, diğer bir deyişle optimum bitki deseninin bulunması çalışmalarında,
sistem analizi tekniklerinden biri olan doğrusal programlama yönteminden yararlanılmaktadır.
Bu çalışmalarda bitkilerin yeterli su koşulundaki brüt kar değerlerinden oluşan amaç fonksiyonu
yanında, işletme arazisi genişliği, ikinci ürün ekim alanı, bitkilerin maksimum ve minimum
ekiliş oranları, işletmenin sulama suyu kapasitesi ve aile işgücü kapasitesi gibi sınırlı kaynaklara
ilişkin kısıt fonksiyonları kullanılmaktadır (Benli ve Erözel, 1980; Baytaş 1987; Keloğlu 1994)
Manocchi ve Mecarelli, 1994 ‘de belirtildiği gibi sulama suyu ile bitki verimi, dolayısıyla
işletme geliri arasındaki ilişki parabolik bir eğriden ibarettir. Bu durumda araştırmacılar
tarafından yaygın olarak kullanılan doğrusal programlama tekniği ile optimum sonuca ulaşmak
zannedildiği kadar kesin değildir. Al-Besher ve Helweg, 1986’da doğrusal ve doğrusal olmayan
programlama tekniklerinin uygulama farklılıklarını şekil 1‘de açıklamışlardır. Şekil 1a’ya göre,
optimum sonuç her zaman kısıt doğrusunda oluşmaktadır. Gerçeğe daha yakın olan Şekil 1b’de
ise optimum sonuç çözüm bölgesi içerisinde herhangi bir noktada olabilmektedir. Bu yüzden
doğrusal olmayan programlama yöntemi sınırlı su kaynağı varlığında, optimum gelire
ulaşabilmek için daha elverişlidir.
Su Kısıtı

Değer

Değer

Su Kısıtı

Gelir

Masraf

Max.
Net
Gelir

Gelir

Max.
Net
Gelir

Masraf

Sulama Suyu

Sulama Suyu

a) Doğrusal programlama
Max. Gelir su kısıtı noktasında oluşur

b) Doğrusal olmayan programlama. Max. Gelir
çözüm bölgesinde oluşur.

Şekil 1: Doğrusal ve doğrusal olmayan sulama suyu gelir fonksiyonları
2. DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA
Bir doğrusal olmayan programlama (NLP) probleminin formüle edilme işlemi neredeyse bir
doğrusal programlama (LP) probleminin formüle edilmesi ile aynıdır. Her iki durumda da
programlayıcı uygun karar değişkenlerini belirlemeli ve bu değişkenleri kullanarak uygun amaç
fonksiyonları ve kısıtları formüle etmelidir. NLP problemlerinin hazırlanması ve çözülmesi LP
problemleri ile benzese de çözümündeki matematiksel işlemler çok farklıdır. Solver gibi
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optimizasyon yazılımları, bu tip sistemlerin kullanıcıları için bu farklılıkları anlaşılır yapsa da,
bu farklılıkları anlamak oldukça önemlidir, böylece bir NLP problemi çözerken karşılaşılacak
farklılıklar anlaşılabilir.
2.1. Doğrusal Programlama Problemlerinin Yapısı
Doğrusal programlama modellerinde esas, amaç fonksiyonunu maksimum yada minimum
kılan vektörün bulunmasıdır. Karlılık problemlerinde amaç fonksiyonunun maksimum
yapılması, masraf problemlerinde ise minimum yapılması amaçlanır. Amaç fonksiyonunu
maksimum yada minimum yapmak üzere bulunan vektöre optimal çözüm denir.
Şekil 2’de doğrusal amaç fonksiyonu ve doğrusal kısıt setine sahip bir örnek problem
görülmektedir. Problemde optimal çözüm amaç fonksiyonunun kısıtlar üzerinde kesiştiği
noktada oluşmuştur.

Şekil 2: Örnek doğrusal programlama problemi
2.2. Doğrusal Olmayan Programlama Problemlerinin Yapısı
LP ve NLP arasındaki temel farklılık, NLP’nın bir doğrusal olmayan amaç fonksiyonuna
ve/veya bir veya daha çok doğrusal olmayan kısıta sahip olabilmesidir. Farklılıkların ve
zorlukların anlaşılabilesi için Şekil 3’de verilen ve çeşitli varsayımları dikkate alan NLP
problemleri gösterilmiştir.
Şekil 3. a’da verilen ilk grafik, amaç fonksiyonu doğrusal olan ve doğrusal olmayan kısıt
setine sahip bir problemi ifade etmektedir. Şekilde görüldüğü gibi bu problem için bölgenin
sınırının tamamı düz değildir. Sonuç olarak bu problemde, makul bölgenin sınırında bulunan
eğriye kısıtlardan bir tanesinin doğrusal olmaması neden olmaktadır. Bu eğri nedeniyle,
problemde optimum çözüm, makul bölgenin bir köşe noktasında, meydana gelmemekte, eğri
üzerinde tek bir noktada oluşmaktadır.
Şekil 3.b’de verilen ikinci grafik, doğrusal olmayan amaç fonksiyonuna ve doğrusal kısıtlara
sahip bir problemi ifade etmektedir. Bu grafikte gösterildiği gibi, eğer bir NLP problemi
doğrusal olmayan bir amaç fonksiyonuna sahip ise, buna ilişkin çizgi de doğrusal değildir.
Böylece bu grafikten gözlenen, bir NLP probleminde eğer tüm kısıtlar doğrusal ise, bir doğrusal
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olmayan amaç fonksiyonu, makul bölgenin bir köşesinde gerçekleşmeyen optimal bir çözüme
neden olabileceğidir.
Şekil 3.c’de verilen üçüncü grafik bir doğrusal olmayan amaç fonksiyonu ve bir dorusal
olmayan kısıt setine sahip bir problemi ifade etmektedir. Burada tekrar, optimal çözümün makul
bölgenin bir köşesinde gerçekleşmediğini görüyoruz.
Son olarak, Şekil 3.d’deki dördüncü grafik, doğrusal olmayan bir amaç fonksiyonuna ve
doğrusal bir kısıt setine sahip bir probleme aittir. Burada optimal çözüm makul bölgenin
sınırında değil içinde bir noktada meydana gelmektedir.
Bu grafikler LP ile NLP arasındaki başlıca farklılıkları göstermektedir, bir LP probleminde bir
optimal çözüm her zaman makul bölgenin bir köşesinde oluşur, fakat bir NLP için durum böyle
değildir. Bazı NLP problemlerinin optimal çözümü tümü ile makul bölgenin sınırları üzerinde
değil, iç kısımlarındaki bazı noktalarda gerçekleşebilir. Bu nedenle, LP problemlerinin
çözümünde simplex metot ile önerilen makul bölgenin sınırları üzerinde tarama stratejisi NLP
problemlerinde çalışmayacaktır. NLP problemlerinin çözümü için başka bir stratejiye ihtiyaç
vardır.

Şekil 3. Optimal çözümün uygun çözüm alanının köşelerinde olmadığı örnek NLP problemleri.
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2.3. NLP Problemlerinin Çözüm Stratejileri
Solver yazılımı NLP problemlerinin çözümünde, genelleştirilmiş azalım eğimi algoritması
olarak adlandırılan çözüm yöntemini kullanmaktadır. NLP algoritmaları, NLP problemine,
herhangi bir makul çözüm ile başlar. Bu ilk çözüm, başlangıç noktası olarak adlandırılır.
Algoritma daha sonra, başlama noktasından makul bölgeden geçecek bir doğrultuda, hareket
etmeye çalışır. Bu amaç fonksiyonunun değerinin artmasına neden olur. Seçilen makul
doğrultuda, problemin bir yeni ve daha iyi makul çözümünü sağlayacak biçimde, bu hareketin
bir adım büyüklüğü alınır. Bir sonraki adımda algoritma, amaç fonksiyon değerinde daha ileri bir
gelişme sağlamak için, diğer bir makul doğrultu belirlemeye çalışır. Eğer böyle bir doğrultu
varsa, algoritma yeni bir adım büyüklüğü belirler ve yeni ve daha iyi makul bir çözüm için bu
doğrultuda hareket eder. Bu işlem dizini algoritma, amaç fonksiyonunda bir gelişime neden
olabilecek herhangi bir makul doğrultunun bulunmadığı bir noktaya varana kadar devam eder.
Daha iyi bir gelişim olasılığı bulunmadığında (veya daha fazla ilerleme potansiyeli az bir hal
aldığında), algoritma sonlanır.
Şekil 4’ de verilen grafik, basit bir NLP algoritmasının nasıl çalışabileceğini göstermektedir.
Bu grafikte, bir başlangıç makul çözüm, orijin noktasında alınmıştır (A noktası). Amaç
fonksiyonu değerindeki en büyük artış miktarı, A noktasından amaç fonksiyonu çizgisine çizilen
dik doğrultu üzerinde hareket edildiğinde meydana gelecektir.

Şekil 4: NLP’de yerel ve global optimum çözümün bulunmasına ilişkin yaklaşım
Uygun çözüm bölgesinin sınırı ile kesişen, A noktasından B noktasına doğru, makul bir
hareket olasıdır. B noktasından, makul bölgenin kenarı boyunca hareket edilmesi, amaç
fonksiyonunun değerini daha fazla arttıracaktır. C noktasında, amaç fonksiyonunun değerini
daha da artıracak şekilde herhangi bir yöne hareket edilmesi mümkün olmamaktadır. O halde
bulunan C noktası, bir yerel optimum çözüm noktasıdır. Bu durumda yeni bir başlangıç noktası
(D) alınarak aynı işlemler tekrarlanır. Yeni işlem D noktasından başlayarak çözüm E noktasına
ve optimal çözüme yakın olana kadar devam eder. Sonuçta ulaşılan E noktası da, C noktası gibi
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ikinci bir yerel optimum çözüm noktasıdır. Problemin iki yerel optimum çözüm noktası
bulunmaktadır.Bu alandan, amaç fonksiyonunun değerinin en yüksek olduğu nokta, problemin
global optimum çözüm noktası olarak alınır.
2.4. Yerel ve Global Optimal Çözüm
NLP çözüm algoritmaları, daha iyi bir amaç fonksiyonu oluşturmak için hareket ederken,
hiçbir makul doğrultu olmadığını tespit ederse veya artış miktarı oldukça küçük olursa sonlanır.
Böyle bir durumda, en son çözüm yerel optimal çözümdür. Bu çözüm çevresindeki herhangi
başka makul çözümlerden en iyisidir. Bununla birlikte, herhangi bir yerel optimal çözüm,
problemin global optimal çözümü olmayabilir. Makul bölgenin herhangi başka bir alanındaki
yerel optimal çözüm problemin en iyi çözümü olabilir (Şekil 4.).
Eğer bir NLP algoritması Şekil 4’teki A noktasından başlarsa, çabuk bir biçimde B noktasına
ve sonra da makul doğrultuya doğru B den C ye taşınır. Çünkü C çevresinde hiçbir makul nokta
daha iyi bir objektif fonksiyon değeri üretemez, C noktası bir yerel optimal çözümdür ve
algoritma bu noktada son bulur. Bununla birlikte, bu nokta kesin olarak bu problemin olası en iyi
çözümü değildir. Eğer NLP algoritması D noktasından başlarsa, hızlı bir biçimde E noktasına
hareket eder, ve sonra E den F ye ve F den G ye doğru makul doğrultuyu takip eder.
Belirtilmelidir ki burada G noktası hem yerel hem de global optimal çözüm noktasıdır. Şekil 4
azalım eğimi algoritması ve tüm diğer NLP algoritmalarına ilişkin iki önemli noktaya dikkat
çekmektedir:
i) NLP algoritmalarının sonlandığı herhangi bir yerel optimal çözüm problemin global optimal
çözümü olmayabilir.
ii) NLP algoritmasının sonlandığı yerel optimal çözüm noktası ilk başlama noktasına dayanır.
Bir yerel optimal çözümde sonlanma olasılığı istenmeyen bir durumdur, fakat bu tür
zorluklarla çoğu kez karşılaşılabilir. Maalesef, NLP problemleri ile herhangi bir yerel optimal
çözümün global optimal çözümden ne kadar farklı olduğunu kolay bir biçimde tespit edemeyiz
çünkü bu problemler için optimal amaç fonksiyon değerleri üzerindeki sınırları belirlemenin
genel bir yolu yoktur. Bununla birlikte, bir çok NLP problemini, aynı zamanda global optimal
çözüm olan tek bir yerel optimal çözüme sahiptir. Böylece bir çok problemde, NLP algoritmaları
global optimal çözüme karşılık gelecektir. Fakat, genel bir kural olarak, bir NLP problemi için
elde edilen çözümün global optimal çözüm olup olmadığını bilemeyiz. Bu nedenle, problemin
çeşitli yerel optimal çözümlere sahip olup olmadığını tespit etmek için NLP algoritmalarına
değişik noktalardan başlamak genellikle önerilen bir yaklaşımdır. Bu işlem çoğunlukla global
optimal çözümü ortaya çıkarır.
Solver yazılımı, bir NLP probleminin çözümünde, eğer sıfır noktasından (tüm karar
değişkenlerinin 0’ a eşit olduğu noktadan) başlarsa, çoğu zaman çözümde güçlükle karşılaşır
(eğer bu nokta uygun çözüm noktalarından biri ise). Bu nedenle, bir NLP problemi çözülürken,
eğer mümkünse, en iyisi sıfır noktası olmayan bir başlangıç noktasının belirlenmesidir.
3. ÖRNEK ÇÖZÜM
Şanlıurfa-Harran ovasında Tahılalan sulama birliğinde yer alan orta büyüklükteki bir tarım
işletmesi için doğrusal olmayan bir model örneği (Benli ve Kodal, 2003) aşağıda verilmiştir.
Solver bilgisayar yazılımı ile çözülen örnekte kısıtlı ve yeterli sulama suyu koşullarında
işletmeden elde edilecek maksimum gelir ve bunu sağlayacak optimum bitki deseni
bulunmuştur. İşletmede yer alan ürünleri Çizelge 1 ‘deki gibi gruplayabiliriz.
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Çizelge 1 : Tarım işletmesindeki ürünlerin gruplandırılması
İndeks

Açıklama

i

Tüm ürünler

if
is
iv
iw
isum

1. ürün
2. ürün
Sebzeler
Kışlık bitkiler
Yazlık bitkiler

Bitkiler
buğday, mercimek, biber, patlıcan, ıspanak, soya fasulyesi, susam, ayçiçeği, mısır,
kuruda buğday
buğday, mercimek, biber, patlıcan, ıspanak, kuruda buğday
soya fasulyesi, susam, ayçiçeği, mısır
biber, patlıcan, ıspanak
buğday, mercimek, kuruda buğday
biber, patlıcan, ıspanak

Maksimum gelirin elde edilmesi için kurulan amaç fonksiyonu:
n

Z max = ∑ Bf i . Ai
i =1

B fi = a0 + a1 xi + a2 xi2

Eşitlikte; Z: İşletme için elde edilebilecek maksimum gelir (TL), Bf: 1 hektar alan için bitki
başına su-gelir fonksiyonu, A: bitki ekim alanı (ha), Xi: Bitki başına net sulama suyu, mm
Kısıtlar
Tarım alanı kısıtı

i.
nif

∑A
if =1

= At

if

Eşitlikte; At is toplam çiftlik alanı (ha),
ii.

Ekim alanı kısıtı

Ana ürünler ekim alanı kısıtı:

Aif ≤ AMaxi
Eşitlikte; AMAXi işletmenin mekanizasyon şartları ve Pazar koşullarına bağlı olarak her ürün
için belirlenen maksimum ekim alanı (ha). Bu örnekte Amaxi biber için %20, ıspanak için %10
ve patlıcan için %20 olarak belirlenmiştir.
2. ürün ekim alanı kısıtı:
nis

niw

∑A ≤ ∑A
is

is=1

iii.

iw=1

iw

Rotasyon kısıtı

niw

nisum

∑A ≤ ∑A
iw

iw=1

iv.

=1
isum

isum

Sulama suyu kısıtı

n

∑V A ≤ NIV
i =1

i

i
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Eşitliklerde; Ais 2.ürün ekim alanı, Aiw kışlık bitkiler ekim alanı, Aisum yazlık bitkiler ekim
alanı, Vi net sulama suyu miktarı (mm), NIV işletme için net sulama suyu kapasitesi,(m3)
İşgücü kapasitesi toplam alanın 10 ha olduğu orta büyüklükteki bir işletmede, aile
işgücünün yeterli olacağı düşünülerek ihmal edilmiştir.
v.

Pozitiflik koşulu

Ai ≥ 0
Çözüm:
Solver bilgisayar yazılımı vasıtasıyla elde edilen çözüm aşağıdaki Çizelge 2‘de verilmiştir.
Çizelge 2 : Örnek doğrusal olmayan model problemi çözüm tablosu

Ispanak
Patlıcan
Kuruda
Buğday

Mısır
2. Ürün

Bitk i d es en i

Biber

Buğday

Bitki ekim alanı
ve net sulama
suyu miktarları
Alan
(ha)
Su
(mm)
Alan
(ha)
Su
(mm)
Alan
(ha)
Su
(mm)
Alan
(ha)
Su
(mm)
Alan
(ha)
Su
(mm)
Alan
(ha)

İşletme Geliri ($)
İşletme
gelirindeki düşüş
(%)

Sulama suyu kapasitesi alternatifleri
NIV100

NIV90

NIV80

NIV70

NIV60

NIV50

NIV40

NIV30

NIV20

5

5

5

5

5

4.83

3.98

3.13

130.5

130.5

130.5

130.5

123.6

64.7

64.7

2

2

2

2

2

1.83

883.3

883.3

883.3

883.3

883.3

1

1

1

1

84.1

84.1

84.1

2

2

938.9

NIV10

NIV0

2.47

1.65

-

64.7

64.7

64.7

-

0.98

0.14

-

-

-

790.9

790.9

790.9

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

84.1

84.1

84.1

84.1

84.1

84.1

84.1

-

2

2

2

2

2

2

1.48

0.65

-

938.9

938.9

938.9

938.9

889.8

889.8

889.8

816.6

816.6

-

5

3.74

2.47

1.21

-

-

-

-

-

-

-

572.7

572.7

572.7

572.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.34

2.04

3.73

5.05

6.70

10

31,940

30,970

30,003

29,034

28,065

25,052

20,955

16,857

12,622

8,335

1,789

0

3

6

9

12

22

34

47

60

74

94

72445 m3 65201 m3 57956 m3 50712 m3 43467 m3 36223 m3 28978 m3 21734 m3 14489 m3
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

7245 m3
10%

Kuru
tarım

Çizelge 2 incelendiğinde, modelin farklı işletme su kapasiteleri için bitkilerin ekim alanı ve
sulama suyu miktarını, işletme geliri ve bu gelirdeki düşüşleri hesapladığı görülmektedir.
Doğrusal olmayan programlama modeli, doğrusal programlama modeline göre sulama suyu
miktarını belirlemede daha avantajlıdır. Çizelge 2’den görüldüğü gibi, model her su
kapasitesinde her bitki için ayrı ayrı sulama suyu miktarını belirlemiştir. Doğrusal programlama
uygulamalarında ise kullanıcıların belirlediği her bir bitkinin farklı dönemlerde ihtiyaç duyduğu
sulama suyu miktarları model tarafından seçilmektedir.
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40000

Sulama suyu kapasitesi-İşletme geliri arasındaki ilişki Şekil 5’deki grafikte de
görülebilmektedir. Grafik incelendiğinde, %60 sulama suyu kapasitesine kadar işletme
gelirindeki azalma nispeten düşüktür. Bu noktada toplam gelirin %88’i elde edilmektedir. Bu
noktadan sonra ise, işletme gelirindeki düşüş hızlanmıştır. Sulama suyu kapasitesinin %10’unun
optimum olarak uygulandığı seviye ile kuru tarım arasında ise işletme geliri açısından 4 kata
varan bir gelir artışı gözlemlenmiştir.

30000

94%
97%

88%
91%

66%

20000

78%
53%

10000

İşletme Geliri($)

100%

40%
26%

0

6%

10

0

80

90

70

50

60

40

30

20

10

0

Sulama Suyu Kapasitesi (%)

Şekil 5. Sulama suyu kapasitesi-işletme geliri ilişkisi
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Ülkemizde başta GAP alanı olmak üzere birçok sulama alanında sulama suyunun yetersiz
olması, kısıntılı sulamanın, yetiştirilecek bitkilerin seçiminin ve bu bitkilere verilmesi gereken
sulama suyu miktarının belirlenmesinin önemini ortaya koymaktadır. Büyük yatırımlarla
gerçekleştirilen sulama projelerinden beklenen faydanın sağlanabilmesi, bu alanda tarım
işletmelerinde gerek yeterli gerekse kısıtlı su koşullarında en yüksek gelirin elde edilebilmesi ile
mümkündür. Bunun için, yeterli ve kısıtlı su koşullarında optimum bitki deseninin elde
edilmesine yönelik çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada tanıtılan Doğrusal
Olmayan Programlama yaklaşımının, başta GAP olmak üzere tüm sulama alanlarında optimum
bitki deseninin belirlenmesinde kullanılması ve sonuçların çiftçi tarafından uygulanmasına
yönelik özendirici tedbirlerin alınmasında yarar görülmektedir.
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ÖZET
Günümüzde bilgisayar imkanlarının gelişmesi ile şebeke tasarımında ardışık yaklaşımla
çözüme giden Hardy-Cross, Newton, Lineer Analiz yöntemleri ve optimizasyon (eniyileme)
yöntemlerinin kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bir ağ şebekenin çözümünde iki ana kural
geçerlidir. Düğüm noktalarında süreklilik denklemi sağlanmalı ve gözlerde oluşan enerji
kayıpları toplamı sıfır olmalıdır. Bu amaçla düğüm noktası sayısı kadar süreklilik denklemi, göz
sayısı kadar da enerji denklemi yazılmaktadır. Enerji denklemleri doğrusal olmadığı için
eniyileme yöntemleri ile çözülmeye uygundur.
Genetik Algoritma (GA) son yıllarda doğrusal olmayan mühendislik problemlerinin
çözümünde sık kullanılan bir yöntemdir. GA’nın ana fikri, bir kromozoma sahip bireyler
tarafından karakterize edilen toplumun evrimidir. Her karakter dizisi eniyileme probleminin
uygun bir çözümünü temsil eder. Bir kromozom gen adı verilen semboller dizisinden oluşur. Her
gen ait olduğu kromozomu temsil eden dizi içerisinde bir yere yerleşmiştir. GA ile problem
arasındaki bağ, uygunluk fonksiyonu (z) ile sağlanır. Üretim işlemi, yeniden üretim, çaprazlama
ve mutasyon adı verilen üç ana operatör kullanılarak gerçekleştirilir.
Bu süreç su dağıtım şebekelerine uygulandığında; şebekedeki boru debileri kümesi bir
kromozomu oluşturmaktadır. Enerji denklemleri ise uygunluk denklemine karşılık gelmektedir.
Ayrıca düğüm noktalarındaki süreklilik denklemleri de kısıtlar arasındadır. Düğüm noktalarında
süreklilik şartını sağlayamayan kromozomlar ölecek, süreklilik şartını sağlayan kromozomlar
arasından uygunluk fonksiyonunun değerini en büyük yapan ise çözüm olacaktır.
Bu çalışmada, örnek bir su dağıtım şebekesi genetik algoritma kullanılarak çözülmüş ve
sonuçlar Hardy-Cross ve Newton yöntemlerinin sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Su dağıtım şebekeleri, Hardy-Cross Metodu, Newton Metodu, Genetik
Algoritmalar.
DESIGN OF WATER DISTRIBUTION SYSTEMS WITH GENETIC ALGORITHM
ABSTRACT
Nowadays, due to the development of the computer facilities, water distribution system
solution methods like Hardy-Cross, Newton, Linear analysis and some optimization techniques
are becoming widespread. Two main rules are valid in the solution of a water distribution
network. Continuity condition must be provided at the joints and total head loss around a loop
must be zero. So, joint numbers times continuity equations and loop numbers times energy
equations can be written for a distribution system. Energy equations are suitable to be solved by
using optimization techniques because of the nonlinearity.
Genetic Algorithm is a frequent using method in the solution of engineering applications. The
key feature of a GA is the manipulation of a population whose individuals are characterized by
possessing a chromosome. Each character string represents a feasible solution to the optimization
problem. A chromosome is composed of character strings called gene. Each gene is attached to a
position within the string representing the chromosome to which it belongs. Fitness function (z)
ensures the link between the GA and the problem. The production process is realized by using
three main operators; reproduction, crossover and mutation.
When the GA process applied to the water distribution systems, pipe discharges are become
chromosomes and energy equations forms of the fitness function. In addition, continuity
conditions at the joints are the restrictions. The chromosomes which can not ensure the
continuity condition will die and among the suitable chromosomes the biggest value of the
fitness function will be the solution.
In this study, an illustrated water distribution system is solved by using GA and the results are
compared with the results of Hardy-Cross and Newton methods.
Key Words: Water distribution systems, Hardy-Cross Method, Newton method, Genetic
Algorithms.
1. GİRİŞ
Su dağıtım şebekelerinin, küçük yerleşim birimleri söz konusu olduğunda dahi, çok sayıda
boru içermesi, yazılan denklemlerin önemli bir kısmının doğrusal olmaması ve çok sayıda
denklemin aynı anda çözülmesinin gerekmesi nedeniyle su dağıtım şebekelerinin incelenmesi
karmaşık mühendislik problemlerinden birisi olabilmektedir. Bilgisayarların mühendislik
uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılmasından önceki dönemlerde bu tür şebeke
problemlerinin çözümü pratik metotlarla yapılmakta ve şebekede oluşan basınç ve debilerin
detaylı incelemesi yapılamamaktaydı.
Su dağıtım şebekesi problemlerini çözen sistematik yöntemlerin en eskisi Hardy-Cross
yöntemidir. 1960’lı yılların sonunda bilgisayarların devreye girmesiyle değer kazanan bu
yöntem, pompa ve diğer aksamları içeren büyük sistemlerde yakınsama problemi nedeniyle
önemini kaybetmiştir. Doğrusal olmayan denklemlerin çözümünde Newton yöntemi daha
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başarılı sonuçlar vermektedir. Son yıllarda doğrusal olmayan mühendislik problemlerinin
çözümünde genetik algoritma (GA) yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yöntemdir.
Bu çalışmada GA su dağıtım şebekelerinin çözümü için alternatif bir yöntem olarak
önerilmektedir. Örnek bir su dağıtım şebekesi Hardy-Cross, Newton ve GA yöntemleri
kullanılarak çözülmüş ve yöntemlerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri incelenmiştir.
2. GENETİK ALGORİTMA
Genetik algoritma, sürekliliği, diferansiyelliği ve konveksitesi olmayan fonksiyonları içeren
problemlerin çözümü için geliştirilmiş bir sayısal çözüm yöntemidir. Goldberg (1989), Gen ve
Chen (1997) tarafından uygulama alanı geliştirilmiştir. Genetik algoritmaların başlıca kullanım
alanı optimizasyon (eniyileme) problemleridir. En iyilenecek sistemin veya problemin doğasına
göre kullanılacak GA’nın tipi ve uygulama fonksiyonu belirlenir [Goldberg, 1989].
Genetik algoritmanın ana fikri, her bireyi bir kromozomla temsil edilen toplumun evrim
geçirmesi sonucu oluşan doğal seleksiyondur. Kromozomlar bir karakter dizisi şeklinde
kodlanırlar. Her karakter dizisi eniyileme probleminin uygun bir çözümünü temsil eder.
Bir kromozom gen adı verilen semboller dizisinden oluşur. Her gen ait olduğu kromozomu
temsil eden dizi içerisinde bir yere yerleşmiştir. Her ne kadar kromozomlar gerçel sayılarla,
elemanların permütasyonlarıyla, bir kurallar dizisiyle veya diğer sembollerle temsil
edilebiliyorsa da ikilik sayı düzeni ile temsil en yaygındır. Dizi ikilik sayı düzenindeyse genler 0
ve 1 değerlerini alırlar.
GA ile problem arasındaki bağ, uygunluk fonksiyonu (z) ile sağlanır. Uygunluk fonksiyonu,
kromozomların gerçel sayılar kümesi şeklinde haritalanmasını sağlar. Bu fonksiyonun aldığı
değer ne kadar büyükse bireylerin uyumu o kadar iyi olur.
Genetik algoritma tarafından en uygun çözümün üretilmesi için kullanılan işlem doğal
seleksiyondur. Bu işlem, yeniden üretim, çaprazlama ve mutasyon ile pek çok kromozom
üretimini içerir. Bir genetik algoritmanın her nesli mevcut toplumdan yeni bir toplum oluşturur.
Üretim sırasında zayıf olan bireyler ölür (işlem dışı bırakılır), orta uygunluktaki bireyler bir
kopya alır ve güçlü bireyler ise daha fazla kopya alıp toplumun gelecek nesline geçerler.
Yeniden üretim, turnuva veya rulet tekeri gibi uygunluk ölçekli veya ölçeksiz bir seçim
operatörüne göre en uygun dizilerin seçilmesi işlemidir. Yeniden üretim, mevcut neslin yeniden
üretimine izin verilecek üyelerin seçiminden sorumludur. Bu üyeler uygunluk değerleri (z) temel
alınarak seçilir ve en uygun bireyler gelecek nesillere geçer [Ceylan, 2002].
Çaprazlama, iki ebeveynin kromozomlarının bir çaprazlama kuralına göre karışması işlemidir.
Eğer çaprazlama yapılmazsa yeni bireyler anne veya babasının kopyası olacaktır. Mutasyon ise
kromozomun tek bir geninin rasgele değiştirilmesidir. Mutasyon operatörü genetik algoritmada;
doğal seleksiyon sırasında kaybolan genlerin yeni nesilde denenmesini sağlayarak ve
başlangıçtaki toplumda mevcut olmayan bir geni getirerek önemli bir rol üstlenir.
Yukarıda bahsedilen ana operatörlerden başka “elitizm operatörü” adı verilen ve en iyi
ebeveynin kromozomunu sonraki nesle taşımayı amaçlayan bir operatör daha vardır. Toplumun
üretilmesinden sonra GA en iyi ebeveynin kopyasının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol eder, eğer
çıkarılmamışsa rasgele bir birey seçilir ve en iyi ebeveynin kromozom kümesi bu bireye
yerleştirilir.
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Doğal seleksiyon işlemi devam ederken gen havuzunun ortalama kalitesi yükselir, çünkü
düşük kaliteli kromozomlar elenmektedir. GA’nın uygulaması sırasında en önemli unsur,
problemin GA’ya uygun tanımlanmasıdır. Eniyilenecek değişken ikilik sayı düzeninde yazılmalı
ve bir uygunluk fonksiyonu oluşturulmalıdır [Ceylan, 2002].
Genetik algoritmalarda “uygunluk” kromozomların gen havuzundaki diğer kromozomlardan
iyi olup olmadığını belirleyen bir büyüklüktür. Uygunluk her problem için ayrı kurulmak
zorunda olan bir “uygunluk fonksiyonu” ile değerlendirilir. Uygunluk fonksiyonu öyle
seçilmelidir ki onun maksimum değeri eniyilenecek büyüklüğün istenen değeri olmalıdır.
Aşağıda karar parametrelerinin bir kromozom oluşturacak şekilde kodlanması gösterilmiştir.

ψ = {a, b, c, d,.........}
x = 01010101, 01010111,1010110, 01010010, .........
Yukarıdaki eşitlikte ψ karar parametreleri kümesini, x ise kromozom vektörünü, a, b, c, …. ise
karar parametrelerini göstermektedir. İkilik sayı sisteminde temsil edilen parametre değerleri
aşağıdaki denklem kullanılarak gerçel sayıya dönüştürülür.

ψ i = ψ i, min + Φ i

ψ i, max − ψ i, min
2 li − 1

i = 1, 2, 3, …. k

(1)

Burada ψmin ve ψmax değerleri karar parametrelerinin minimum ve maksimum değerlerini ve k
problemde kaç karar parametresinin olduğunu ifade etmektedir. Φ ikilik sayı sisteminden elde
edilen tam sayıyı göstermektedir, l ise parametreyi temsil eden gen sayısıdır.
Denklem (1) yardımıyla her bir parametre için bulunan değerler, tanımlanan bir uygunluk
fonksiyonu yardımıyla her bir kromozom için gerçel sayıya dönüştürülür. Farklı seçim teknikleri
kullanılarak toplumdaki en uygun kromozom bulunur.
3. SU DAĞITIM ŞEBEKELERİNİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Su dağıtım şebekeleri ağ veya dal şebeke şeklinde düzenlenebilir. Dal şebekede borular bir
kaynaktan çıkarak bir ağacın dalları gibi dağılır ve uç noktaları kapalıdır. Ağ şebekelerde ise
borular örümcek ağı gibi birbirleriyle menba ve mansap uçlarından bağlantılıdır. Dal şebekelerde
meydana gelen bir arıza durumunda, arızalı borunun mansabı su alamayacaktır. Oysa ağ
şebekelerde arızalı boruyu tecrit edip sistemin geri kalan kısmının su alması sağlanabilir. Bu
nedenle su dağıtım şebekelerinin ağ şebeke olarak tasarımı yaygındır ve bu çalışmada ağ
şebekelerin çözümleriyle ilgilenilecektir.
Bir su dağıtım şebekesi hesaplanırken, genellikle boruların çap, uzunluk ve pürüzlülük
değerleri ile su talepleri veri olarak mevcuttur. Bu verilerin ışığında şebekeler iki ana prensibi
sağlayacak şekilde çözülür [Güney & Koç, 2001].
1. Süreklilik Şartı: Düğüm noktalarına gelen debilerin toplamı, bu noktalardan çıkan
debilerin toplamına eşittir. (ΣQ=0)
2. Enerjinin Korunumu Şartı: Bir gözde saat yönü (+) alınarak enerji kayıplarının toplamı
sıfırdır. (Σhk = ΣKQn = 0)
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İkinci prensipten de görüldüğü gibi bir borudaki enerji kaybını veren hk = KQn ifadesi
doğrusal olmayan bir denklemdir. Buradaki K ve n kullanılan enerji kaybı denklemine göre
değişen parametrelerdir. Borularda oluşan enerji kayıplarının hesabında, Darcy-Weisbach
16 f L
denklemi kullanılıyorsa K =
ve n = 2 alınır, Williams-Hazen denklemi için ise
2 g π 2D5
L
K=
ve n = 1.85 alınır.
0.094 C1.85 D 4.87
Yukarıda bahsedilen iki ana prensip sonucu oluşan doğrusal olmayan denklemler farklı
yöntemlerle çözülebilir. Bu çalışmada; en eski su dağıtım şebekesi çözüm yöntemlerinden olan
Hardy-Cross yöntemi, doğrusal olmayan denklemlerin çözümünde etkili bir yöntem olan Newton
yöntemi ve doğrusal olmayan denklemlerin çözümünde yeni bir yaklaşım olan Genetik
Algoritma incelenecektir.
3.1. Su Dağıtım Şebekelerinin Hardy-Cross Yöntemi İle Çözümü

Hardy-Cross yönteminde şebeke çözümü için aşağıdaki işlem sırası uygulanır.
a. Süreklilik denklemini sağlayacak şekilde boru debileri seçilir.
b. Her boru için yük kaybı bağıntısı h k = K Q n şeklinde yazılır.
c. Saat ibresinin dönüş yönündeki yük kayıpları pozitif, ters yöndekiler ise negatif alınarak
her göz için yük kayıplarının cebirsel toplamı Σ h k = Σ KQ n hesaplanır.
d. Amaçlanan Σ hk = 0 eşitliğine ilk denemede ulaşmak her zaman mümkün olmadığı için
her göz için bir ∆Q düzeltme debisi hesaplanıp Σ hk = 0 sağlanıncaya kadar hesaplara
devam edilir.
e. Birden fazla göze ait olan borular her iki gözün düzeltme debisiyle de işleme girer.
Herhangi bir boru için Q0 başlangıçta kabul edilen debi, Q ise düzeltmeden sonraki debi olsun
Q = Q0 + ∆Q

(2)

ve her boru için
hk = KQn = K(Q0 + ∆Q)n

(3)

yazılabilir. (2) bağıntısı binom teoremi yardımıyla açılarak ve ∆Q küçük olduğu için 2 ve daha
yukarı üslü terimler ihmal edilerek

Σ K i Q in = Σ K i Q 0,n i + ∆Q Σ K i n Q 0,n −i 1 = 0

(4)

buradan düzeltme debisi

∆Q =

− Σ K i Q 0,n i
(5)

n ΣK i Q 0,n −i 1

olarak elde edilmektedir. (5) ifadesinde paydaki değer hesaplanırken debilerin yönlerine göre
işarete dikkat edilerek, paydada ise aritmetik olarak toplanmaktadır. ∆Q saat ibresi yönündeki
debilere eklenir ve saat ibresine ters debilerden çıkartılır.
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3.2. Su Dağıtım Şebekelerinin Newton Yöntemi İle Çözümü

Newton yönteminde,

⎧ x1 ⎫
⎪x ⎪
{x } = ⎪⎨ 2 ⎪⎬ : değişkenler vektörü, {F } =
⎪ : ⎪
⎪⎩ x n ⎪⎭
⎡ ∂ F1
⎢ ∂x
⎢ 1
⎢ ∂ F2
[D ] = ⎢ ∂x 1
⎢ ......
⎢ ∂F
⎢ n
⎢⎣ ∂ x 1

∂ F1
∂x 2
∂ F2
∂x 2
.......
∂ F1
∂x 2

.......... ...
.......... ...
.......... ...
.......... ...

⎧ F1 ⎫
⎪F ⎪
⎪ 2⎪
⎨ ⎬ : denklemler vektörü ,
⎪ : ⎪
⎪⎩ Fn ⎪⎭

∂ F1 ⎤
∂x n ⎥
⎥
∂ F2 ⎥
∂ x n ⎥ : türevler matrisi (Jakobiyen)
...... ⎥
∂Fn ⎥
⎥
∂ x n ⎥⎦

olmak üzere, denklemler sistemini çözmek için kullanılan Newton formülü,

{x }m + 1

=

{x }m

− [D]

−1

{F }(m)

(6)

şeklinde yazılmaktadır. Burada {x} değişkenler vektörü olup bilinmeyen Qi boru debilerinden
oluşmaktadır, {F} ise denklemler vektörü olup su dağıtım sistemlerinin genel çözüm
prensiplerinde bahsedilen süreklilik ve enerji denklemleridir. [D] matrisi ise denklemler
vektörünün değişkenlere göre kısmi türevlerini içeren Jakobiyen matrisidir. Denklemdeki (m)
indisleri tahmin edilen (m+1) indisi ise hesaplanan değerleri simgelemektedir.
[D-1]{F} = {y} alınarak,
{x}m+1 = {x}m – {y}

(7)

iteratif formülü kullanılarak denklem sistemi çözülür [Larock ve Diğ., 2000].
3.3. Su Dağıtım Şebekelerinin Genetik Algoritma İle Çözümü

Su dağıtım şebekelerinin maliyetinin optimizasyonunda eşdeğer boru yöntemi [Tong ve diğ.,
1961; Raman, 1970; Karahan, 1994] ve GA tekniği değişik araştırmacılar tarafından
kullanılmıştır [Simpson, 1994; Gupta, 1999]. Bu çalışmada amaç fonksiyonu olarak maliyet
yerine sistemdeki enerji kayıplarının toplamını minimum yapacak bir fonksiyon tanımlanmış ve
GA tekniğinin su dağıtım şebekelerinin tasarımında kullanılabilirliği incelenmiştir. Su dağıtım
şebekelerinin GA ile modellenmesi durumunda, şebekedeki boru debileri kümesi bir kromozomu
oluşturmaktadır. Başlangıçta kromozomu oluşturan genlerin 0 olduğu kabul edilirse aşağıdaki
örnek kromozom elde edilir. Bir gendeki karakter sayısı ne kadar fazla alınırsa parametrelerin
duyarlılığı o kadar artar.
Q =|
Q(1)
| |
Q(2)
| .......... |
Q(n)
|
x = | 000000000000000 | | 000000000000000 | ......... | 000000000000000 |
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Şebeke problemini çözümünde uygunluk fonksiyonu Denklem (8)’de verilmiştir.

Min z =
Q

m

∑h
i =1

(8)

ki

Burada z uygunluk (amaç) fonksiyonunu ve hk
göstermektedir.

∑Q

i

=0

∀j,i

i

ise her bir borudaki enerji kaybını

(9)

j

Denklem (9)’da kısıtlayıcı fonksiyon verilmiştir. Bu denklem düğüm noktalarındaki süreklilik
denklemlerini oluşturmaktadır. Boru debilerinin ikilik sayı sisteminden gerçel sayı sistemine
dönüşümü Denklem (10) ile verilmiştir.

Q i = Q i, min + Φ i

Q i, max − Q i, min

(10)

2 li − 1

Burada, Qi, min ve Qi, max boru debilerinin minimum ve maksimum değerlerini. Φi , ise ikilik
sayı sisteminden elde edilen tam sayıyı göstermektedir. Her debinin alt ve üst sınırlar arasında
sonsuz sayıda değer alabilmesi mümkündür. Ancak düğüm noktalarında süreklilik şartını
sağlamayan kromozomlar (debi kombinasyonları) ölecek, süreklilik şartını sağlayan
kromozomlar arasından uygunluk fonksiyonu değerini en küçük yapan ise çözüm olacaktır.
GA’nın su dağıtım şebekesi çözümüne uygulanması aşağıdaki adımlar kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
a. Başlangıç: n adet kromozom içeren toplumun (popülasyonun) yani gen havuzunun
oluşturulması.
b. Uyumluluk: Her “x” kromozomu için uygunluk fonksiyonunun z(x) bulunması Denklem
(8).
c. Yeni toplum: Yeni toplumu oluşturmak için seçim, çaprazlama, mutasyon adımları tekrar
edilir.
d. Değiştirme: Algoritmanın yeniden çalıştırılmasında oluşan yeni toplumun kullanılması.
e. Test: Eğer yeterli bir yaklaşıklık sağlanıyorsa algoritmanın sona erdirilmesi ve son
toplumun çözüm olarak sunulması.
f. Döngü: Eğer test sağlanmamışsa 2. adıma geri dönülmesi.
4. SAYISAL ÖRNEK

Şekil 1’de gösterilen iki gözden oluşan, beş borulu bir şebeke uygulama örneği olarak
seçilmiştir. Boru çapları (D), boru uzunlukları (L), Darcy-Weisbach enerji kaybı denklemi için
16 f L
kayıp katsayıları (f) ve bu veriler kullanılarak K =
formülüne göre hesaplanan K
2 g π 2D5
katsayıları Tablo 1’de verilmiştir.
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QD1

QD3

Q2

D1

D3
Q3

G2
Q5

Q1
G1
D2

D4
QD2

Q4

QD4

Şekil 1. Sayısal uygulama örneği
Tablo 1. Örnek şebekedeki boru özellikleri
Boru No
1
2
3
4
5
300
300
200
100
100
D (mm)
125
200
175
150
270
L(m)
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
f
85.0066 136.0106 903.7269 24787.9395 44618.2891
K

Şekil 1’de gösterilen örnek şebekenin düğüm noktalarına gelen ve giden debiler Tablo 2’de
verilmiştir. Düğüm noktası debilerinin yönleri Şekil 1’de görülmektedir. Bu durumda şebekeye 1
noktasından giren 100 l/s’lik debi 2, 3 ve 4 noktalarından çıkıyor gibi düşünülecektir.
Tablo 2. Örnek şebekedeki düğüm noktası debileri
Düğüm No 1
2 3 4
100 30 30 40
Debi (l/s)
4.1. Örnek Şebekenin Hardy-Cross Yöntemi İle Çözümü

Şekil 1’de gösterilen örnek su dağıtım şebekesinin Hardy-Cross yöntemine göre çözümü için
Bölüm 3.1’de verilen işlem sırası uygulanmıştır. Çözüme başlanırken sürekliliği sağlayacak
şekilde seçilen boru debileri Tablo 3’te verilmektedir. Hardy-Cross yöntemi için ∆Q düzeltme
debisi için yakınsama sınırı 10-6 m3/s olarak seçilmiştir. Analiz dört iterasyonda tamamlanmış
olup elde edilen debiler yine Tablo 3’te verilmektedir.
Tablo 3. Hardy-Cross yöntemi ile hesaplanan boru debileri
Boru No
1
2
3
4
5
Debi (l/s) 35.46 33.93 30.61 5.46 3.93
4.2. Örnek Şebekenin Newton Yöntemi İle Çözümü

Örnek şebekenin Newton yöntemi ile çözümü için Bölüm 3.2’de belirtilen değişkenler
vektörü, boru debilerinden oluşmaktadır. F denklemler vektörü ise; 2, 3 ve 4 nolu düğüm
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noktalarındaki süreklilik denklemlerinden ayrıca, 1 ve 2 nolu gözlerdeki enerjinin korunumu
denklemlerinden oluşmaktadır. F denklemler vektörü aşağıda verilmektedir.
F(1) = Q(1) - Q(4) - 0.03
F(2) = Q(2) - Q(5) - 0.03
F(3) = Q(3) + Q(4) + Q(5) - 0.04
F(4) = - K(1) * Q(1)2 + K(3) * Q(3)2 – K(4) * Q(4)2
F(5) = K(2) * Q(2)2 – K(3) * Q(3)2 + K(5) * Q(5)2
Newton yönteminde de Hardy-Cross yönteminde olduğu gibi debi yakınsama sınırı 10-6 m3/s
olarak seçilmiştir ve iterasyona başlamak için tahmin edilen debi değerleri de yine aynı
seçilmiştir. Newton yönteminde de dört iterasyon sonucu istenen yakınsama sağlanmıştır.
Newton yöntemi için boru debileri Tablo 4’te verilmektedir.
Tablo 4. Newton yöntemi ile hesaplanan boru debileri
Boru no
1
2
3
4
5
Debi (l/s) 35.46 33.93 30.61 5.46 3.93
4.3. Örnek Şebekenin Genetik Algoritma İle Çözümü

Örnek şebekenin genetik algoritma ile çözümünde Bölüm (4.2)’de bahsedilen düğüm
noktalarındaki süreklilik denklemleri birer kısıt olarak tanımlanmıştır. Kromozomu oluşturan
genlerin karakter sayısı 15 olarak seçilmiştir. Uygunluk fonksiyonu olarak ise 1 ve 2 nolu
gözlerdeki enerji denklemleri birleştirilerek
z = K(2) * Q(2)2 + K(5) * Q(5)2 – K(1) * Q(1)2 – K(4) * Q(4)2 = 0
elde edilmiştir. Gen havuzu büyüklüğü arttıkça uygunluk fonksiyonunda bir artış izlenmiştir.
Ancak bu sayının büyümesinin uygunluk fonksiyonunun artışına yaptığı katkının belli bir
değerden sonra önemsiz olduğu gözlenmiş ve popülasyon sayısı (toplum büyüklüğü) 250
alınmıştır. Yeni toplumu oluşturmakta yararlanılan çaprazlama ve mutasyon için sırasıyla 0.6 ve
0.4 olasılıkları kullanılmıştır. Ayrıca elitizm operatöründen de yararlanılmıştır. Maksimum
generasyon (nesil) sayısı 40 olarak alınmıştır. Şekil 2’den de görüldüğü gibi uygunluk
fonksiyonu 40 adımdan sonra 0’a yakınsamaktadır.
Yukarıda belirtilen verilerin ışığında GA yöntemi ile bulunan boru debileri Tablo 5’te
verilmektedir.
Tablo 5. Genetik Algoritma yöntemi boru debileri
Boru no
1
2
3
4
5
Hesaplanan debi (l/s) 35.56 34.00 30.44 5.56 4.00
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Uygunluk Fonksiyonu Değerleri

Su Dağıtım Şebekelerinin GA ile Çözümü

250.00

Ort
Eniyi

150.00
50.00
-50.00 1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

-150.00
-250.00

Generasyon Sayısı

Şekil 2. Genetik Algoritma çözümünde uygunluk fonksiyonunun toplum ortalaması ve en iyi
değerleri
5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, Genetik Algoritmaların su dağıtım sistemlerinin tasarımında uygulanabilirliği
gösterilmiştir. Bu amaçla örnek bir su dağıtım şebekesi Hardy-Cross, Newton ve Genetik
Algoritma yöntemleri ile çözülmüş ve Hardy-Cross ile Newton yöntemlerinin sonuçlarının
birbiriyle çakıştığı, GA yöntemi sonuçlarının ise diğer yöntemlerle çok iyi uyum sağladığı
görülmüştür.
Hardy-Cross yönteminin gerçek su dağıtım şebekelerinde bulunan pompa, basınç düşürücü
vana gibi donanımları modelleyemediği bilinmektedir. Newton yönteminde ise boru sayısı kadar
elemandan oluşan bir kare matrisin çözülmesi gerektiği için, binlerce borudan oluşan gerçek bir
şebeke düşünüldüğünde bu yöntemin de işlem süresi ve sonuçların duyarlılığı açısından
dezavantajları bulunmaktadır. Genetik algoritma yöntemi ise ilk bakışta bir deneme yanılma
yöntemi gibi görülmesine karşılık sürekli iyileşen denemeler yapıldığı için kısa sürede
yakınsamaktadır. Genetik Algoritma yönteminde kısıtlar sadece süreklilik denklemleri değil,
şartnamelerde belirtilen hız ve basınç aralıkları, maliyet vb. olabileceği için diğerlerinden daha
esnek bir yöntemdir.
GA su dağıtım şebekelerinin tasarımında yeni bir yöntemdir. Ülkemizde ölü noktalar yöntemi
yerine bilgisayar olanaklarının gelişmesi dikkate alınarak iteratif çözüm yöntemlerinin yanı sıra
GA yönteminin de gerçek projelerin çözümünde sağlayacağı ekonomi dikkate alınarak
kullanılması önerilmekte, özellikle optimum tasarım için GA’nın uygun olduğu
düşünülmektedir.
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ÖZET
Son 20 yılda, su kaynakları ile ilgili sorunların kapsam ve boyut olarak daha da karmaşıklaşması
nedeniyle, kaynak yönetiminde detaylı ve bütünsel bir yaklaşım zorunlu olmaktadır. Çevrenin, su,
hava ve toprak kaynakları açısından bir bütün oluşturması; dolayısıyla bir kaynağa yapılan
müdahalenin diğerlerini etkilemesi nedeniyle, su kaynakları yönetiminin de çevre bütünü içinde
değerlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Su kaynaklarının yönetiminde, kapsam ve ölçek
değişiklikleri, geliştirilmesi gereken çözümlerin de aynı kapsam ve boyutta ele alınmasını
gerektirmektedir. Bu durumda da, verilecek çok kapsamlı yönetim kararlarına bilimsel bir temel
oluşturmak üzere, giderek daha yaygın bir şekilde havza modellerinden yararlanılmaya
başlanmıştır. Hidrolojik modellerin genel olarak iki temel kullanımı mevcuttur: (a) hidrolojik
süreçlerin oluşum mekanizmalarının tanılanması ve (b) tasarım amaçlı tahminlerin yapılması. Su
potansiyelinin belirlenmesi ve su paylaşımlarının düzenlenmesi amacıyla, oldukça iyi
yapılandırılmış ve havza bazında analiz imkanı tanıyan matematik modeller, düzenli bir yönetim
ve planlamanın yapılabilmesi için de bir zorunluluk olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Su kaynakları yönetimi, havza modelleri
THE USE OF COMPUTER-BASED WATERSHED MODELS IN WATER RESOURCES
MANAGEMENT
ABSTRACT
Water resources require detailed and integrated management practices due to increasing
complexities in the problems related to these resources. The need for evaluating water resources as
part of the environmental continuum has arisen from the fact that the environment comprises water,
atmosphere and land resources as its major components, and an intervention on one of these
components affects the others. Scale changes in water resources management has forced managers to
develop comprehensive solutions to the existing problems. Reliable and comprehensive decisions
require a scientific basis provided by the utilization of river basin models. There are two common
uses of hydrologic modeling in water resources: (a) identification of basic mechanisms that underlie
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hydrologic processes and (b) making predictions for design purposes. Well-structured mathematical
models with basin-wide analysis capabilities have become a necessity in water resources
management and planning for the determination of water potential and water allocation strategies.
Key Words: Water resources management, river basin models
1. GİRİŞ
Günümüzde su kaynaklarının yönetimi giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Suyun eskiden
olduğu gibi sadece nicelik olarak değerlendirilmesi yeterli olmayıp, belirli standartlara uygun
niteliğinin de sağlanmasına yönelik yaklaşımlar hızla önem kazanmış ve bu iki unsuru birlikte
etkileyen faktörlerin bir arada değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Yönetim kapsamı ele
alınacak olursa, geçmişte nerede ne kadar su bulunduğu sorusuna cevap aranırken, günümüzde suyun
miktarı ile birlikte kalitesinin de ele alınması, bu iki unsura etki eden tüm faktörlerin birlikte
değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu olgunun temelinde, karşılaşılan sorunların kapsam ve
boyut açısından çeşitlenmesi yatmaktadır. Başka bir deyişle, su kaynakları geniş kapsamda “çevre”
olgusu içinde ele alınmaya çalışılmaktadır [Özkul vd., 2001].
Çevrenin de, su, hava ve toprak kaynakları açısından bir bütün oluşturduğu; dolayısıyla bir
kaynağa yapılan müdahalenin diğerlerini etkilemesi nedeniyle, su kaynakları yönetiminin de
çevre bütünü içinde değerlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 1992 yılında Dublin’de
düzenlenen Su ve Çevre konulu uluslararası konferans ile yine aynı yıl Rio de Janeiro’daki BM
Çevre ve Gelişimi Konferansı’nda, entegre su kaynakları yönetiminin önemi vurgulanmış ve
bunun başarılmasında etkili, anahtar niteliğindeki ilkeler konusunda karara varılarak Dublin ve
Rio kararları deklare edilmiştir. Alınan bu kararlar, suyu tükenebilir ve zarar görebilir bir kaynak
olarak ele alıp, su kaynaklarının yönetiminde katılımcı bir yaklaşıma işaret etmekte; suyun
potansiyel kullanımları arasındaki rekabette etkili ekonomik değerinin iyi değerlendirilmesi ve
sosyal ve ekonomik bir kaynak olarak da uygun şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Aradan geçen on yıllık bir süreye rağmen, günümüzde dahi bu kurallar, su kaynaklarının
yönetimine temel oluşturacak şekilde üzerinde uzlaşıya varılmış en önemli kriterler olarak kabul
edilmektedir.
2. MODELLEME ÇALIŞMALARININ AMACI
Su kaynaklarının yönetiminde, yukarıda sözü edilen kapsam ve ölçek değişiklikleri,
geliştirilmesi gereken çözümlerin de aynı kapsam ve boyutta ele alınmasını gerektirmektedir. Bu
durumda da, verilecek çok kapsamlı yönetim kararlarına bilimsel bir temel oluşturmak üzere,
giderek daha yaygın bir şekilde havza modellerinden yararlanılmaya başlanmıştır.
Modelleme çalışmalarına başlamadan önce bu çalışmalardan beklenen amaçların tümüyle
ortaya konması gerekmektedir. Hidrolojik modellerin genel olarak iki temel kullanımı
mevcuttur: (a) hidrolojik süreçlerin oluşum mekanizmalarının tanılanması ve (b) tasarım amaçlı
tahminlerin yapılması. Su kaynakları yönetiminin genel karar verme yapısı içerisinde modellerin
yerinin benimsenmesi; modellenen olayların ve bu olayları matematiksel eşitliklerle ifade
etmedeki kolaylık ve zorlukların ortaya konması; matematiksel eşitliklerin çözümünde kullanılan
çözüm tekniklerinin irdelenmesi; mevcut veri imkanları ve veriye ulaşımdaki zorlukların tahmin
edilmesi; model kalibrasyonu ve verifikasyonu tekniklerinin incelenmesi; gerekli donanım ve
yazılımın belirlenerek bunlar üzerindeki kullanım yeterliklerinin belirlenmesi ve modelleme
sonuçlarının karar verme aşamasındaki aktif kullanımlarının araştırılması gibi aşamalardan sonra
bilgisayar modelleri geliştirilmeli ve modellere gerçek olayları temsil niteliği kazandırılmalıdır .
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Bir modelleme çalışmasının başarıyla yürütülebilmesi için gerekli teknik bilgi birikimi ve
deneyime sahip kişilerden oluşacak bir ekibe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, yönetim ve
planlama işlerini yürütenler, ulaşılmak istenen amaçların ve modellemeyle cevaplanması istenen
soruların ortaya konması ve model sonuçlarının karar verme sürecine yansıtılması aşamalarında
oldukça etkin rol oynamaktadır. Değişik disiplinlerden gelen mühendislerle araştırmacılar,
(1) ilgilenilen konudaki gerçek olay yapısının anlaşılması, (2) bu yapının temel özelliklerinin
matematiksel ifadelerle temsil edilmesi, (3) model parametrelerinin hesaplanması ve (4) sonuçta
elde edilen denklem takımlarına uygun çözümlerinin bulunması konularında gerekli bilgi ve
deneyim ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmalıdır. Bunun dışında, mevcut bilgisayar yazılımları
içinden kullanılacak olanların tercihi, gerektiğinde yeni ara yazılımların geliştirilmesi ve
bilgisayar sistemlerinin etkin kullanımı konularında da önemli derecede bilgi ve deneyime
ihtiyaç duyulmaktadır.
Günümüzdeki su kaynakları yönetiminde matematik modeller, karar verme sürecinin önemli
bir aracını oluşturmaktadırlar. Su potansiyelinin belirlenmesi ve su paylaşımlarının düzenlenmesi
amacıyla, oldukça iyi yapılandırılmış ve havza bazında analiz imkanı tanıyan matematik
modeller, düzenli bir yönetim ve planlamanın yapılabilmesi için de bir zorunluluk olmaktadır.
3. BİLGİSAYAR MODELLERİNİN GELİŞİM SÜRECİ
3.1 Havza Yönetim Modellerinin Gelişimi
Geçmişte su kaynaklarının yönetimi açısından karşılaşılan temel sorunlar, su temini, taşkın
kontrolü gibi doğrudan suyun miktarı ile ilgili problemler olduğundan, sadece bu ihtiyaca cevap
verecek nitelikte hidrolojik ve hidrolik modellerin gelişimi 1970’lerden itibaren başlatılmıştır.
U.S. Army Corps of Engineers (Hydrologic Engineering Center) tarafından oluşturulan HEC
serisi modeller bu çalışmaların ilk ürünleri olmuştur. Daha sonraki çalışmalarda, akarsu
havzasının iklim, su, toprak ve bitki gibi çeşitli bileşenlerden oluştuğu; akarsudaki akışın da
hidrolojik çevrimde yer alan süreçlerden (yağış, buharlaşma, sızma gibi) etkilendiği görüşü önem
kazanmış ve çevrimdeki tüm olayları ve bunların ilişkilerini simüle edecek daha kapsamlı
modeller geliştirilmiştir. Stanford Havza Modeli (SWM) bu amaca yönelik olarak geliştirilen
modellerden en belirgin olanıdır. Tablo 1’de bu çerçevede geliştirilmiş modeller ve bunların
simüle ettikleri hidrolojik süreçler özetlenmektedir.
Bilgisayar modellerinin tarihsel gelişimi incelendiğinde bu gelişimin temel nedenleri arasında,
problemlerin gittikçe karmaşıklaşması nedeniyle yeni ve daha kapsamlı modellere duyulan
ihtiyaç gösterilebilir. Bununla birlikte, ihtiyacı karşılayacak ve kapsamlı çözümlerin elde
edilmesine imkan tanıyacak böyle modellerin gelişimini, özellikle bilgisayar teknolojisinde
yaşanan hızlı gelişmelerin kolaylaştırdığı da açıktır. Gerçek yaşamdaki su kaynakları
sistemlerinin matematiksel ifadelerle temsil edilerek, bu ifadelerin bilgisayar kullanımıyla
çözümlenmesi tekniği, 1960 ve 1970 yılları arasında oldukça yoğun olarak uygulanmıştır. Su
kaynakları yönetim modellerinin çoğu bu süreç içerisinde oluşturulmuş; bunu izleyen yıllarda da
mevcut modellerin güncellenmesi ve yeni sürümler halinde geliştirilmesi sözkonusu olmuştur.
1980’li yılların ortalarında su kaynakları yönetim modellerinin gelişimi genelde dönüşüm
modelleri üzerine olmuş; bu yıllarda daha önceden minibilgisayarlar üzerinde geliştirilmiş olan
modeller masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir. MS-DOS işletim
sistemi altında çalışan IBM uyumlu masaüstü bilgisayarlar, bu dönemde su kaynakları yönetimi
çalışmalarında yaygın olarak kullanılan mikrobilgisayar sistemleri olmuştur. 1980’lerin sonlarına
doğru ise mikroişlemci teknolojisinin gelişimiyle birlikte, veri yönetimi yetenekleri gelişmiş,
grafik kullanımı yaygınlaşmış ve model sonuçlarının yorumlanması kolaylaşmıştır. Günümüzde
ise
bir
su
kaynakları
yönetim
modeli,
bir
arada
kullanılan
değişik
737

Tablo 1. Mevcut havza modellerinin sınıflandırması (K = Kesikli, S = Sürekli, O = Ortalanmış, Y = Yayılı) [Özkul vd., 2001].
Model Adı
AGTEHM
ANSWERS
ARM
BOUGHTON
BROOK
COSSARR
CREAMS
DMSM
DRAINMOD
DRRRM
HEC-1
HELP
HLAND
HMOND & HMONDAY
HSP
KWM
LBRM
NPS
OPSET
OSUM
PROSPER
RECHARGE & RAINMOD
SSARR
SWPM
TEHM
TWM
UGLRO
USDAHL
WHTM
WORSPR

SİMÜLE EDİLEN SÜREÇ
Yağış Kar Evapotr. Yüzey
Kimyasal
akışı
taşınım
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Erozyon Sızma denklemi ya da yaklaşımı

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Horton
Holtan
Crawford and Linsley
Horton
Su bütçesi
Toprak nem indisi (SMI)
Soil Conservation Service (SCS), Green and Ampt
Crawford and Linsley
Mein and Larson
Green and Ampt
Holtan, SCS, HEC-Üstel, Başlangıç ve sabit sızma kaybı

K/
S
S
K
S
S
S
S
S
S
K
S
K

O/
Y
O
Y
Y
O
O
O
O
O
O
Y
O

Soil Conservation Service (SCS)
Soil Conservation Service (SCS)
Philip
Crawford and Linsley
Crawford and Linsley
Holtan
Crawford and Linsley
Crawford and Linsley
Crawford and Linsley
Su bütçesi
Indeks Yöntemi
Philip
Su bütçesi
Su bütçesi
Holtan
HEC-Üstel
Holtan
Crawford and Linsley
Richards Denklemi’nin sonlu farklarla çözümü

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
K
S
S
S
S
K
S
S
S

O
O
O
Y
Y
Y
Y
Y
Y
O
O
O
O
O
O
O
O
Y
O

yazılım paketlerinden oluşmakta olup kişisel bilgisayarlar üzerinde dahi kolayca
çalıştırılabilmektedir. Örneğin, bir havza yönetim uygulaması, akış hidrografının
oluşturulmasında kullanılan bir hidrolojik akış modeli, akarsu ya da haznedeki kirlilik yüklerinin
belirlenmesinde kullanılan bir su kalitesi modeli ve bir akarsu ya da hazne işletim modelinden
meydana gelebilmektedir (Şekil 1).

MIKE INFO Veri Yönetimi ve Coğrafi
Bilgi Sistemi
Tematik Haritalar Veri Altlıkları
Tablolar
Sayısal Yükselti Modelleri

Akarsu Modelleri
•
•

Havza Modelleri
•
•

MIKE 11
MIKE 21
•
•
•
•

NAM
MIKE BASIN

Veritabanı
Hidroloji
Arazi Kullanımı
Kirleticiler
Talepler

Şekil 1. Havza yönetimine yönelik entegre bir model sistemi (MIKE INFO)
Birarada birden çok modelin kullanılmasıyla oluşan yeni yönetim modellerine, özellikle
1980’li yıllarda, su kirliliği sorununun önem kazanmasıyla su kalitesi de önemli bir bileşen
olarak dahil edilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede noktasal ve arazi kullanımına bağlı noktasal
olmayan (yayılı) kirlilik yüklerinin ve taşınım mekanizmalarının modellenmesi gündeme
gelmiştir. Havza modellemesindeki bu evrim, yine günümüzde geçerlilik kazanan “entegre havza
yönetimi” anlayışına paralel olarak ortaya çıkmıştır [Özkul vd., 2001].
3.2 Entegre Çevresel Modellemede Son Gelişmeler
Çevrenin atmosfer, okyanuslar, yer yüzeyi, kıtasal hidrosfer ve biyosfer gibi elemanları içeren
dinamik bir sistem olması ve bu elemanlar arasındaki ilişkilerin enerji, kütle ve momentumun
korunumu ilkeleriyle ifade edilebiliyor olması, çevresel modellemeyi, çevreyle ilgili mevcut ve
gelecekteki durumların matematiksel olarak tanımlanması açısından oldukça etkin kılmaktadır.
Bu tanımlama genel olarak üç grupta incelenebilmektedir:
i. Yukarıdaki elemanlardan atmosferle ilgili rüzgar, hava sıcaklığı, nem ve yağış; okyanuslar
için akış hızları, sıcaklık ve tuzluluk ya da kar ve buzun kütlesel ve alansal dağılımı gibi bir
elemanın mevcut durumunun ifade edilebilmesi için temel değişkenlerin tahmini;
ii. Temel çevrimlere dayalı olarak çevre sisteminin bütününe ait elemanlar arası ilişkilerin kütle,
enerji ve momentumun korunumuna bağlı olarak belirlenmesi;
iii. Taşkın benzeri çevresel olgu ve olayların tahmin edilmesi.
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Çevrenin entegre modellemesi, özellikle bilimsel iki gelişmeye paralel olarak gelişim
göstermiştir. Bunlardan ilki, önceleri çevrenin sadece belli elemanlarının modellenmesinde
kullanılan dinamik modellerin çevrenin bütününe yönelik entegrasyonu; diğeri de kendi içinde
bütünlük gösteren bu dinamik modellerin alansal verilerle entegrasyonudur. Özellikle son
yıllarda, büyük miktarlarda çevresel verinin toplanması, işlemlenmesi ve transferini
kolaylaştıracak şekilde bilgi teknolojilerinde çok önemli gelişmeler görülmüştür. Coğrafi bilgi
sistemleri (CBS)’nin gelişimi, Küresel Konum Belirleme Sistemi (Global Positioning System:
GPS)’nin gelişimi, uzaktan algılama teknikleri ve Internet teknolojisindeki gelişmeler bunlardan
en belirgin olanlarıdır. Bu gelişmeler, dinamik modellerdeki gelişime paralel şekilde
gerçekleşerek, dinamik modellerle konumsal veriler arasındaki boşluğu kapatan bir köprü görevi
görmüştür. Veri yönetimi açısından günümüzdeki en gelişmiş teknik coğrafi bilgi sistemleri
(CBS) olmaktadır. Genel olarak konumsal verilerle ilgili alansal incelemelerin yapılabilmesine,
bunlara ait öznitelik bilgilerinin konumsal verilerle bir arada tutulmasına, öznitelik bilgileri
üzerindeki sorgulamalarla alansal sonuçların elde edilmesine, ya da tam tersi yönde alansal
veriler üzerindeki analizler sonucu ilişkisel sonuçların elde edilmesine imkan tanıyan bilgisayar
sistemleri olan coğrafi bilgi sistemleriyle, büyük hacimlerde verilerin aralarındaki tüm ilişkilerle
birlikte saklanması mümkün olmaktadır. Bu teknikler önceleri sadece kartografik amaçlarla
geliştirilmiş olmakla birlikte, günümüzde tahmin, planlama ve havza modelleriyle entegre
edilerek de modelleme aracı olarak kullanılmaktadır.
Havza modellemesinde doğru ve temsil niteliği yeterli olan veriye ihtiyaç vardır. Ancak bu
ihtiyacın karşılanması, hidrolojik verilerin alansal niteliği, çok fazla miktarda veri olması ve veri
organizasyonunun zahmetli olması nedeniyle oldukça zordur. En önemli problemlerden biri,
modellerde kullanılacak verilerin farklı formatlarda düzenlenip, farklı ortamlarda depolanmış
olmasıdır. Bu tür verilerin modele uygun hale getirilmeleri zor bir işlemdir. Ayrıca farklı
modellerin veri ihtiyaçları da birbirinden farklı olduğundan, mevcut verilerin herbir modele göre
ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir. Ancak bu sorunlar CBS ile kolayca çözümlenerek, çeşitli türde
alansal veri katmanları üst üste analiz edilip, birden fazla havza özelliği bir arada
değerlendirilebilmektedir. Bu veriler CBS ile entegre edilen modellere girdi oluşturduğu gibi,
model çıktıları da yine CBS ile görsel olarak sunulabilmektedir. Bunun yanı sıra, hem model
girdisi hem de verifikasyon ölçütü olan uzaktan algılama verileri, bu tür bilgilerin kullanımını
sağlayan yeni modelleme yaklaşımlarının gelişimine neden olmuş; alansal verilerle ilgili alansal
analiz yöntemlerinin gelişimini hızlandırmış ve arazi çeşitliliğinin karakterize edilmesini
kolaylaştırmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. CBS üzerinde gelişmiş bir havza modeli : Mike Basin
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4. HAVZA MODELLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
4.1 Havza Sistemi Tanımına Göre Sınıflandırma
Havza modellerinin değişik şekillerde sınıflandırılması mümkün olmaktadır. 1998 yılında
Ambroise havza modellerinin aşağıdaki gruplara ayrılarak sınıflandırılabileceğini belirtmiştir
[AIMWATER, 1999].
-

Deterministik veya stokastik modeller
Deneysel, kavramsal veya fiziksel tabanlı modeller
Ortalanmış, yarı-yayılı veya yayılı modeller
Kinematik veya dinamik modeller.

Bu sınıflandırmanın dışında farklı araştırmacılar tarafından (1988’de Todini ve Roche,
1993’de Wheater, 1999’da Edijatno gibi) farklı sınıflandırmalar da yapılmıştır.
Havza sistemindeki dönüşüm fonksiyonunun ifade edilmesini sağlayan havza modelleri, en
genel haliyle parametrik (çok bileşenli, kavramsal) modeller ve kapalı kutu (kara kutu) modelleri
olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilmektedir [Bayazıt, 1998]. 1999 yılında İngiltere
Wallingford’daki Institute of Hydrology tarafından yürütülen Avrupa Araştırma Projesi
AIMWATER (Analysis, Investigation and Monitoring of Water Resources, for the management
of multi-purpose reservoirs) kapsamında havza modelleri Kapalı (Kara) Kutu Modelleri,
Kavramsal (Kuramsal) Modeller ve Fiziksel Tabanlı Yayılı Modeller olmak üzere üç ana sınıfta
incelenmiştir.
4.1.1 Kapalı Kutu Modeller
Hidrolojide yağış ve akış arasındaki ilişkinin belirlenmesi temel çıkış noktası olmaktadır ve bu
ilişkinin modellenmesi genellikle, olayın fiziksel yönünün dikkate alınmadığı kara kutu ya da
diğer adıyla kapalı kutu modelleri ile yapılır. Bunun en önemli nedeni, yağış-akış olayının
karmaşıklığı ve eldeki verilerin her zaman tüm fiziksel yapıyı açıklayabilecek detayda
olmayışıdır. Bu modeller havzaya ait girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki matematiksel ilişkiler
üzerine kurulmuş olup (örneğin, yağış ve akış zaman serileri) havza davranışı göz ardı edilir.
Bunlar, ortalanmış özellikleri nedeniyle veri ihtiyaçları çok fazla olmadığı için oldukça basit
modellerdir; ancak geçmişte sonuç alınmış uygulamalara benzer uygulamaların dışında farklı
amaçlarla ve farklı şekilde kullanılmaları hatalara yol açabilir [Bayazıt, 1998]. Bu tür modellere
örnek olarak, 1976 yılında Box ve Jenkins tarafından geliştirilmiş olan ARMAX modelleri, 1985
yılında Tsykin tarafından geliştirilen Tsykin eşitliği gibi basit eşitlikler ve 1997’de Pinault
tarafından geliştirilen ve sinyal işleme teorisine dayalı Pinault yöntemi gösterilebilir
[AIMWATER, 1999].
4.1.2 Kavramsal Modeller
Kavramsal modeller birbirine bağlı biriktirmelerden oluşan bir sistem yapısı içermekte olup bu
modellerde sızma, yeraltı akışı ve yüzeysel akış ayrı bileşenler olarak incelenir ve biriktirmeler
arasındaki giren ve çıkan su miktarları gibi ilişkiler fiziksel özellikleriyle birlikte ifade edilir
(Bayazıt, 1998). Gri kutu modeller olarak da ifade edilen [Abbott & Refsgaard, 1996] kavramsal
modeller, kapalı kutu modellerle karşılaştırıldığında, çok açık fiziksel ilişkiler yer almamakla
beraber, model yapısının biraz daha karmaşıklaştığı görülür. Parametre sayısında da kapalı kutu
modellere göre bir artış izlenir. Bu gruptaki modellere örnek olarak Stanford Havza Modeli,
SSARR, TANK, MODHYDROLOG, TOPMODEL, SACRAMENTO ve IHACRES modelleri
gösterilebilir [AIMWATER, 1999].
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4.1.3 Fiziksel Tabanlı Yayılı Modeller
Son zamanlarda, hidrologlar arasında gittikçe artan bir yaklaşım, fizik kanunlarına dayalı bir
teorik yapının oluşturularak, yağış-akış modellerinin bu yapıda kurulmasıdır. Bu yaklaşım
fiziksel tabanlı modellere hızlı geçişi beraberinde getirmiştir. Beyaz kutu modeller olarak bilinen
fiziksel tabanlı modeller, kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunum
ilkelerine dayalı temel matematiksel gösterimlerin kullanımıyla, doğal sistemi açıklamaya
çalışırlar. Diğer modellere göre bu modellerde, havza sisteminin daha iyi tanılanması ve sistem
içindeki her olayın teorik eşitliklerle ifade edilebilir olması gereği ortaya çıkar (doygun olmayan
bölgede su iletiminde kullanılan Richard denklemi veya akarsu akışının simulasyonunda
kullanılan Saint-Venant denklemleri gibi). Havza modeli olarak fiziksel tabanlı bir modelin
oluşturulması söz konusu olduğunda, modelin tümüyle yayılı bir model olması gerekmektedir
[Abbott, 1996]. Bunun en önemli nedeni, havzanın homojen bir yapıda olmayışıdır. Bu şekilde
heterojen havza özelliklerinin göz önünde bulundurulması ve işlemlere dahil edilmesi amacıyla
bu tür yayılı modellerde, alanda yayılı parametre ya da değişkenlerden yararlanılır. Modellemede
yeni bir gelişim olmakla birlikte, bu yapıdaki modellerde bile, hidrolojik çevrimin tutma,
buharlaşma, yeraltı suyu seviyesi, yeraltı suyu beslenmesi gibi elemanları yeterince simule
edilememekte olup, model yapısının karmaşıklığı ve alan üzerindeki her birim hücre başına veri
ihtiyacının fazlalığı, modellerin uygulamalardaki kullanımını güçleştirmektedir. SHE, IHDM,
SWATCH, THALES ve IHC modelleri fiziksel tabanlı yayılı modellere uygun örnekleri temsil
etmektedir.
Havza benzeşim modelleri hidrolojik olayların açıklanabilir olmasına göre yukarıdaki gibi
sınıflandırılabileceği gibi, sistem tanımına, zaman ve alan ölçeklerine ve bunlardan başka diğer
kriterlere göre de sınıflandırılabilmektedir [Özkul vd., 2001]. Bu tür sınıflandırmaların genel
yapıları, her gruptan bazı örnekler belirtilerek Şekil 3’de verilmiştir.
4.2 Teknolojinin Gelişimine Paralel Sınıflandırma
Bilgisayar modelleri üzerindeki diğer bir sınıflandırma da, bilgisayar teknolojisine paralel bir
gelişim gösteren bu modeller üzerinde 1991 yılında Michael B. Abbott vd. tarafından önerilen
teknolojik gelişim sınıflandırılması olmaktadır [Abbott & Refsgaard, 1996]. Bu sınıflandırmada
tarih içinde gelişim gösteren mevcut modeller aşağıdaki başlıklar altında incelenebilmektedir:
-

Birinci kuşak modeller (bilgisayar çözümlü eşitliklere dayalı)
İkinci kuşak modeller (Sayısal yöntemlere dayalı)
Üçüncü kuşak modeller (Genelleştirilmiş sayısal modelleme sistemleri)
Dördüncü kuşak modeller (Kullanımı kolay endüstriyel yazılım ürünleri)
Beşinci kuşak modeller (Akıllı modelleme sistemleri)

Yukarıdaki model sınıflarından birinci kuşak modellerin gelişimi 1950’lere kadar dayanmakta
olup, modellemede kullanılan matematiksel ifadelerin sayısal analiz yoluyla çözülebilecek en
basit hale dönüştürülmesi ve bu çözümlerin bilgisayar sayesinde hızlı ve doğru biçimde
yapılabilmesi mantığı üzerine kurulmuştur.
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Şekil 3. Havza Modellerinin Sınıflandırılması [Singh, 1995]
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KARIŞIK

1960’larda görülmeye başlanan ikinci kuşak modeller, temelde belirli bir probleme yönelik
çözümlerin üretilmesi amacıyla bir araştırma grubu tarafından ortaya konulan sayısal
çözümlemeler ve bu çözümlere ulaşmak için geliştirilen, probleme özel bilgisayar
programlarından oluşmaktadır. İkinci kuşak modeller, sadece ilgilenilen problem dikkate
alınarak geliştirildikleri için, aynı modellerin farklı problemlere uygulanması problemin içinde
bulunduğu genel koşullar değişim göstereceğinden oldukça yanıltıcı sonuçlar verebilir. Bundan
başka, günümüzün standart bazı model yazılımlarından farklı şekilde her probleme göre değişik
şekilllerde geliştirilen bu tür yazılımların oluşturulması için programlama ve sayısal çözümleme
alanlarında deneyimli personele ihtiyaç duyulmaktadır.
Üçüncü kuşak modelleri, aynı türden problemlerin çözümü için genelleştirilmiş modelleme
sistemlerinden oluşmaktadır. Bu türden modellerden 1970’lerde ortaya çıkan hidrodinamik
modelleri, 1980’lerde fiziksel tabanlı yayılı hidrolojik modeller izlemiştir. Modellerin
uygulamalarda kullanımı için büyük miktarda bilgisayar ve sayısal analiz bilgisi gerektiren bu
modeller, önceleri sadece bazı platformlar üzerinde kullanılabiliyorken, günümüzde kişisel
bilgisayarlarda da çalıştırılabilmektedir.
Dördüncü kuşak modeller, yetkin mühendis ve bilim adamları tarafından geliştirilen, temel
düzeyde bilgisayar bilgisi olan kullanıcılar tarafından bile kullanımı oldukça kolay olan yazılım
ürünleri olup, üçüncü kuşak modellerden bazı farkları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
- Genellikle PC (ya da workstation) üzerinde çalışırlar.
- Tümüyle menülerden oluşurlar ve gelişmiş yardım seçeneklerine sahiptirler.
- Girdilerle ya da analiz işlemleriyle ilgili olarak oluşan hatalarda kullanıcıyı hata uyarısı
yaparak uyarırlar.
- Grafik özellikleri oldukça gelişmiştir.
- Geliştirilmiş kurulum ve kullanım dokümanlarıyla birlikte sunulurlar.
Yukarıdaki kullanım kolaylıklarının bir getirisi olarak bu gruptaki modeller, kullanıcı deneyimi
gerektirmeden kolayca çalıştırılabilmekle beraber, modelin uygulamalarda kullanımı için yeterli
düzeyde modelleme bilgisi (modellemenin mantığı, parametre seçimi gibi) yine de gerekli
olmaktadır.
Akıllı modelleme sistemleri olarak da bilinen beşinci kuşak modelleri, teknik deneyime sahip
ancak havza modelleri konusunda uzman olmayan yazılımcılar tarafından geliştirilmiş
modellerden oluşmaktadır. Bu tür modeller; sayısal analiz ve görüntüleme araçları, standart CAD
yazılımları ve veritabanı yönetim sistemlerine uyumlu kullanıcı arayüzleri ile karar vermede
kullanılan bilgi tabanlı sistem elemanlarını içerirler. Bunlar, gerçek zamanlı kontrol sistemleri ve
karar destek sistemleri gibi bilgi sistemi elemanlarıyla karşılıklı iletişim içerisinde
bulunmaktadır. Günümüzde beşinci kuşak modelleri, kentsel drenaj sistemleri içindeki gerçek
zamanlı kontrol uygulamaları dışında deneme aşamasında olup, genelde dördüncü kuşak
modelleri yaygın bir kullanıma sahip olmaktadır [Abbott & Refsgaard, 1996].
5. SONUÇ
Günümüzde, havza planlama ve yönetim araçlarının başında gelen havza modelleri, sistem
davranışının tanımlanması ve yönetim kararlarının alınması açısından oldukça etkili olmaktadır.
Fiziksel süreçlerin tüm yönleriyle tanımlanması kaygısıyla havza simülasyon modellerinin
oldukça karmaşık hale gelmesi söz konusu olmakla birlikte, model karmaşıklığının artması
model etkinliğinin ve doğruluğunun artırılmasında çoğu kez etkili olmamaktadır. Model
yapısının oluşturulmasındaki kavramsal zorluklar ve modellenecek sistem tanımlamasındaki
problemler, model geliştirilmesinde karşılaşılan problemlerin başında gelmektedir. Çoğu kez
daha kapsamlı ve detaylı bir model tasarımı isteği, ortaya çıkan karmaşıklık nedeniyle
uygulaması pek de mümkün olmayan bir sonuç ortaya çıkarabilmektedir. Model ihtiyacına cevap
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verebilecek verilerin temin edilememesi ve sistem tanımındaki temel faktörlerin yeterince
anlaşılamaması, amaçlanan model yapısının oluşturulmasında zorluklar yaratmaktadır. Bu
nedenlerle, dinamik özellikli süreçlerin çoğu, halen çoğunlukla kararlı hal modelleri içerisinde
ele alınmaktadır [Harmancıoğlu, 1999].
Model geliştiriciler, performansı yüksek bilgisayarların kullanılmasıyla çözümü olabilen
karmaşık modeller geliştirme çabasındadır. Ancak bu eğilim beraberinde karmaşık formüllerin
nümerik analizinin gerçekleştirilmesi gibi yeni problemler getirmektedir. Nümerik analizler
oluşturulan matematiksel ifadeleri çözümleyebilmekle birlikte, bu çözümler çevresel problemlere
de bir çözüm olamamaktadır. Bu şekilde, model çözümüne yardımcı araçların, modellemenin asıl
amaçlarının önüne geçtiği durumlar ortaya koyan modellemeler, karar vericilerin tatmin edici
sonuçlara ulaşımında etkili olamamaktadır. Modellemenin temel amacının doğadaki karmaşık
sistemi, en basite indirgeyerek, az sayıda değişkenle doğru ve etkin şekilde temsil etmek olduğu
ve böylece ulaşılan sonuçların hem model kullanıcıları, hem de karar vericiler açısından
kullanılabilir hale getirilebildiği unutulmamalıdır.
Ülkemizde havza modelleri, yönetimi gerçekleştiren ve karar verici konumda olan
kuruluşlarca değil, genelde araştırma amacıyla üniversitelerde veya araştırma kurumlarında
kullanılagelmektedir. Bu kullanımlar da çoğunlukla modellerin gerektirdiği verilerin
sağlanamaması nedeniyle sınırlı kalmaktadır. Ülkemizde sık rastlanan bazı hatalı yaklaşımlara da
özellikle değinmek gerekir. Her model, belli bir girdi altında çıktı üretecektir. Ancak bu çıktıların
simüle edilen havzayı temsil etmeleri için modelin öncelikle kalibre edilmesi; başka bir deyişle,
havzayı tanımlayan parametre değerlerinin tahmin edilmesi zorunludur. Kalibre edilmiş bir
modelin kullanılabilirliği ve güvenilirliğinin sınanması için de verifikasyon işleminin yapılmış
olması gerekir. Kalibrasyon ve verifikasyon işlemleri gerçekleştirilmeden model çıktılarına
güvenmek mümkün değildir. İkinci bir önemli nokta da, model seçiminin amaca uygun bir
şekilde yapılması, bu açıdan da özellikle model varsayımlarının iyi anlaşılmasıdır. Bu
varsayımların, havzada gerçekleşen doğal mekanizmalara ters düşmesi halinde, modelden
sağlıklı bir sonuç elde edilemeyecektir. Bir program paketini kullanan kişinin, modelin işleyiş
biçimine, hesap yöntemine, kapasitesine veya zayıf yönlerine hakim olması zorunludur. Bu
açıdan da bir bilgisayar modeli, sadece verilen girdiler altında çıktı üreten bir program olarak
düşünülmemelidir.
Model kullanımının yaygınlaşması için matematik modellerin, su kaynakları planlama, tasarım
ve işletimindeki etkinliğinin ne ölçüde gerçekleştiği; matematik modellerin, uygulayıcılar ve
karar verici makamlar tarafından ne ölçüde kabul görüp kullanıldığı; model kullanımının
sınırlayıcı faktörlerinin neler olduğu ve model kullanımının özellikle karar verici makamlar
tarafından uygun görülmesi amacıyla neler yapılabileceği sorularına cevap aranmalıdır
[Özkul vd., 2001].
Sonuç olarak, havza modellerinin neler yapıp yapamayacaklarının net bir şekilde ifade
edilmesiyle, modellerin kullanımının kolaylaştırılması ve gereksiz karmaşıklığa yol açmadan
yapılarının olabildiğince basit tutulmasının gerektiği söylenebilir. Model sonuçlarının, model
güvenilirliği ve doğruluğunu gösteren açık ifadelerle desteklenmemesi durumunda hiçbir amaca
hizmet etmeyen yazılım çıktıları olacağı unutulmamalıdır.
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ÖZET
Dünyadaki, gelişmelere bağlı olarak ülkemizde de birçok kamu kurum ve kuruluşunda
personel, zaman ve malzeme tasarrufu sağlamak, kurumun etkinliği ve verimliliğini yükseltip
verdiği hizmetin kalitesini artırmak amacıyla bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden yararlanılmaya
başlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları, yetkili bulundukları konularda ürettikleri veya rutin
faaliyetlerinde kullandıkları verileri sayısal hale getirme çalışmalarına başlamışlardır. Bu
çalışmaların ana kollarından biri ise kurumlardaki harita ve diğer grafiksel bilgilerin
sayısallaştırılması ve bu verilere ait tablosal ve diğer verilerin öznitelik bilgileri olarak derlenip
CBS ortamına aktarılmasıdır. Türkiye’deki su kaynaklarının planlaması ve yönetiminden
sorumlu en yetkili kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemiz su kaynaklarının
daha etkin ve akılcı bir şekilde geliştirilmesi amacıyla yeni teknolojilerin kullanılması yönünde
büyük çaba sarfetmektedir. Bu bağlamda, doğal kaynak planlaması ve yönetiminde tüm gelişmiş
ülkelerin yoğun bir şekilde kullandığı bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin kurumumuzda da
kullanılmaya başlanılması büyük önem arzetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, CBS
REMOTE SENSING AND GIS APPLICATIONS IN STATE HYDRAULIC WORKS
(DSI)
ABSTRACT
Parallel to the advancements all over the world, it is started to benefit from computers and
information technologies in order to economize the personnel, time, and supplies and to increase
the quality of given service by promoting the productivity and efficiency of the organizations in
our country. Public associations and organizations started digitizing the data used in their general
activities or produced in the field of their authorized subjects. One of the main branches of these
studies is digitizing maps, and other graphical information, compiling the tables and other
attribute information, and transferring these to GIS environment. General Directorate of State
Hydraulic Works which has the responsibility of planning and managing the water resources in
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Turkey, makes an effort in order to develop to our country’s water resources more effectively
and in a rational way. Related to this, it becomes essential to use computer and information
technologies which are intensively used by all developed countries on natural resources planning
and management.
Key Words: Remote Sensing, GIS
1. GİRİŞ
Teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği günümüz dünyasında, bilgiye hızlı erişim ve elde
edilen bilgilerin etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu da,
yaşadığımız dönemde iletişim, uydu ve bilgisayar ile bilgi teknolojilerini kullanarak
gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası
haline gelmiş ve günlük yaşantımızın hemen hemen her yerinde kullanılmaya başlanmıştır.
Bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında yapılan uygulamalarının büyük bir çoğunluğu ise
mekanla ilişkilidir. Çoğu mühendislik ve ilgili bazı disiplerin çalışmalarında olduğu üzere
DSİ’nin ana çalışma konusu olan su kaynaklarının planlanması ve yönetimi içinde yoğun bir
biçimde coğrafi bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu coğrafi bilgilerin sadece klasik
haritalar, gözlem, araştırma, üretim sonuçları vb. raporlar olarak kağıt ortamda saklanması,
ihtiyaç duyulan bilgiye erişim hızını düşürmekte ve erişilen veriler üzerinden sadece sınırlı
imkanlarla ve güçlüklerle bazı analizlerin yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Bazen ise imkansız
hale gelmektedir. Bu nedenle, her türlü coğrafi veri ve bunlarla ilişkili diğer öznitelik ve temasal
verileri, coğrafi koordinatlara bağlı ilişkisel veritabanı yönetim sisteminde bilgisayarda
saklayabilen, söz konusu verilere kurum içinden veya kurum dışından hızlı ve güvenilir bir
şekilde erişim temin ederek bulunan verilerden değişik analizlerin ve sorgulamaların
yapılmasını sağlayan Coğrafi Bilgi Sisteminin DSİ’de kurulması ve kullanılmaya başlanılması,
su kaynakları planlaması ve yönetimi çalışmalarının daha etkin bir biçimde yürütülmesini
sağlayacaktır.
Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında
projelerin teknik ve ekonomik yönden yapılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla hazırlanılan ön
inceleme, master plan ve fizibilite raporları için gerekli olan hidrolojik, meteoroloji, toprak
sınıflaması, tarımsal ekonomi, erozyon, jeolojik koşullar gibi çeşitli konulardaki ana veriler
yapılan etütlerle DSİ tarafından toplanılmaktadır.
Doğal kaynak planlaması ve yönetiminde tüm gelişmiş ülkelerin yoğun bir şekilde
kullandığı Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (UA &CBS) kurumumuzda da
kullanılmaya başlanması büyük önem arzetmektedir. UA&CBS çalışmalarını DSİ Genel
Müdürlüğü’nde rasyonel bir şekilde gerçekleştirmek üzere 1998 yılında Etüt ve Plan Dairesine
bağlı olarak “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” birimi oluşturulmuştur. Ancak,
DSİ’nin bünyesinde, kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik global bir coğrafi bilgi sistemi
kurulmasının önemli bir yatırıma ve süreye ihtiyaç göstereceği hususu göz önünde tutularak, bu
sürecin belirli bir plan dahilinde, uygulamaya alınmasının uygun bir çözüm olacağı
değerlendirilmiştir.
Bu amacın gerçekleştirilebilmesini temin etmek amacıyla başlanılan çalışmalarda ABD
Ticaret ve Kalkınma Ajansı (TDA) ile temas sağlanılmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü’ nde
kurulması planlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile ilgili olarak ABD Trade Development
Agency (TDA) ile DSİ arasında yapılan görüşmeler sonucunda TDA tarafından
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görevlendirilen TORO International isminde bir Amerikan müşavirlik firmasına CBS fizibilite
çalışmasının kapsamı ve maliyeti ile ilgili bir rapor hazırlattırılmıştır.
TORO firması tarafından yapılan bu çalışma sonucunda, yapılacak fizibilitenin maliyeti tespit
edilmiş ve Ülkemiz adına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ABD adına Ticaret ve
Kalkınma Ajansı (TDA) arasında 6 Haziran 1991 tarihinde “Ana Hibe Anlaşması”
imzalanmıştır.
Öngörülen fizibilitenin hazırlanması amacı ile DSİ Genel Müdürlüğü' nün görüşleri
doğrultusunda TDA tarafından bir ihale şartnamesi hazırlanmıştır. Bu şartname esas alınarak
ihaleye çıkılmış ve 13 firmadan teklifler alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda DSİ
Coğrafi Bilgi Sistemi Fizibilite çalışmasının ESRI, C2HM Hill, İşlem GIS ve Suiş firmalar
grubu tarafından yapılmasına ilişkin nihai sözleşme 17 Temmuz 1998'de imzalanarak işe fiilen
başlanmıştır.
Fizibilite çalışmaları Ekim 1998 tarihinde ESRİ firmasından gelen 3 uzmanın verdiği açılış
semineri ile başlamış ve takip eden iki haftalık süre içerisinde DSİ' nin ilgili daire ve birimlerinin
yetkili ve konu uzmanı elemanlarıyla birebir görüşmeleri ile devam etmiştir. Fizibilite
çalışmasının ilk kısmı kullanıcı ihtiyaç değerlendirmesi ve uygulama/veri ihtiyacının
değerlendirmesini kapsayan ön rapor ile tamamlanmıştır.
Çalışmanın ikinci aşamasında ise ön raporda belirtilen uygulamalar pilot olarak seçilen Çine
Havzasında tatbik edilmiştir.
Aralık 1999 tarihinde tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze teslim edilen söz konusu fizibilite
çalışması raporunda kullanıcı ihtiyaçları, kurumsal yapı, mevcut veriler, yazılım ve donanım
değerlendirilmiş, DSİ’de CBS&CAD alt yapısının kurulması için gerekli yazılım ve donanım
konusunda önerilerde bulunulmuş ve uygulama stratejisi ile planı önerilmiştir. Bu planda, eğitim
hizmetleri dahil tüm CBS&CAD alt yapısının beş yıllık bir periyotta DSİ Genel Müdürlüğü
çapında gerçekleştirilerek tamamlanması öngörülmüştür.
DSİ CBS Fizibilite çalışmasının tamamlanmasını müteakip önce DSİ-CBS&CAD Projesinin
dış kredi sağlanmak suretiyle gerçekleştirilmesini teminen, DSİ 2000 yılı uygulama
programlarına alınması konusunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Devlet Planlama
Teşkilatı’nın konu ile ilgili çalışması devam etmekte olup DPT onayı alındıktan sonra proje ile
ilgili çalışmalar devam edecektir.
Ülkemizde, bu tarihten itibaren yaşanan krizler ve DPT’nin onayının gecikmesi üzerine DSİ
Genel Müdürlüğü, Fizibilite Raporuda gözönüne alınarak CBS sisteminin kurum içinde
kurulmasına ve kullanılmasına yönelik olarak bir takım faaliyetlerde bulunmuştur. Söz konusu
fizibilite çalışmasında da öngörülen ve DSİ’nin diğer çalışmalarında ihtiyaç duyulan donanımın
bir kısmı diğer projelerden karşılanmış ve DSİ genelinde bir yerel ağ kurulmuştur.
2. YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
CBS&CAD sistemlerinin DSİ’de kullanılmaya başlanılması ve CBS&CAD teknolojisinden
gerektiği şekilde faydalanılması amacıyla bir takım projeler kurum içinde yapılmaya
çalışılmıştır. DSİ’de yürütülen çalışmalar hakkında özet bilgiler aşağıda kısaca verilmektedir. Bu
faaliyetleri;
•

Haritalı İstatistik Bülteninin Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Derlenmesi,
749

•
•
•
•
•
•

Barajlar, Hidroelektrik Santralları ve Sulama Tesisleri Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Tabanı,
Barajlar, Hidroelektrik Santralları ve Sulama Tesisleri WEB Sunumu,
Doğu Anadolu Bölgesi kar Suyu Potansiyelinin Uydu Teknojileri Kullanılarak Saptanması
Projesi,
Çine Havzası Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Pilot Projesi,
Türkiye Acil Taşkın ve Erken Uyarı Sistemi (TEFER) Projesi,
Diğer Faaliyetler,

olarak sıralayabiliriz.
2.1 Haritalı İstatistik Bülteni (Hib) Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi
2.1.1. Haritalı istatistik bülteni ile ilgili genel bilgiler
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) faaliyetlerine ait sayısal bilgilerin, belirli yöntemler
içerisinde saptanarak derlenmesi ve ilgililerin yararına sunulması amacıyla hazırlanan Haritalı
İstatistik Bülteni (HİB) “Haritalı Bülten” ve “İstatistik” olarak iki kısım halinde 20 bölüm olarak
1967 yılından beri yayımlanmaktadır. Bu yayının ileriye dönük çalışmaların planlanması ve
gerçekleştirilmesinde, geçmişteki çalışmalarla ile ilgili bilgilerin değerlendirilmesinde ve mevcut
durumun doğru bir şekilde bilinmesinde büyük önemi bulunmaktadır. DSİ çalışmalarında yoğun
bir şekilde kullanılan coğrafi verilerin hızlı bir şekilde güncelleştirilmesi, bu verilere kolay
erişimin sağlanabilmesi ve veriler üzerinde hızlı analizlerin yapılabilmesi için, iki yılda bir
çıkartılan HİB’in Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak geliştirilmesi ve kurulacak bir
ilişkisel veritabanı içerisinde derlenerek güncel olarak yayımlanması düşünülmüş ve 2001
yılında ihalesi yapılmıştır. Çalışma doğrultusunda yazılım, donanım ile program arayüzleri
hazırlanıp gerekli olan eğitim 2002 yılında DSİ personeline verilmiştir.
“Haritalı İstatistik Bülteni”ni aşağıda belirtilen 4 ana başlık altında özetleyebiliriz:
a. Amaç
b. Kapsam
c. Hazırlanış
d. Kullanım alanı
a. Amacı: Belirli hizmetleri yerine getirmek üzere kurulmuş bir teşkilatın kurulduğu tarihten
itibaren ne yaptığını bilmesi ve ileride yapacağı işlerin hedeflerinin tayininde istatistiki bilgilerin
önemli rol alacağı gereğinden hareketle, 1967 yılından itibaren DSİ Genel Müdürlüğü’nce
“Haritalı İstatistik Bülteni” üretilmektedir.
b. Kapsamı: Haritalı İstatistik Bülteni; Haritalı Bülten ve İstatistik olmak üzere iki ana kısımdan
meydana gelmektedir. İstatistik kısmında her bölümle ilgili çalışmalar DSİ bölgelerine ve yıllara
bağlı olarak ek çizelgeler şeklinde detayları ile gösterilmektedir. Haritalı Bülten kısmı ise;
bölümlerin metin kısımlarını, özet çizelgeleri ve ek çizelgelerdeki bilgilerin işlendiği harita ve
şemaları içermektedir.
Haritalı İstatistik Bülteni’nde DSİ faaliyetleri 20 bölümden oluşmaktadır.
c. Hazırlanışı: Bültenin istenilen seviyede ve zamanında çıkartılması yoğun, ciddi ve uzun
süreli bir çalışmayı gerektirmektedir. Çalışmalarda tüm DaireBaşkanlıklarının katkısı
olmaktadır. Bilgilerin temini için, hangi yıl basılması gerçekleştirilecekse o yılın Ocak ayı
içerisinde ilgili Daire Başkanlıklarına yazı yazılmakta ve tüm Bölge Müdürlüklerine bültendeki
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bölgeleriyle ilgili bilgilerin kontrol edilerek gerekli düzeltmelerin yapılıp, konuyla ilgili Daire
Başkanlıklarına bildirilmesi temin edilmektedir.
“Haritalı İstatistik Bülteni Bölümleri ve İlgili Başkanlıklar” çizelgesinde Bültenin metin kısmı
ve istatistik kısmındaki ek çizelgelerin bilgilerinin elde edildiği Daire Başkanlıkları, bölüm
sıralarına göre verilmiştir.
d. Kullanım Alanı: Devlet Su İşleri çalışmaları ile ilgili sayısal bilgilerin belirli yöntemler
içerisinde saptanarak derlendiği Bülten, geçmiş yıllara ait çeşitli konularda istenen bilgilerin kısa
sürede elde edilmesinde kaynak olmaktadır.
Haritalı İstatistik Bülteni’nin; Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlükleri olarak kuruluş içi,
Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü başta olmak üzere çeşitli
teşkilatlar ve üniversiteler olarak kuruluş dışı ve istenildiğinde yurt dışı dağıtımları
yağılmaktadır. Özellikle üniversitelerce aranılan bir kaynak olma niteliğini sürdürmektedir.
2.1.2. Haritalı istatistik bülteni (hib) kapsamında yapılan işler
HİB kapsamında yapılan işleri maddeler olarak şöyle sıralayabiliriz:
•

Devlet Su İşlerinin her iki yılda bir çıkarmakta olduğu mevcut Haritalı istatistik Bülteninde
yeralan tablolar birbirlerinden bağımsız hazırlanmış ve veriler arasında herhangi bir ilişki
kurulmamıştır. Bu iş kapsamında; HİB kitabında yeralan veriler ile tabloların tamamı
yeniden incelenerek ilişkisel veritabanı mantığına göre tablo tasarımları yeniden yapılmış ve
baz tablolar hazırlanılmıştır. Hazırlanılan bu baz tablolara eldeki veriler aktarılmış ve tablolar
arasında bağlantılar yapılarak HİB Kitabında yer alan tablolar hazırlanılmıştır. Yapılan bu
ilişkisel veri tabanı sayesinde mükerrer veri girişi engellenmiş ve yeni sorgulamalar ile
ihtiyaç duyulacak diğer tabloların hazırlanması imkanı temin edilmiştir. Ayrıca bu iş
kapsamında, veri güncelleştirilmesi ve veri girişinin DSİ’de mevcut kurulu olan bilgisayar
ağı ortamında gerçekleştirilmesi için WEB tarayıcısı üzerinde çalışan bir arayüz programı
geliştirilmiştir. Hazırlanılan bu arayüz ile her başkanlık kendileri ile ilgili bölümleri verilen
haklar doğrultusunda yerel ağ (Intranet) üzerinden güncelleştirme ve yeni veri girişi hakkına
sahip olmuştur.
HİB kapsamında yer alan haritaların tamamı DSİ’ce ortak olarak belirlenilen koordinat
sisteminde (Coğrafi Koordinat Sistemi) sayısallaştırma ve bütünleştirme işleri yapılmış ve
ilgili tablolar ile bağlantıları kurulmuştur.

•

Bilgisayar ortamında aktarılan tablolar ve haritaların tamamı tek bir veritabanında
bütünleştirilmesi yapılarak DSİ’de mevcut olan Oracle veri tabanına aktarılmıştır. Oracle veri
tabanı ortamında birbirleriyle ilişkisi kurulan veriler hazırlanılan WEB sayfası ile DSİ
Intraneti içerisinde kullanıma hazır hale getirilmiştir (http://appserver/uacbs). Hazırlanılan bu
WEB sayfası ile HİB’de yeralan haritalar ve tablolar interaktif bir halde sorgulanmakta ve
elde edilen sorgulama sonuçları ekranda görüntülenmektedir.

•

Yapılan işlerle ilgili bazı sayısal bilgiler:
9 Sayısallaştırma yapılan Pafta Sayısı
9 Oracle veri tabanında hazırlanan Tablo Sayısı
9 Toplam üretilen ASP sayısı
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:
:
:

185 Adet
1116 Adet (3 Şema)
139 Adet

Haritalı İstatistik Bülteninin Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak derlenmesi işi kapsamında
sayısal hale getirilen verilerin güncelleştirilmesi ve yeni veri eklenilmesi amacıyla WEB
Browser üzerinde JAVA kullanılarak “Intergraph GeomapiX” adında bir uygulama programı
geliştirilmiştir. Bu uygulama programına web browser kullanılarak DSİ yerel ağından
http://172.16.1.13/geomapix/ adresinden ulaşılabilmektedir.
Bu arayüz programı kullanılarak Oracle veritabanına aktarılan coğrafik verilere ve öznitelik
verilerine kullanıcılara verilen yetkiler çerçevesinde erişilmekte, sorgulamalar yapılabilmekte,
veri girişi ile güncelleştirilmesi web browser üzerinde gerçekleştirilmektedir.
Haritalı İstatistik Bültenin İstatistik kısmında her bölümle ilgili çalışmalar DSİ bölgelerine ve
yıllara bağlı olarak çizelgeler şeklinde detayları ile gösterilmektedir. Haritalı İstatistik
Bülteni’nde DSİ faaliyetleri daha önce belirtildiği gibi 20 bölümden oluşmaktadır.
Haritalı İstatistik Bülteni içerisinde 20 bölüm halinde verilen çizelgelere, güncel halde Oracle
veri tabanından ulaşılabilmek mümkün olmaktadır. Bu çizelgelerin sunumu için DSİ yerel
ağında http://appserver/uacbs adresinden ASP ile hazırlanmış sayfalara erişim sağlanmıştır.
2.2. Barajlar, Hidroelektrik Santralları ve Sulama Tesisleri Coğrafi Bilgi Sistemi Veri
Tabanı
En son 1996 yılında yapılmış olan ve DSİ tarafından yürütülen Barajlar, Hidroelektrik
Santralları ve Sulama Tesisleri ile diğer DSİ faaliyet alanlarının gösterildiği projeler haritası
sayısallaştırılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamına aktarılmış ve 2002 yılı verilerine göre
güncellştirilmesi tamamlanmıştır. CBS ortamında hazırlanarak güncelleştirilen bu harita Etüd ve
Plan Dairesi Başkanlığında ilgili Planlama Şube Müdürlüklerine gönderilerek kontrolleri
yaptırılmış ve harita üzerinde yeralan baraj, göller, havzalar, DSİ bölgeleri vb. katmanlarla ilgili
veritabanı oluşturulmuştur. Kontrolleri tamamlanan bu projeler haritası matbaada çoğaltılarak
DSİ Bölge Müdürlükleri, Daire Başkanlıkları ve diğer kurluşlara 2002 yılında dağıtımı
yapılmıştır.
Ayrıca bu projenin Intranet ortamında sunumu için WEB sayfası hazırlanılmış ve DSİ
personelinin kullanımına açılmıştır (http://appserver/uacbs).
CBS ortamına aktarılarak WEB ortamında DSİ yerel ağında sununmuna başlanılan Barajlar,
Hidroelektrik Santralları ve Sulama Tesisleri projeleri haritasının güncelleştirilmesine ve projeler
ile ilgili diğer verilerin girilmesi işine önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Böylece DSİ
faaliyetlerinin son durumları hakkındaki güncel veriye ulaşmak yerel ağ üzerinden mümkün
olacak ve istenilen yer hakkında WEB üzerinden bilgi elde edinilecektir.
Barajlar, Hidroelektrik Santralları ve Sulama Tesisleri web sunumuna Haritalı İstatistik
Bülteni web sunumununda olduğu gibi (http://appserver/uacbs) bağlantıdan yerel ağ içerisinde
ulaşılabilir.
2.3. Doğu Anadolu Bölgesi Kar Suyu Potansiyelinin Uydu Teknojileri Kullanılarak
Saptanması Projesi
“Doğu Anadolu Kar Suyu Potansiyelinin Uydu Teknolojileri Kullanılarak Saptanması Projesi”
ne DSİ, TUBİTAK-Bilten ve ODTÜ koordinasyonu ile 1998 yılında başlanılmıştır. Bu proje
kapsamında, Karasu Havzasında 6 adet kar gözlem istasyonu kurulmuş olup uydu ve GSM
teknolojileri ile veriler eş zamanlı olarak Genel Müdürlüğüne iletilmektedir. Kurulan bu
istasyonlardan yağan karın derinliği, yoğunluğu ile diğer meteorolojik faktörler tespit edilmekte
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aynı zamanda Genel Müdürlüğümüzde kurulmuş olan NOAA uydu alıcından elde edilen
görüntülerle yağan karın alansal dağılımı elde edilmektedir. Bu projeye önümüzdeki dönemlerde
de devam edilmesi konusunda çalışmalar sürmektedir.
2.4. Türkiye Acil Taşkın ve Erken Uyarı Sistemi (TEFER) Projesi
1998 yılında Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen taşkın sonucu oluşan zararların
giderilmesi, benzer bir sorunun ileride yaşanması halinde meydana gelebilecek zararların önüne
geçilmesi veya asgari düzeyde tutulması amacıyla, Dünya Bankası (World Bank) ile yapılan
görüşmeler sonucunda TEFER Projesi geliştirilmiş ve gerçekleştirilmesi için Dünya
Bankası’ndan kredi temin edilmiştir. Projenin yürütülmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 4 Ocak 1999 tarihinde imzalanan
protokolde, DSİ Genel Müdürlüğü'nce söz konusu proje kapsamında muhtelif alt proje
çalışmalarının yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bu projelerden pilot havza olarak seçilen Batı
Karadeniz, Susurluk, Gediz ve Büyük Menderes Havzalarında Etüd ve Plan Dairesi tarafından
gerçek zamanlı hidrometeorolojik veri temini ve taşkın tahmini modeli alt proje çalışmalarının
yürütülmesi öngörülmüştür.
Projenin amacı, taşkından önce yapılacak çalışmalar ve oluşturulacak modelle gelmesi
muhtemel taşkının büyüklüğünün tahmin edilerek gerekli önlemlerin alınması suretiyle
olabilecek zararların önlenmesi veya asgari düzeye indirilmesidir. Yapılacak çalışmalarla elde
edilecek veriler çerçevesinde, taşkın anında taşkına maruz kalabilecek yerler ile taşkının etkinliği
belirlenmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda, DSİ için pilot bir taşkın modelinin seçilmesi, bunun
bölge koşullarına göre tam olarak geliştirilmesi, değiştirilmesi, diğer mevcut modellerin
değerlendirilmesi, geliştirilen modelin kalibrasyonu ve sonuçlarının doğruluğunun teyit edilmesi
proje kapsamında yer almaktadır
Bu kapsamda, TEFER Projesi alt bileşenlerinden Batı Karadeniz Sel Bölgesi Sediment
Taşınım Etüdü Müşavirlik Hizmetleri ile Hidrometrik Ağın Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı ile
Hidrometeorolojik Sistem Tasarımı Müşavirlik Hizmetleri işi Hizmetleri işi tamamlanmış ve
raporları Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.
DMİ Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası kriterlerine uygun olarak uluslararası ihale
şeklinde gerçekleştirilen ve hidrometrik ve meteorolojik istasyonlar ile merkezdeki HUB
istasyonları arasında uydu bağlantılı gerçek zamanlı veri iletimini sağlayacak olan "HUB
İstasyonları ile VSAT Terminal Setlerinin Satın Alınması" işinin ihalesi tamamlanarak, işi
üstlenen GILAT (İsrail) firması ile DMİ Genel Müdürlüğü 24.04.2002 tarihinde sözleşme
imzalamış ve bu çerçevede adı geçen firma işe başlamış olup, halen çalışmalarına devam
etmektedir. Bu amaçla 2 adet HUB ve 356 adet VSAT istasyonu arasında uydu haberleşmesi
için TÜRKSAT 1C uydusundan yararlanılacaktır.
DSİ' de kurulması düşünülen Taşkın Tahmin Merkezinde kullanılacak olan Taşkın Tahmin
Modeli ile ilgili müşavirlik hizmetlerini satın almak için yapılan ihaleyi de DHI Water &
Environment (Danimarka) firması kazanarak müşavirlik hizmetlerini yapmaya hak kazanmıştır.
Genel Müdürlüğümüz ile işi üstlenen Danimarka Hidrolik Enstitüsü (DHİ) 30 Kasım 2001
tarihinde sözleşme dokümanını karşılıklı olarak imzalamış ve böylece Taşkın Tahmin Modeli
Geliştirilmesi Müşavirlik Hizmetleri işi o tarihte fiilen başlatılmış ve halen devam etmektedir.
Ayrıca, sistemler kurulduktan sonra modelin ve uydu sistemlerinin eğitim çalışmaları da proje
kapsamında yerine getirilecektir.
Batı Karadeniz, Susurluk, Gediz ve Büyük Menderes havzalarımızdaki 106 hidrometrik ve 23
DSİ meteorolojik istasyonun modernize edilerek, DMİ Genel Müdürlüğü tarafından yağış
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tahmini amaçlı kurulması öngörülen beş adet radar tesisinin kalibrasyonunu yapacak 206
meteorolojik otomatik yer istasyonundan temin edilecek gerçek zamanlı verilerle birlikte taşkın
tahmini yapacak proje ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında, satın alınacak
malzemelerin % 95’i teslim alınmış olup, büyük bir kısmının Kesin Kabulü yapılmış ve montaj
işlemleri yürütülmektedir. Bu sayede gerçek zamanlı verilerle DMİ üzerinden gelen radar
verileri birleştirilerek DSİ’ de kurulacak sunucu üzerinde veri bankası oluşturulacak ve su
kaynakları yönetimi konusunda etkin ve akılcı bir karar verme desteği sağlanacaktır..
TEFER Projesinin sonuna yaklaşılmış olup, kısa bir süre sonra işletmeye açılacaktır. Proje
bitim tarihinde, projenin bütün parçaları tamamlanmış ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde
çalışıyor olacaktır.
2.5. Diğer Faaliyetler
Etüd ve Plan Dairesi’ nin faliyetleri doğrultusunda verilen görevlere ait hizmetelerin yanı sıra
diğer Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri ile ortaklaşa olarak seçilen pilot havzalarda DSİ
uygulamalarına yönelik hidrolik ve hidrolojik modellerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan
Algılama teknikleri ile entegrasyonu çalışmaları devam etmektedir.
Devam eden ve/veya bitirilen bu çalışmaları;
•
•
•
•
•

•

Çine Havzası Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Pilot Projesi,
Çine Havzası Entegre Su Havzası Yönetim Sistemi Ön Fizibilite Çalışması,
Bartın-Ulus Havzası Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Hidrolojik-Hidrolik Model Entegrasyonu ile
Taşkın Analizi Pilot Projesi,
Fırat ve Dicle Havzalarında Su Envanteri Çalışmaları,
Jeoteknik ve Yeraltısuları dairesi Başkanlığı tarafında yürütülen Demre Ovasında tuzlu su
girişiminin yol açtığı problemlerin giderilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalara ait
Jeolojik, hidrojeolojik ve hidrolik verilerin CBS ortamına aktarılarak veritabanının
hazırlanması,
Harran Ovasında sulamanın gelişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
kullanılarak takibi ve kullanılacak verilerin ürtetilmesi,

olarak özetleyebiliriz.
3. SONUÇ
Ülkemiz su kaynaklarının daha etkin ve akılcı bir şekilde geliştirilmesi amacıyla DSİ
tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanılması büyük önem
taşımaktadır. Çoğu mühendislik ve ilgili bazı disiplinlerin çalışmalarında olduğu gibi, DSİ' nin
ana çalışma konusu olan su kaynakları planlaması ve yönetimi için de yoğun bir biçimde coğrafı
bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Söz konusu coğrafi bilgilerin sadece klasik haritalar,
raporlar ve benzeri ortamlarda bulunması, ihtiyaç duyulan bilgilere erişim ve özellikle erişilen
bilgileri analiz etme hızını çok düşürmekte, hatta bazan imkansız kılmaktadır. Uzun yıllardır
kağıt ortamında veya bireysel veri tabanlarında muhafaza edilen gözlem, analiz, araştırma,
üretim sonuçları, haritalar ve benzeri verilerin organize bir şekilde sayısal olarak ilişkisel veri
tabanlarında derlenilmesi ve saklanılması mümkün olacak, bu verilere kurum içinde hızlı ve
doğru bir şekilde ulaşımı sağlanarak inceleme ve uygulama alanında daha detaylı ve rasyonel
çalışmaların yapılmasına imkan yaratılacaktır.
Bu bağlamda, önümüzdeki yıllarda;
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•

Otomotik hidrometrik gözlem istasyonlarının kurularak elde edilen verilerin Uydu ve/veya
GSM teknolojileri vasıtasıyla gerçek zamanlı veri akışının sağlanması ve karar destek sistemi
amaçlı (DSS) kullanılamasının temin edilmesi, elde edilecek sonuçların ilişkisel
veritabanında arşivlenmesi,

•

DSİ Genel Müdürlüğünde kurulu olan Oracle ilişkisel Veritabanı Yönetim Sistemin’de
ihtiyaç duyulan arayüzlerin tamamlanarak DSİ tarafından üretilen ve saklanılan verilerin
tamamının veritabanı ortamına aktarılarak arşivlenmesi çalışmalarını mümkün olan en kısa
sürede tamamlanması,

•

Yönetim Bilgi Sisteminin (MIS) kurumda hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların en kısa
sürede gerçekleştirilmesi,

•

DSİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarında ihtiyaç duyduğu ve kullandığı sayısal harita
altlıklarını ilgili diğer kamu kuruluşları ile koordinasyon ve eşgüdüm sağlanarak
tamamlanması,

•

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından günümüze kadar üretilmiş olan harita ve diğer tablosal ve
metinsel verileri ülke koordinat sistemine göre CBS ortamına aktarılması ve CBS verilerinin
diğer veriler ile entagrasyonunun sağlanması,

•

Bundan sonra yürütülmekte olan tüm işlerde kullanılan verilerin, haritaların, çizimlerin vb.
verilerin idareye CBS ortamında teslim edilmesi için sözleşmelerde gerekli düzenleme
çalışmalarının en kısa sürede yapılarak hayata geçirilmesi,

•

DSİ tarafından yürütülmekte olan projelerde ihtiyaç duyulan çeşitli uygulama ve modelleme
çalışmaları ile Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonlarının sağlanması ve yürütülen projelerde
etkin bir araç olarak kullanılması,

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
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ÖZET
Ülkemiz su kaynaklarının daha etkin ve akılcı bir şekilde geliştirilmesi amacıyla DSİ
tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanılması büyük önem
taşımaktadır. DSİ' nin ana çalışma konusu olan su kaynakları planlaması ve yönetimi için yoğun
bir biçimde uydu verilerine ve coğrafı bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada,
Landsat uydusundan elde edilen görüntülerden, ülkemizin en önemli kalkınma projelerinden biri
olan GAP Projesi kapsamında gerçekleştirilen Şanlıurfa-Harran ovalarında sulamanın
gelişiminin izlenilmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 1970’lerde Fırat ve Dicle nehirleri
üzerindeki sulama ve hidroelektrik enerji amaçlı projeler olarak planlanan GAP, 1980’lerde çok
sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. Kalkınma
programı, sulama, hidroelektrik enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve
sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. Su Kaynakları Programı 22 baraj, 19 hidroelektrik santralı
ve 1.82 milyon hektar alanda sulama sistemleri yapımını öngörmektedir. Enerji santrallerinin
toplam kurulu gücü 7500 MW olup yılda 27 milyar kWh enerji üretimi öngörülmektedir. GAP,
Dicle ve Fırat nehirlerinin aşağı kısımları ile bunlar arasında uzanan ovaları kapsamaktadır.
Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illerinin
tamamı veya bir kısmı proje alanı içinde kalmaktadır. Bu çalışmada, uzaktan algılama teknikleri
ile Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak 1990-2002 yılları arasındaki Landsat Uydu görüntüleri
elde edilerek işlenmiş ve tarımsal üretim yapılan alanlar tespit edilerek Şanlıurfa-Harran
ovalarındaki sulamanın yıllara göre gelişimi çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlar DSİ Genel
Müdürlüğünün uzun yıllara dayanan gözlem sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: GAP, Uzaktan Algılama, NDVI
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DETERMINATION OF IRRIGATED AREAS USING REMOTE SENSING
TECHNOLOGY
ABSTRACT
In order to develop the water resources of Turkey in a more efficient and wise manner, it is
very important to use new technologies in the DSİ (General Directorate of State Hydraulic
Works) activities. Satellite data and geographic information are needed extensively for planning
and management of water resources which are main fields of work for DSİ. In this study, from
the images obtained from Landsat the monitoring and assesment of irrigation realized in the
Şanlıurfa-Harran Plains within the scope of Southeast Anatolian Project (GAP) which is one of
the most important development projects of the country is aimed. The GAP had originally been
planned in the 70s consisting of projects for irrigation and hydraulic energy production on the
Euphrates and Tigris, but transformed into a multi-sector social and economic development
program for the region in the 80s. The development program encompasses such sectors as
irrigation, hydraulic energy, agriculture, rural and urban infrastructure, forestry, education and
health. The water resources development component of the program envisages the construction
of 22 dams and 19 hydraulic power plants and irrigation of 1.82 million hectares of land. The
total installed capacity of power plants is 7476 MW and projected annual energy production
reaches 27 billion kWh. The project area covers 9 administrative provinces (Adıyaman, Batman,
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa and Şırnak) in the basins of the Euphrates
and Tigris. In this study, with the remote sensing techniques and GIS, Landsat images of years
1990-2002 have been processed and actually irrigated areas have been obtained resulting in the
year by year development of irrigation in the Şanlıurfa-Harran Plains. The results have been
compared with the observations and records of DSİ.
Key Words: GAP, Remote Sensing, NDVI
1. GİRİŞ
Toplam 779 450 km2 yüzölçüme sahip olan Türkiye yaklaşık olarak 36°N-42°N paralelleri ve
26°E-45°E meridyenleri arasında kalmaktadır. Avrupa ve Asya kıtaları arasında bulunan ülkemiz,
kuzeyde Karadeniz, batıda Bulgaristan, Yunanistan ve Ege Denizi, güneyde Akdeniz, Suriye ve
Irak, doğuda İran ve Ermenistan ile kuzeydoğuda Gürcistan ile çevrelenmiştir. Tüm ülke
subtropikal iklim şeridinde bulunmakta olup genelde yarı kurak olan yedi coğrafi bölgeye Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadoluayrılmıştır.
Ülke genelinde ortalama su miktarı yeterli gözükse de ihtiyaç duyulan miktarlar her zaman ve
her yerde karşılanamamaktadır. Türkiye hidrolojik koşullar göz önünde bulundurularak 26
havzaya bölünmüştür. Nehirler genelde düzensiz rejime sahiptirler ve doğal akımları doğrudan
kullanılabilir kaynak olarak kabul edilemez. Ortalama yıllık yağış, buharlaşma ve yüzey akış
parametreleri coğrafi olarak büyük değişiklikler göstermektedir. Drenaj yoğunluğu Karadeniz
bölgesinde görece yüksekken İç Anadolu’nun bazı bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde
çok düşüktür.
Türkiye'nin yüzölçümü 78 milyon hektar olup tarım arazileri bu alanın yaklaşık üçte biri, yani
28 milyon hektar mertebesindedir. Türkiye'de tarım arazilerinin %93'ünde optimum verim için
sulama gereklidir. Diğer bir deyişle, Doğu Karadeniz kıyı şeridi hariç, diğer bölgelerde sulama
yapılması şarttır. Yapılan etütlere göre potansiyel yer altı ve yerüstü su kaynakları dikkate
alındığında ekonomik olarak sulanabilecek alan 8,5 milyon hektardır.
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Türkiye’de su kaynakları yönetimi değişik görev ve sorumluluklara sahip bir dizi devlet
kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan DSİ
Genel Müdürlüğü kuruluş yasası ile ülkenin su kaynaklarını (hem yerüstü hem de yeraltı)
geliştirmek ve yönetmekle sorumlu kılınmış en etkin yatırımcı kuruluştur. DSİ’nin esas görevleri
ülkenin sosyo ekonomik kalkınmasını sağlamak ve refahını arttırmak amacıyla su kaynakları
projelerinin fizibilite raporları hazırlamak, kat’i projelerini yapmak, inşaatlarını gerçekleştirip
işletmeye almak veya işletilmesini sağlamak, iklim koşullarının olumsuz etkilerini bertaraf
etmek veya azaltmak, güvenilir hidroelektrik enerjisi ve nüfusu 100 000’den büyük şehirler için
içmesuyu sağlamak olarak sayılabilir. DSİ, kurulduğu 1954 yılından bu yana gerçekleştirdiği
detaylı çalışmalarla su kaynaklarını geliştirme projelerinde büyük aşama kaydetmiştir.
2. ŞANLIURFA-HARRAN OVALARI SULAMASI
Antik Mezopotamya Uygarlığının beşiği kabul edilen Yukarı Mezopotamya’nın bir parçası
olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülke nüfusunun %10’nuna tekabül eden 6 milyondan fazla
nüfusa ve ülkenin toplam yüzölçümünün yine %10’nuna denk gelen 75 000 km2 yüzey alanına
sahiptir. Önceleri “Aşağı Fırat Planlaması” olarak ortaya çıkan ve “Aşağı Fırat Projesi” olarak
telaffuz edilen çalışmalar, daha sonra Dicle Havzasının da dahil edilmesiyle, “Fırat ve Dicle
Havzalarında Su ve Toprak Kaynaklarını Gelişirme Projesi” olarak isimlendirilmiş ve 1980’li
yıllarda “Güneydoğu Anadolu Projesi” veya kısaca GAP adını almıştır. Artık günümüzde GAP,
sadece su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi projesinden çok, bölgenin ekonomik ve sosyal
hayatını büyük ölçüde etkileyeci karakterde olan ve arkasından kentsel ve kırsal altyapı, tarımsal
altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut gibi diğer sektörleri de gelişmeye yönlendirici
karakterde bir entegre kalkınma projesi olarak nitelendirilmektedir.

Şekil 1. Güneydoğu Anadolu Projesi
Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımlarından biri olarak kabul edilen GAP‘ta, su ve toprak
kaynaklarının geliştirilmesini kapsayan, tarım, enerji, hizmetler ve çevre sektörüne yönelik DSİ
yatırımları 13 büyük proje biriminden oluşmaktadır. GAP içerisinde yer alan projelerin 7'si Fırat
havzasında, 6'sı da Dicle havzasında yer almaktadır. (Şekil 1) GAP’ta Dicle ve Fırat nehirleri ve
kolları üzerinde 22 baraj ve 19 hidroelektrik santral yapılarak, 7500 MW kurulu güç ile yılda 27
milyar kWh enerji üretimi ve yaklaşık 1,82 milyon hektarlık brüt alanda sulama yapılması
amaçlanmaktadır.
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GAP kapsamında bulunan 13 proje demetinden biri olan Aşağı Fırat Projesi kapsamında
Atatürk Barajı rezervuarından Şanlıurfa Tünelleri vasıtası ile alınan su tarihte Yukarı
Mezopotamya olarak bilinen Şanlıurfa-Harran Ovalarına aktarılmaktadır. Herbiri 26.5 km
uzulluğunda 7.62 m çapında iki paralel tünelden oluşan 328 m3/s kapasiteli bu sistem marifeti ile
toplam 476 000 hektar alan sulanacaktır. Tünel çıkışından başlayan 4 kilometre uzunluğundaki
ana isale kanalı bitiminde sistem ikiye ayrılarak Mardin-Ceylanpınar Ovaları ve ŞanlıurfaHarran Ovalarına su temin etmektedir. Şanlıurfa-Harran Ovalarında kullanılacak olan su
ayrıldıktan sonra 50 MW kurulu gücü olan Şanlıurfa HES’ten geçerek yıllık 124 GWh enerji
üretecektir. HES’in kuyruksuyu kanalı bitiminde sistem tekrar ikiye bölünerek yaklaşık 50 000
hektarı sulayacak Şanlıurfa Ana Kanalı ve 100 000 hektara su götürecek Harran Ana Kanalına
ayrılmaktadır. Ovada ilk kez 1994 yılının kasım ayında deneme sulaması yapılmıştır. Ovadaki
sulama sistemi 9 ayrı (Şekil 2) ihale kapsamında gerçekleştirilmektedir. Sulamaya açılan
alanlarda ikinci hatta üçüncü ürün sayesinde tarımsal üretim büyük oranda artmış ve çeşitlenmiş,
böylece sulamadan beklenen sosyal ve ekonomik fayda hızla artmaya başlamıştır.
GAP genelinde sulama projelerinin %12’si işletmededir. Bu alanlarda şimdiye kadar bölgesel
bazda bazı problemlerle karşılaşılmıştır. Bunlar:
i.
ii.
iii.

su tahsisi esnasında su kullanıcıları arasındaki problemler
tuzlanma
düşük maliyetli ve su tasarrufu sağlayan teknolojilerin eksikliği

Bu problemleri ortadan kaldırmak amacıyla sulama sistemlerinin belirlediği kısıtlamalar
dahilinde suyun kullanıcılara en etkili bir şekilde iletimi ve adil dağıtımı ile su kayıplarının
önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Bu
yüzden sürdürülebilir bir işletmebakım-onarım modeli ile neticelenecek
bir çalışma yapılmalı ve bu model de
bütün GAP bölgesine uyarlanmalıdır.
Böylece sulama gelişimi için yapılan
bütün yatırımlar GAP bölgesinin
tarımsal üretim potansiyelini tamamıyla
değerlendirilebilmek ve
bölgenin
kalkınmasına ekonomik faaliyet ve
istihdam imkanları olarak katkıda
bulunmak amaçlarıyla en optimum bir
şekilde kullanılabilecektir.
Ancak, sulama sistemlerinin işletilmesi
hidroloji ve ziraii konularda büyük
miktarda verinin toplanması ve
işlenmesini gerektirmektedir. Sulama
suyu miktarı, ekilen alan, ürün
verimleri, sulama ücreti ve bakımonarım ücretleri hakkındaki verilerin
önemli bir kısmı elle toplanıp
değerlendirilmektedir.
Şekil 2. Şanlıurfa-Harran Ovası Sulaması
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3. SULAMA SAHALARINDAKİ İŞLETME FAALİYETLERİ
DSİ tarafından geliştirilen sulama sistemlerinde işletme faaliyetleri üç gruba ayrılabilir; su
dağıtımı, göllenme izleme ve diğer izleme faaliyetleri.
DSİ’nin işletmeye açtığı sulama sahalarında su dağıtımı üç müteakip safhada
gerçekleştirilmektedir: sulama sezonu öncesi genel sulama planlaması, sulama sezonu süresince
su dağıtımı ve sezon sonunda da su dağıtım performans değerlendirilmesi.
Sulama mühendislerinin “genel sulama planlarını” öngörülen bitki paterni, kullanılabilir su
miktarı ve sistem kapasitesine bağlı olan sulama suyu ihtiyacına göre hazırlamaları
gerekmektedir. Bunlar sulama sahasındaki tesislerin (kanal, pompa istasyonu vb.) hazırlığını ve
bütün parselleri gösteren işletme haritalarını kapsamaktadır. Çiftçilerden toplanan “su talep
formları” sulanacak sahanın konumu ve alanını, bitki cinsini ve su talep edilen kanalı
içermektedir. Aylık su ihtiyaçları ve debiler dağıtım ve tarla randımanları gözönünde
bulundurularak hesaplanmaktadır. Talep edilen debiler, kanal kapasiteleri ve toplam su ihtiyacı
mevcut su kaynağı ile kıyaslanır ve sulama sahasındaki yetersizlikler ve kısıtlamalar bu
raporlarda irdelenir. Bu genel sulama planları sulama şebekelerinin sulama birlikleri veya sulama
kooperatiflerine devredildiği yerlerde bu örgütler tarafından hazırlanıp onay için DSİ’ye teslim
edilmektedir.
DSİ tarafından geliştirilen sulama sahalarında su dağıtımı genelde sulama birlikleri tarafından
yapılmaktadır. Günlük, haftalık, aylık ve sezonluk su tahsis programları iklim koşulları, bitki
paterni, toprak karakteristikleri ve çiftçilerin alışkanlıkları gözönünde bulundurularak
hazırlanmaktadır. Bu programlar gerekli bilgileri toplamak üzere çiftçilere dağıtılan “su talep
formları”ndan elde edilen verilere dayandırılmaktadır.
Sulama sezonu sonunda, sezon öncesi program ile öngörülen ve gerçekten dağıtılan miktarları
karşılaştırmak için değerlendirme raporları hazırlanmaktadır.
Tabansuyu kalite ve seviye değişim değerleri yeni drenaj sistemi gereksinimine karar vermek
ve drenaj şebekesiyle ilgili bakım-onarım çalışmalarına yardım etmek amaçlarıyla drenaj
sisteminin performansını tespit etmek için periyodik olarak izlenmektedir. Bu amaçla, proje
sahasına ortalama 100 hektarda bir tabansuyu seviye ölçüm kuyuları açılmaktadır. Kuyularda su
seviyesi her ay ölçülmekte ve pik sulama ayında alınan yeraltısuyu örneklerinde tuzluluk (EC)
analizi yapılmaktadır. Toplanan veriler işlenir ve çeşitli eş taban suyu seviye haritaları
oluşturularak değerlendirilir. Bu haritalar daha sonra drenaj ve tuzluluk problemleri olan
sahaların tespitinde kullanılmaktadır.
Sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri DSİ tarafından geliştirilen sulama şebekelerinin
işletilmesine katılmak amacıyla kurulmaktadır. DSİ tarafından işletilen ve devredilen sahalardan
elde edilen bilgiler üzerinde yapılan değerlendirilmeler su kullanıcı birliklerinin sulama oranı ve
sulama verimi üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu göstermektedir.
Dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de genelde cazibe sulamalarında kullanılan
sulama ücretlendirme yöntemi idari kolaylığından ötürü “alan ve ürün esaslı”dır. Kullanılan
suyun hacimsel ölçümüne dayalı yöntemler çok daha üstün olmasına rağmen ölçüm zorlukları
pahalı ölçüm cihazlarının kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Alan ve ürün esaslı ücretlendirme
yöntemlerinde her ürün için farklı birim ücret tespit edilmekte böylece hacimsel ölçüme dayalı
yöntemlerin sonuçlarına yaklaşılmaktadır.
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Yukarıda bahsedilen koşullar dikkatle incelendiğinde uzaktan algılama ve CBS
uygulamalarının kullanılmasıyla anılan problemlerin çoğunun kolayca çözülebileceği
görülmektedir.
5.

UZAKTAN ALGILAMA VE CBS UYGULAMALARI

Tarımsal üretimi artırmak için alınacak tedbirlerden başında sulama gelmektedir. Sulanan
alanların izlenmesi ve değerlendirilmesi ise su kaynaklarının etkili ve akılcı yönetimi için en
önemli faktördür. Mevcut sulanan alanlarla ilgili istatistikler çok hassas değildir. Bu gerçek,
sulamaların gelişiminin planlanmasında toplam tarımsal üretimi azami seviyeye getirme hedefi
için çok önemlidir.
Bu çalışmada Şanlıurfa-Harran Ovalarındaki modern sulama şebekeleri ile ilgili arazi
verilerinin düşük çözünürlüklü uydu görüntülerinden elde edilen değerler ile
karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar incelenmiştir.
Sulamaya açılan sahalar ile fiili sulama alanlarını tespit etmek amacıyla 1990-2002 yıllarına
ait Landsat TM görüntüleri, CBS ve arazi verileri kullanılmıştır. Oluşturulan CBS veri tabanı
topografya, sulama sistemleri, arazi kullanımı, zirai ve idari sınırlar ile diğer altyapı elemanlarını
kapsamaktadır.
Günümüzde arazi yüzey bilgileri uzaktan algılama ile alansal olarak 0,60 m çözünürlüğe kadar
elde edilebilmektedir. Uzaktan algılama teknikleri ile, sulanan alan, ürün cinsi, ürün verimi,
ürün su ihtiyacı, evapotranspirasyon, tuzluluk ve göllenme üzerine çeşitli hassasiyette sonuç
alınabilmektedir. Arazi ölçümleri ile karşılaştırıldığında uzaktan algılamanın bazı avantajları
vardır:
•
•
•
•
•
•

Uzaktan algılama ile tespit edilen ölçümler objektiftir.
Bazı arazi ölçümleri ile kıyaslandığında elde edilen bilgi çok daha hassas olabilir.
Uzaktan algılama ile çok büyük alanlar çalışılabilir. Arazi ölçümleri ekonomik ve
lojistik kısıtlardan ötürü genelde küçük pilot alanlarla sınırlı kalmaktadır.
Daha genel bir fikir oluşturmak için veriler birleştirilebilir veya daha detaylı ve
açıklayıcı bilgi elde edebilmek için ise veriler mekansal olarak daha küçük ama çok
daha hassaslık sağlayan boyutlara indirgenebilir.
Tablosal olarak verildiğinde hiçbir anlam ifade etmeyen bilgiler, CBS sayesinde
harita üzerinde ve istenilen formatta verilebilir.
Uzaktan algılama ölçümleri tekrarlanabilir mahiyette olup su yönetimi uygulamalarını
izlemek ve değişikliklerin etkilerini izlemek mümkündür.

Bir bölgedeki bitki örtüsünün cinsi, yayılımı ve durumunun tespiti arazi kullanımı
araştırmalarının esas hedefidir. Araştırmacılar Landsat ve diğer uydulardan elde edilen
görüntüleri bir bölgedeki belirli bir ürün cinsinin bulunduğu toplam alanın tespiti, hastalık,
yangın veya kirlilik gibi doğal veya insan etkilerinden etkilenen bölgelerin belirlenmesi gibi
amaçlarla kullanmaktadır. Oluşturulan veri tabanı değişik zaman aralıkları için alınıp
karşılaştırılarak bitki örtüsünün zamanla değişimi anlamakta kullanılmaktadır. Uydu görüntüleri
bir sulama sezonu, bir yıl veya daha uzun bir süre zarfındaki bitki örtüsü değişimini tespit
etmede kullanılabilir.
Uydu görüntüleri tüm alandaki bitki gelişiminin yoğunluğunu göstermektedir. En yaygın
ölçüm metodu Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksidir (Normalized Difference
Vegetation Index-NDVI). NDVI, elektromanyetik spektrumda yansıyan ışığın yakın kızılötesi
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(Near Infrared –NIR) ile kırmızı band arasındaki oransal dağılımın matematiksel
hesaplamasından elde edilmektedir. NDVI indeks değerleri teorik olarak (–1) ile (+1) arasında
değişir. Yeşil bitki örtüsünün fazla olduğu alanlarda indeks değeri +1’e doğru yaklaşırken,
bulutlar, su ve kar ise düşük (eksi) NDVI indeks değerlerine sahiptir. Çıplak toprak ve kaya ise
sıfıra yakın NDVI değeri gösterir. Fotosentez kapasitesi arttıkça NDVI indeks değerleri artmakta
bu da bitki örtüsündeki gelişmenin arttığına karşılık gelmektedir.
NDVI değeri aşağıda verilen formüle göre hesaplanmakta olup, NIR yakın kızılötesini R ise
Kırmızı bandı sembolize etmektedir.

NDVI =

( NIR − R)
( NIR + R)

Sulamanın bitkilerin gelişiminde çok önemli bir etkisi vardır. Öte yandan bitkinin sulanıp
sulanmamasına bağlı olmadan yaprak ve köklerindeki klorofil içeriği büyüme ile birlikte
artmaktadır. Ancak artış oranı su miktarına bağlı olarak değişmektedir. Yeşil yaprak
elektromanyetik spektrumun görünebilir kısmına gore kızılötesi kısmında daha büyük yansıma
değeri vermektedir. Yapraklar yeterli su alamayınca veya hastalanıp öldüklerinde ise sararıp NIR
bölgesinde daha az yansıma yapmaktadırlar. Bulut, su ve karın ise yansıma değeri
elektromanyetik spektrumun görünebilir kısmında kızılötesi kısmına gore daha büyüktür.
Kızlötesi ile kırmızı band arasındaki değer kayalık ve çıplak arazide sıfıra yaklaşmaktadır.
NDVI’ın değeri bitkinin yoğunluğuna ve yeşilliğine bağlı olarak değişmektedir. Çevredeki
toprak ve kaya örtüsüne bağlı NDVI değerleri sıfıra yakın olmakla beraber nehir ve baraj gölü
gibi unsurlar ise bitki örtüsüne ters bir davranış göstermekte olup negatif indekse sahiptirler.
Tarımın yoğun olduğu bölgeler gözlendiğinde, düşük NDVI değerlerine sahip alanlar
kuraklık, aşırı rutubet, hastalık ve zararlılar gibi çeşitli nedenlerle zayıf bitki gelişiminin olduğu
alanları işaret eder. Yüksek NDVI değerleri ise sağlıklı bitki gelişimine işaret eder. Dolayısı ile
elde edilen NDVI değeri o bölgedeki bitki örtüsünün varlığına bağlı olarak bitki miktarı ve
durumunun tespitinde kullanılabilir. NDVI bitkinin sağlığı hakkında da bilgi sağlamakta olup
zamanla bitkinin durumunda yaşanan değişikliklerini izlenmesinde kullanılabilir.
Landsat TM görüntüleri için NDVI değerleri şöyle hesaplanmaktadır:

NDVI =

(Channel 4 − Channel 3)
(Channel 4 + Channel 3)

Kırmızı ve NIR görüntüleri her piksel için elde edilip NDVI değerini hesaplamakta
kullanılmaktadır. Verilen NDVI denklemi (-1.0 - 1.0) aralığında bir değer vermekte olup, bitki
kaplı alanların genelde sıfırdan büyük değerlere sahipken negatif değerler su yüzeyi, çıplak kaya
veya toprak, buz, kar gibi bitki ile kaplı olmayan yerleri ve bulutları işaret etmektedir. 0-0.12
arasında NDVI değerine sahip alanlar nadasa bırakılmış veya işlenmemiş alanları, 0.12’den
büyük değerler ise bitki örtüsü ile kaplı sahaları göstermektedir.
Uzaktan algılama sayesinde elde edilen bilgilerin yanısıra diğer veriler de sayısallaştırılmış
olup eldeki CBS katmanları sulama sistemlerini planlama ve işletmesinde kullanılmaktadır.
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6.

ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

Uzaktan algılama, CBS teknikleri ve diğer kaynaklardan faydalanılarak yapılan çalışmaların
sonucu Tablo 1’ de verilmiştir. Şekil 3’te ise 1990 ve 2002 seneleri için NDVI değerleri
gösterilmektedir.
Yıl

1990
1991
1996
2000
2001
2002

Tablo 1. Sulanan alanların karşılaştırılması
Uydu Görüntülerinden
Tespit Edilen Sulama Alanı
İşletmeye Açılan Sulama
(ha)
Alanı(ha)
29 950
15 000
31 050
15 000
37 100
40 000
92 100
118 000
102 510
118 000
106 100
118 000

Şekil 3. Landsat TM görüntülerinin 2002 ve 1990 seneleri için NDVI değerleri
Yukarıda bahsedildiği üzere, modern sulama şebekesi 1995 senesinde işletmeye açılmıştır. Bu
tarihten önce ise ovanın güneyinde yaklaşık 15 000 hektarlık bir alanda yeraltı suyu sulaması
yapılıyordu. Ancak uzaktan algılama ile elde edilen verilerin analizinden gerçekte ortalama
yaklaşık 30 000 hektarlık bir sahanın sulandığı tespit edilmiştir. Aradaki bu fark ise muhtemelen
öngörülmeyen ve kayıtlara geçmemiş halk sulamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Modern sulama şebekesinin işletmeye alınmasından sonra, 1996 yılından bu yana fiili sulanan
alanlar hızlı bir şekilde artmıştır. Tablo 1’den görüleceği gibi, 1996 yılından sonra fiili sulanan
alanlar işletmeye açılan sahalardan daha küçüktür. Bu rakamların oranı her sene için sulama
oranını vermektedir. Bu oranlar ülke genelindeki ortalama sulama oranından çok daha büyük
olmasına rağmen her sene daha da artmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri DSİ’nin
başarılı uygulamaları ve sulama birliklerinin pozitif etkisidir.
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7. SONUÇLAR

Su konusunda çalışan yöneticiler ve karar vericiler uzaktan algılama ve CBS’ nin sağladığı
avantajları tam olarak kullanmamaktadırlar. İzleme ve Değerlendirme yöntemlerinin sulama
işletmesinde kullanılmasıyla kontrol, şeffaflık ve tasarruf sağlanabilmektedir. Uzaktan algılama
uygulamalarının yaygınlaşması ve CBS verilerine ulaşımın kolaylaşması sayesinde büyük
sulama sistemlerinin (>10 000 ha) analizi basitleşmiştir. Ancak pratikte kullanılması için
sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilmeli ve maddi olarak da uygun olması gerekmektedir.
Şanlıurfa-Harran Ovası Sulaması başarıyla işletilen bir sistem olmakla beraber aylık
performans değerlendirmeleri yapıldığında iyileştirme sağlanabilir.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar sözü edilen işletme çalışmalarında kullanılabilir. Uzaktan
algılama ile oluşturulmuş CBS değerleri DSİ ve sulama birliklerinin sulama şebekelerinin
işletme ve bakım faaliyetlerini daha hızlı, daha kolay ve daha güvenilir bir şekilde
yapabilmelerini sağlayacaktır.
Gelecek çalışmalarda, GAP bölgesine uygun olarak seçilecek sulama performans kriterleri
elde edilen veritabanı kullanılarak değerlendirilebilir ve sonuçta pilot sahalardan büyük sulama
şebekelerine kadar her boyuttaki sahalarda gerçekleşen değişiklikler gözlenebilir. DSİ’ nin
planlama, işletme veya değerlendirme aşamalarında çok kapsamlı bir şekilde faaliyet gösterdiği
düşünüldüğünde bu çalışmaların çok faydalı olacağı görülmektedir..
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ÖZET
Sürdürülebilir bir sulama için, taban suyu seviye ve tuzluluk değişiminin gözlenmesi ve
değerlendirilmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Arc/Info Coğrafi Bilgi
Sistemi yazılımı ile taban suyu gözlemlerine ilişkin haritaların oluşturulması için hazırlanmış
WATMAPGIS programı tanıtılacaktır. Program, bugüne kadar DSİ tarafından gerçekleştirilen ve
elle hazırlanan tabansuyu haritalarından, Sulamanın En Yoğun Olduğu Ay Eş Derinlik Haritası,
Tabansuyu Kritik En Yüksek Eşderinlik Haritası, Tabansuyu Kritik En Düşük Eşderinlik
Haritası, Tabansuyu Eş Tuzluluk Haritası, Tabansuyu Eş Düzey Eğrileri Haritası ve Aylık
Sorunlu Alanlar Haritalarının hazırlanması işlemlerini otomatik olarak yapabilmektedir.
WATMAPGIS programının kullanılması ile tabansuyu gözlem sonuçlarının hızlı bir biçimde
haritalanması ve sorgulanabilir bir biçime dönüştürülmesi sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak
yıllar bazında tabansuyundaki değişim hızlı bir biçimde görüntülenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sulama projesi, Taban Suyu, Harita, CBS
WATMAPGIS: PREPARING OF WATER TABLE MAPS USING (ARC/INFO)
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
ABSTRACT
For a sustainable irrigation, monitoring and evaluation of fluctuations and quality of water
table is necessary. In this study, a computer program, named WATMAPGIS, that was created to
prepare water table maps through Geographical Information System Environment will be
presented. Program is capable to create different kind of water table maps such as water table
contour maps, depth-to watertable maps, electrical conductivity maps and problematic areas
maps. All those maps can be created automatically by the program. By using WATMAPGIS
program, preparation and interpretation of water table maps can be effectively performed saving
time and productive power. Thus, changes of water table are monitored more easily through
year.
Key Words: Irrigation project, Water table, Map, GIS
767

1. GİRİŞ
Başarılı bir sulama için gerekli ön koşul, proje alanında toprak-bitki-su arasındaki ilişkinin
istenilen düzeylerde tutulmasıdır. Sulu tarımda, toprak nemi, havası ve tuz dengesinin iyi
kurulması, tarımsal faaliyetlerin istenilen zamanda yapılmasına ve verim artışına doğrudan
etkilidir. Bu nedenle, toprak içerisinde bulunan taban suyunun izlenmesi ve değerlendirilmesi
önem taşımaktadır.
Ülkemizde DSİ tarafından inşa edilen, işletilen ve devredilen sulama projelerinin bir
çoğunda taban suyu izleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, proje alanında her 100 ha
alanda bir adet olmak üzere açılan gözlem kuyularından yararlanılmakta ve periyodik ölçümlerle
analizler yapılmaktadır. Bugüne kadar DSİ tarafında toplam 2.251.625 ha alan sulamaya
açılmıştır. Bu alanın 360.775 ha’ı yeraltı suyu sulaması ve kooperatifler tarafından
işletilmektedir. Kooperatifler tarafından işletilen sulama şebekelerinde taban suyu izleme ve
değerlendirme çalışmaları yapılmamaktadır. Diğer şebekelerde ise taban suyu izleme ve
değerlendirme çalışmaları yapılmakta ve önemli drenaj problemlerine sahip, çok sayıda büyük
sulama projeleri (Çukurova, Gediz, Konya ve Güneydoğu Anadolu Projeleri)
bulunmaktadır(Demir , 2002).
DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi sorumluluğunda 128 sulama şebekesinde
(1.194.353 ha) taban suyu izleme çalışması yapılmaktadır. Bu şebekelerde toplam 10.812 gözlem
kuyusu bulunmaktadır (Demir, 2002). Bu gözlem kuyularında su seviyesi ölçüm aleti ile aylık
ölçümler yapılmakta ve kaydedilmektedir. Bu sonuçlara göre belirli zaman periyodunda taban
suyunun değişimi ve taban suyunu etkileyen faktörler taban suyu haritaları yardımıyla
belirlenebilmektedir. Bu haritalar;
•
•
•
•
•
•

Sulamanın En Yoğun Olduğu Ay Eş Derinlik Haritası,
Tabansuyu Kritik En Yüksek Eşderinlik Haritası,
Tabansuyu Kritik En Düşük Eşderinlik Haritası,
Tabansuyu Eş Tuzluluk Haritası,
Tabansuyu Eş Düzey Eğrileri Haritası ve
Aylık Sorunlu Alanlar Haritası

Son yıllarda taban suyu izleme çalışmalarında gelişen teknolojiden yararlanılarak izleme ve
değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Gündoğdu ve Ark (1998) kuyu gözlem sonuçlarına
göre oluşturulan haritaların GIS ortamında yapılmasına yönelik çalışmalar yürütmüşlerdir.
Dubey ve Awasthi(1989) ise taban suyu derinliğinin uzaktan algılama verileri ile tahmini
çalışmasını yürütmüşlerdir.
Bu çalışmanın amacı, DSİ tarafından aylık gözlem sonuçlarına göre oluşturulan taban suyu
haritalarının coğrafi bilgi sistemi ortamında hazırlanmasına yönelik geliştirilmiş WATMAPGIS
programının tanıtılmasıdır.
2. WATMAPGIS YAKLAŞIMI
Çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı olarak Arc/Info ver. 7.1.2. kullanılmıştır(Anonim,
1997). Geliştirilen WATMAPGIS programı Ar/Info yazılımı üzerinde çalışmaktadır.
Yazılımın sınanması amacıyla, Mustafakemalpaşa sulama proje alanında bulunan taban suyu
gözlem kuyularına ait değerler kullanılmıştır. Sulama projesi sınırına ve tabansuyu gözlem
kuyularına ait değerler DSİ 1 . Bölge Müdürlüğünden temin edilmiştir. Bunun yanında
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hazırlanacak haritaların belirlenmesinde, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan çeşitli
yıllara ait Mustafakemalpaşa Sulaması Tabansuyu Raporlarından yararlanılmıştır(Anonim,
2000).
Tabansuyu gözlem haritalarının coğrafi bilgi sistemi ortamında hazırlanması için
geliştirilmiş olan Watmapgis yazılımı iki ana aşamadan oluşturulmuştur. Bu aşamalardan
birincisi veri girişi ikincisi ise haritalama ve değerlendirme aşamasıdır. Veri girişi kendi
içerisinde iki farklı grupta ele alınmıştır. Bunlar sulama proje alanına ve taban suyu gözlem
kuyularına ait çok değişiklik göstermeyen verilerin girişi ile aylık tabansuyu gözlem kuyu
değerleri girişinden oluşmaktadır. Haritalama ve değerlendirme aşamasında ise tabansuyu
gözlem değerlerinin değerlendirilmesinde kullanılan ve DSİ tarafından her yıl hazırlanan
haritaların hazırlanması gerçekleştirilmektedir. Şekil 1’de WATMAPGIS yazılımının genel akış
şeması verilmiştir. Sisteme proje sınırı gibi harita verilerinin girişi grafik ekran üzerinden
gerçekleştirilebilmektedir. Tabansuyu gözlem kuyularının koordinatları bir ASCII dosyada var
ise sisteme otomatik olarak da aktarılabilmektedir

WATMAPGIS

Veri Girişi

Sabit Veri

•
•
•

Proje Sınır
Koordinatları
nın Girişi
Gözlem Kuyu
Koordinat
Girişi
Kuyu Kot
Girişi

Haritalama ve Değerlendirme

•

Aylık Veri

•
•

•

Taban Suyu
Derinlik
Değeri Girişi
Taban Suyu
Tuzluluk
Değer Girişi

•
•
•
•

Sulamanın En Yoğun
Olduğu Ay Eşderinlik
Haritası
Taban suyu Kritik En
Yüksek Eşderinlik
Haritası
Taban suyu Kritik En
Düşük Eşderinlik
Haritası
Taban suyu Eştuzluluk
Eğrileri Haritası
Taban suyu Eşdüzey
Eğrileri Haritası
Aylık Sorunlu Alanlar
Haritası

Şekil 1. WATMAPGIS yazılımı genel akış şeması
Tabansuyu eşderinlik haritalarının hazırlanmasında sulamanın en yoğun olduğu ayın
eşderinlik haritası alınabileceği gibi istenilen herhangi bir aya ait eşderinlik haritası
alınabilmektedir. Tabansuyu kritik en yüksek ve en düşük eşderinlik haritaları ise tabansuyu
derinliğinin yıl içerisinde en düşük ve en yüksek olduğu aylar sistem tarafından hesaplanarak bu
aylara ait eşderinlik haritaları hazırlanmaktadır. Burada beş farklı sınıf oluşturulmaktadır. Bunlar
0 ile 0.5 m, 0.5 m-1m, 1m-2 m, 2 m-3 m ve 3 m’den daha derin alanlardır.
Tabansuyu eş tuzluluk haritalarının çıkarılmasında, verisi girilmiş herhangi bir aya ait
eştuzluluk haritası hazırlanabilmektedir. Burada ise 0-100 micromhmos/cm, 100-250
micromhmos/cm, 250-750 micromhmos/cm, 750-2500 micromhmos/cm, 2500-5000
micromhmos/cm ve 5000 micromhmos/cm’dan daha tuzlu alanlar olmak üzere altı sınıf
oluşturulmaktadır.
769

Aylık sorunlu alanların belirlenmesinde iki kriter kullanılmıştır. Bunlardan birincisi
tabansuyu derinliği 0.5 m ve daha az derinliğe sahip alanlar, ikincisi ise tabansuyu tuzluluk
değeri 2500 micromhmos/cm ve daha tuzlu alanlar burada sorunlu alan olarak ele alınmıştır.
Sonuçta tabansuyu derinliği 0.5 m. ve daha az derinliğe sahip alanlar ilse tuzluluğu 2500
micromhmos/cm ve daha fazla tuzluluğa sahip alanlar sorunlu alanlar haritalanmakta ve sorunlu
alanların alansal değerleri verilmektedir.
3. WATMAPGIS TANITIMI
WATMAPGIS programının ekran formları burada kısaca tanıtılacaktır. Programın Ana
ekran formu Şekil 2’de görüldüğü gibidir. Giriş seçeneği ile Şekil 3’de görülen ekran formu
ekrana gelmektedir. Bu ekran formunda iki ana seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi veri
girişi, ikincisi ise haritalama ve değerlendirme seçeneğidir.

Şekil 2. WATMAPGIS Programının Ana Ekran Formu
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Şekil 3. WATMAPGIS Programı Ana Seçenek Ekranı
Burada veri girişi seçeneği ile, şekil 4’teki ekran formu ekrana gelecektir. Bu ekran formu
ile sabit bilgi olarak kabul edilen kuyu koordinat ve proje sınır girişi bilgileri girilebilmekte
ayrıca aylık veri girişinde ise aylık tabansuyu su tablası derinliği ve tuzluluk değerleri
girilebilmektedir.

Şekil 4. WATMAPGIS Programı Sabit ve Aylık Bilgi Giriş Ekranına Ait Seçenekler
Sabit bilgilerin ve aylık veri girişi ekranlarına birer örnek verilecek olursa Şekil 5’de
tabansuyu gözlem kuyularının girişi için hazırlanmış grafik ekran görülmektedir. Burada sulama
alanı içerisindeki tabansuyu gözlem kuyuları sisteme eklenebilmektedir. Bundan sonra Tanımla
seçeneği ile kuyu adı ve kuyu kotu gibi bilgilerin girişi yapılabilmektedir.
Şekil 6’da ise aylık veri girişi ekran formu görülmektedir. Her kuyu için tüm aylara ait taban
suyu derinlik değerleri ile tabansuyu tuzluluk değerleri girilebilmektedir. Kaydet seçeneği ile
girilen bilgilerin ilgili dosyaya aktarılması sağlanmış olmaktadır. Aylık veri girişi yapılmış kuyu
numarası yazıldığında, daha önce girilen bilgiler görüntülenmekte ve istenilen değişikliklere
olanak sağlanmaktadır. Her yıla ait verilerin kaydedilmesi için farklı dosya kullanılmaktadır.
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Şekil 5. Taban Suyu Gözlem Kuyuları Giriş Ekranı

Şekil 6. Tabansuyu Gözlem Değerleri Giriş Formu
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4. TABAN SUYU YILLIK SORGULAMALAR
Tabansuyu gözlem kuyularından yapılan ölçüm verilerinin değerlendirilmesinde
kullanılacak tabansuyu haritalarının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olan WATMAPGIS
yazılımının sınama sonuçları, bu bölümde verilecektir. Şekil 7.de WATMAPGIS haritalama ve
değerlendirme seçenekleri ekranı görülmektedir. Burada Sulamanın en yoğun olduğu ay
eşderinlik haritası ile Tabansuyu kritik en yüksek ve en düşük eşderinlik haritaları yapı olarak
birbirlerinin aynı tarzda olan haritalardır. Bu nedenle bu üç harita birlikte değerlendirilecektir.
Burada sulamanın en yoğun olduğu ay eşderinlik haritası verilecektir.

Şekil 7. WATMAPGIS Haritalama ve Değerlendirme Seçim Ekranı
4.1. Sulamanın En Yoğun Olduğu Ay Eşderinlik Haritası
Sulamanın en yoğun olduğu ay eşderinlik haritası seçeneği ile çeşitli aylara ait tabansuyu
eşderinlik haritaları elde edilebilmektedir. Burada 2002 yılı temmuz ayına ait eşderinlik haritası
verilmiştir(Şekil 8). Şekil 8’de görüldüğü gibi 2000 yılı temmuz ayında 0 ile 1 m. tabansuyu
derinliğine sahip bir alan bulunmamaktadır.
4.2. Taban Suyu Kritik En Yüksek Eş Derinlik Haritası
Yıl içerisinde en yüksek tabansuyu değerine sahip aya ait eşderinlik haritasının
oluşturulması için oluşturulmuş seçenektir. Hangi aya ait verilerin kullanılacağının
belirlenmesinde, sistem tüm kuyular için tüm aylara ait değerleri sınamaktadır. Çıktısı Şekil 8’de
verilen haritaya benzer biçimde elde edilmektedir.
4.3. Taban Suyu Kritik En Düşük Eş Derinlik Haritası
Yıl içerisinde, en düşük tabansuyu değerine sahip aya ait eşderinlik haritasının oluşturulması
için oluşturulmuş seçenektir. Çıktısı Şekil 8’de verilen haritaya benzer biçimde elde
edilmektedir.
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4.4. Taban Suyu Eş Tuzluluk Eğrileri Haritası
Tabansuyu tuzluluk haritası, istenilen her hangi bir ay için alınabilmektedir. Burada 0-100,
100-250, 250-750, 750-2500, 2500-5000 micromhmos/cm arasında ve 5000
micromhmos/cm’den daha büyük elektriksel iletkenlik değerleri için sınıflandırma yapılmıştır
(Şekil 9). Şekilde, Mustafakemalpaşa sulama alanının 2002 yılı ocak ayına ait tabansuyu
tuzluluk haritası görülmektedir. Bu haritada, çeşitli elektriksel iletkenlik değerlerine sahip alanlar
farklı farklı renklerde gösterilmektedir.
4.5. Taban Suyu Eş Düzey Eğrileri Haritası
Tabansuyu düzeyinin aynı olduğu noktaların birleştirilmesi ile eşdüzey eğrileri elde
edilmektedir. Bu noktaların yükseklik değerlerinin bulunması, gözlem kuyusu üst kot değerinden
tabansuyu derinliğinin çıkarılmasıyla elde edilmişlerdir. Burada 1 metre aralıklarla oluşturulmuş
eşdüzey haritası şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 8. Mustafakemalpaşa Sulama Alanı 2002 Yılı Temmuz Ayına Ait Tabansuyu
Eşderinlik Haritası
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Şekil 9. Mustafakemalpaşa Sulama Alanının 2002 Yılına Ait Tabansuyu Tuzluluk
Haritası
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Şekil 10. Mustafakemalpaşa Sulama Alanının 2002 yılı Temmuz Ayına Ait Tabansuyu
Eşdüzey Eğrileri Haritası(1 m. Aralıklı)
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4.6. Aylık Sorunlu Alanlar Haritası
Aylık sorunlu alanları gösteren haritalar, tabansuyu derinliğinin 0.5 m ve daha az olduğu
alanlar ile bu alanlara ait elektriksel iletkenlik değerinin ise 2500 micromhos/cm ve daha fazla
olduğu alanların haritalanmasıyla elde edilmektedir(Şekil 11). Burada her iki koşulu da sağlayan
alanlar yersel olarak görülebilmekte ve bu alanların alansal değeri elde edilebilmektedir. Böylece
aylık ölçüm sonuçlarından, bitkisel üretim için sorunlu alanların nereleri olduğu
belirlenebilmektedir. Bunun yanında drenaj sorunu ortaya çıkan alanlar tespit edilebileceği gibi,
farklı değerlendirme kriterleri kullanılarak sulama suyunun randımanlı kullanılmadığı yani fazla
sulamanın söz konusu olduğu alanlarda bulunabilir. Çalışmada kullanılan Mustafakemalpaşa
sulama alanı 2002 yılı tabansuyu gözlem değerlerine göre yukarıda verilen kriterler göz önüne
alındığında sorunlu alan bulunmamaktadır. Sistemin üreteceği aylık sorunlu alanlar haritasının
alınabilmesi amacıyla, bazı değerlerde değişiklik yapılmış ve Şekil 11’deki harita elde
edilmiştir. Şekil’deki harita gerçek durumu yansıtmamaktadır.

Şekil 11. Taban Suyu Derinliğinin 1 m Ve Daha Az Ve Aynı Zamanda Tuzluluk
Değerinin 2500 Micromhmos/Cm Ve Daha Fazla Olduğu Alanları Gösteren
Sorunlu Alanlar Haritası
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Tarımsal
üretimde
sulama
gerçekleştirilen
alanlarda,
tarımsal
faaliyetlerin
sürdürülebilirliğinin sağlanması için sürekli olarak izleme ve değerlendirme çalışmasının
yapılması gerekmektedir. Sulama ile tarımsal faaliyetlerde gerektiğinden daha fazla su
kullanılması bazı sorunları da beraberinden getirmektedir. Bu sorunların en önemlileri tabansuyu
düzeyinin bitki kök bölgesine yükselmesi ve toprakların tuz içeriğinin artmasıdır. Uzun
dönemde tabansuyu ile ilgili verilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile tarımsal faaliyetlerde
etkinliğin ve verimliliğinin sürekli olması sağlanmış olacaktır.
WATMAPGIS yazılımı coğrafi bilgi sistemi alt yapısının kullanmaktadır. Verilerin özellikle
koordinatlı olarak grafik bilgilerin girilmesinin ilk aşamada zaman alıcı olmasına karşın, bu
işlem her proje alanı için bir defa yapılması yeterlidir. Bu aşama en önemli aşamalardan birisidir.
Çünkü tüm haritalama işlemlerinde bu bilgiler kullanılacaktır. Sistem uzun yıllık tabansuyu
gözlem değerlerini farklı dosyalarda saklayacak biçimde dizayn edilmiştir. Gerektiğinde geçmiş
yıllara ait harita ve ölçüm değerlerine ulaşılabilmektedir. Böylece yıllık değişimin belirlenmesi
ve yorumlanması mümkün hale gelmektedir.
Yazılım, Arc/Info coğrafi bilgi sistemi yazılımı üzeriden çalışıldığından bu yazılıma
gereksinim duymaktadır. Bu belki maliyeti arttırıcı bir unsur olarak ele alınabilir. Yazılım daha
az maliyetli, coğrafi bilgi sistemi yazılımları ile daha kolay erişilebilir ve kullanılabilir hale
getirilebilir.
Çok yıllık değişimin gözlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılacak, otomatik
değerlendirme sisteminin geliştirilmesi bu çalışmada daha fazla bilgisayar kullanımını gündeme
getirebilir.
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ÖZET
Herhangi bir havzada, havzanın jeoloji, toprak yapısı, bitki örtüsü, havza alanı, arazi kullanımı
ve topografik karakteristikler yağış akış ilişkilerini etkileyen en önemli faktörlerdir. Yağış akış
ilişkisinin belirlenebilmesinde toprak özelliklerinin bilinmesi önemli rol oynar. İnfiltrasyon; akış
oluşumunda toprak parametreleri arasında en önemli fiziksel karakteristiklerdir. İnfiltrasyonun
modellenmesinde (Green-Ampt Modeli, Philips Modeli vb.) hidrolik iletkenlik, porozite, tarla
kapasitesi ve toprak nem oranı gibi fiziksel karakteristiklere gereksinim vardır.
Bu çalışmada, toprak yapısını belirlemek amacı ile araştırma havzasına ait her bir alt toprak
grubu için arazide ve laboratuarda yeterli sayıda numunelerin analizi (hidrolik iletkenlik,
porozite, tarla kapasitesi ve toprak nem oranı) yapılmıştır. Arazide ve laboratuarda ölçüm
yapılamayan durumlarda parametrelerin belirlenmesinde, toprak bünye analizi ve hacimsel
yoğunluk değerlerinden faydalanılmak suretiyle dönüşüm fonksiyonları (Pedotransfer (PTFs))
kullanılarak dolaylı biçimde toprağın hidrolik özellikleri belirlenmiştir. Alansal ve zamansal
değişiklik gösteren bu değerlerden yararlanılarak toprakların karakteristik eğrileri çıkarılmıştır.
Bu karakteristik eğrilerden hareketle yağış-akış modelinde kullanılacak olan hidrolojik model
için girdi verileri elde edilmiş olacaktır. Bu suretle havzanın benzerlik parametrelerinin tespiti de
yapılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Toprak hidrolik özellikleri, infiltrasyon, yağış-akış , toprak karakteristik
eğrisi.
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DETERMINATION OF THE SOIL HYDROLOGICAL PROPERTIES FOR RAINFALLRUNOFF MODELS
ABSTRACT
The geological condition, soil structure, flora, basin area, land cover, and the topographic
characteristics are the most important factors for the determination of rainfall-runoff relationship
for any river basin. The soil properties play an important role on this relationship. The
determination of the infiltration process by means of the soil parameters is fundamental for the
flow formation. For the physical basis of infiltration model (Green-Ampt Model, Philips Model,
ect.), the physical characteristics such as hydraulic conductivity, porosity, field capacity, and soil
moisture are required.
In this study, in order to determine the soil properties, adequate number of samples was
analyzed for each subsoil group in a hydrologic river basin. In cases that the measurements were
not performed in the field and laboratory, the parameters were calculated by using conversion
functions (PTFs) including soil structure analysis and volumetric density values. At the end,
using these mentioned values that vary with time and space the characteristic curves were
developed. Thereby, the input data for the hydrologic rainfall-runoff model were obtained from
the curves. The properties for the similarity concept for the basin could be performed as well.
Keywords: Soil hydraulic properties, infiltration, rainfall-runoff, soil characteristic curves.
1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun ve kişi başına su tüketiminin hızla artışı nedeniyle mevcut su kaynaklarının
en iyi şekilde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli hidrolojik analizlerin doğru olarak
yapılması gerekmektedir. Ülkemizde su kaynakları ile ilgili alt yapı çalışmaları değişik
kuruluşlar tarafından yapılıp, uygulanmaktadır. Bu kuruluşların, hidrolojik analizleri yapabilmek
için havzalarda uzun süreli rasat yapmaları gerekmektedir. Ancak bütün havzalarda bu rasatları
yapmak hem zaman alıcı hem çok pahalı olmaktadır. Uygulayıcı birimlerin yatırım yapacakları
bölgede temsili havzalar seçip, havzaların hidrolojik davranışlarını saptamak ve sonuçlarını
temsil ettikleri hidrolojik bölgede rasat yapılamayan havzalara aktarmaları uygun olacaktır.
Havzanın topografik yapısı, bitki örtüsü ve toprağın hidrolik özellikleri hidrolojik modellerde
gereken en önemli havza karakteristikleridir. Toprağın hidrolik özellikleri, olan toprağın emme
basınç yüksekliği-nem ilişkisiyle toprağın su tutma karakteristiği, emme basınç yüksekliğihidrolik iletkenlik ilişkisiyle, suyun toprak içindeki akış karakteristiğini ifade eder. Bu
parametreler, büyük havzalarda genellikle çeşitli modellerle kolay ölçümlenebilen diğer
bilgilerden tahmin edilirler. Bunlardan en bilineni [Mualem, 1976] tarafından geliştirilen
modeldir. Model, [van Genuchten, 1980 ve Brooks-Corey,1964] fonksiyonları ile tanımlanan su
tutma kapasitesini ifade eden ve kolay anlaşılabilen yapıdadır.
Toprak bünye analizinden elde edilen kum, kil ve silt oranları, hacimsel yoğunluk, organik
madde miktarı ve tarla kapasitesi, solma noktası gibi parametreleri kullanarak, toprağın hidrolik
özellikleri [Bouma ve van Lanen, 1987], tarafından önerilen Pedotranfer fonksiyonları (PTFs) ile
tahmin edilebilmektedir. Örneğin, ince bünyeli topraklardaki su tutma karakteristikleri ve en
düşük doygun hidrolik iletkenlik değerleri kaba yapılı topraklardakinden çok farklı olarak bilinir.
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2. ÇALIŞMA ALANI
Çalışma için temsili bir havza seçilmiştir. Bu temsili havza, Orta Sakarya havzasının bir alt
havzası olan Kurukavak Deresi su toplama havzası (40o 01’ N; 29o 47’ E) olup Bilecik ili sınırları
içerisinde yer almaktadır (Şekil 1). Havza alanı 4.25 km2 ve yüksekliği 830-1070 m arasındadır.
Bölge karasal iklime sahip olup ortalama yıllık sıcaklık 10.8 oC. Aylık ortalama sıcaklık aralığı
20.3 oC ile Ağustos, 0.9 oC Ocak ayı olarak değişmektedir. Ortalama yıllık yağış 593.3 mm dir.
Çalışma alanında eğim çok değişkenlik göstermektedir. Ortalama eğim %26.6 dır. Toprak
derinliği sığ olan bu bölgedeki arazi kullanımı, kuru tarım, mera, fundalık ve ormanlık alandan
oluşmaktadır. Havzanın, toprak grubu çoğunluğu kalkersiz kahverengi orman toprağı olup; tınlı,
kumlu tınlı ve kumlu killi tınlı bünyeye sahiptirler.

Şekil 1. Çalışma alanı bulduru haritası
3. TOPRAK NUMUNELERİNİN LABORATUAR ÖLÇÜMLERİ VE DATA ANALİZİ
Farklı topografik indeks(havza dağılım fonksiyonu) ve arazi kullanımına göre 11 tanesi
bozulmamış toprak numunesi olmak üzere toplam 102 adet örnekleme noktası seçilmiş ve bu
noktalardan alınan numuneler üzerinde toprak su içeriği (cm3/cm3), hacimsel yoğunluk (g/cm3),
doygunluk(cm3/cm3), tane boyut dağılımı belirlenmiştir. Bozulmamış toprak numuneleri 5.1 cm
çapında, 5 cm yüksekliğinde pirinçten yapılmış silindirlerle 25-30 cm derilikten alınarak
toprağın hidrolik karakteristikleri (hidrolik iletkenlik ve yukarıda belirtilen) özellikler, tesbit
edilmiştir. Araziden alınan toprak numuneleri 105 oC de fırında kurutularak toprak nem içeriği
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ve hacimsel yoğunlukları ölçülmüştür. Toprak numunelerinin toplam porozitesi ise hacimsel
yoğunluk (ρb) ve parçacık yoğunluğundan (ρs) yararlanılarak hesaplanmıştır (φ=1-ρb/ρs).
Parçacık dağılımı hidrometre metodu ile belirlenmiştir. Kum, silt ve kil yüzdelerinden oluşan
toprak bünyesi USDA (US Department of Agriculture) sistemine göre sınıflandırılmıştır. Araziden
alınan numunelerin dağılımları toprak bünyesi sınıflandırılması Şekil 2 de verilmektedir.
Buradan toprak bünyesi tınlı, kumlu tınlı ve kumlu killi tınlı yapıda olduğu görülmektedir.

Şekil 2 Örneklerin bünye dağılımları.
Araziden elde edilen verilerin tüm araziyi temsil edebilmesi için havzanın 1/25000 ölçekli
haritası sayısallaştırılarak sayısal ortama aktarılmış ve üzerinde 30m lik hücreler
oluşturulmuştur. Hücrelerin topografik indeks değerleri belirlenerek, aynı topografik indeks
değerlerine karşı gelen alanlara dağılımları yapılmıştır. Böylelikle bütün havzanın toprak
hidrolik özelliklerine ilişkin bilgilerden, yağış akış modelinde kullanılacak olan hidrolojik veriler
elde edilmiş olmaktadır.
4. TOPRAK NUMUNELERİNİN KALİBRASYONU
Toprağın hidrolik özelliklerinin belirlenmesine yönelik arazide veya laboratuarda bir çok
analitik, nümerik, direkt ve in direkt metod vardır [Klute, 1986; van Genuchten et al., 1999].
Arazi metotları zeminin hidrolik özelliklerinin yerinde belirlenebilmesine imkan verir. Ancak,
numunelerin gerçek hacimlerinde belirsizlik söz konusu olmaktadır. Laboratuar ölçümleri çok
fazla sayıda numune hazırlanmasını gerektirmekte ve deney koşullarının kontrolünü
güçleştirmektedir. Zeminin hidrolik özelliklerinin direkt olarak belirlenmesi oldukça güç, zaman
alıcı ve pahalı olmaktadır. Buna alternatif olarak, dönüşüm fonksiyonları kullanılarak, çok kolay
ölçülebilen veya elde edilebilen toprak bünyesi analizi ve hacimsel yoğunluk verilerinden bu
özelliklerin dolaylı tahmini yapılabilmektedir.
Toprağın hidrolik özellikleri, Rosetta [Schaap, 1999] bilgisayar programı ile sınırlı sayıda
yada çok sayıda arazi bilgilerinin olması durumuna göre dönüşüm fonksiyonları kullanılarak beş
model ile dolaylı tahmin edilebilmektedir. Birinci model (H1), toprağın yapısını dikkate alan
modeldir. İkinci model (H2), kum, silt ve kil yüzdelerini veri olarak kullanan modeldir.Üçüncü
model, (H3) kum, silt ve kil yüzdelerine ilaveten hacimsel yoğunluğu kapsar. Dördüncü model
de silt ve kil yüzdeleri, hacimsel yoğunluk ve tarla kapasitesi(toprak su içeriği 330cm basınç
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yüksekliği) verisini kullanmaktadır. Son model (H5) üçüncü modelin verlerine ilaveten tarla
kapasitesi ve solma noktası(toprak su içeriği 330cm ve 15000cm basınç yüksekliği) verisini
gerektirmektedir.
İlk model, toprak sınıflarının ortalama değerlerini esas alır. Diğer dört model sinir ağları
analizine dayanan ve çok fazla veri verildiğinde oldukça doğru tahminler yapan modellerdir
[Schaap and Leij, 2000].
Araziden alınan numunelerin laboratuarda yapılan, toprak bünye analizi sonucu olarak
ortalama su içeriği (θ33, ve θ1500 ), doygun hidrolik iletkenlik(Ks) değerleri havzayı temsil eden
tınlı, kumlu tınlı ve kumlu killi tınlı topraklar için Tablo 1 de verilmektedir.
Tablo 1.Çeşitli toprak sınıfları için toprak bünyesi ve toprak özellikleri.
Toprak tipi
N

Tın

Çıktı
Rosetta Programı ile hesaplanan

Girdi
Araziden ölçülen toprak bünyesi ve toprak özellikleri

24

Kumlu tın

32

Kumlu-killi
tın

41

Kil- Killi tın

5

Sand
%

Silt
%

Clay
%

47.34

31.06

21.60

57.62

24.55

17.83

θ33

θ1500

Average
Ks (cm/h)

Model

1.34

0.344

0.168

0.95

H5

1.44

0.345

0.190

1.12

BD
g/cm3

H3
H3

53.41

23.43

23.16

1.42

0.340

0.180

0.86

---

----

----

----

----

---

----

H5
H3
H5
----

Ks
cm/hr
0.90

θr

θs

0.066

θi

α

n

0.170

0.0125

1.48

0.0061

1.43

0.0195

1.43

0.0080
0.0173
0.0075
----

1.34
1.42
1.36
---

0.48
1.13

0.057

0.160
0.48

0.87

0.059

----

----

0.180
0.47
----

----

Bu çalışmada H3 modeli kullanılarak toprağın su tutma özelliğini tanımlayan parametreler
(higroskopik (artık) su θr, doygun su içeriği θs, emme basıncını tersi α (1/ha), eğri şekil faktörü n,
ve doygun hidrolik iletkenlik Ks) belirlenmiştir.
Doygun olmayan ortamdaki suyun akışı için [Richards, 1931]denkleminin bir boyutlu çözümü
ile de toprak da tutulan su miktarı ve toprağın hidrolik iletkenliği adım adım doygunluk
seviyesine kadar belirlenebilmektedir. Bunun için RETC (RETention Curve) [van Genuchten ve
diğ., 1991] bilgisayar programı kullanılmıştır. Ayrıca arazi verilerinin tınlı toprak için elde
edilen toprak su içeriği ve arazide toprak içerisinde 30 cm derinliğe yerleştirilen ve ölçüm aralığı
log P 1.6-3.3 cm emme değerinde olan nem sensörü ile elde edilen toprak suyu basınç değeri ile
RETC program çözümü kalibrasyon eğrisi Şekil 2 de verilmektedir. Şekilde görüldüğü üzere
nem sensörü ölçüm aralığı ve hacimsel toprak nem değerlerinin belirlenmesindeki hatalar
dikkate alındığında gözlenen verilerle program tarafından tahmin edilen veriler arasında
uygunluk gözlenmektedir.
5. TOPRAĞIN HİDROLİK ÖZELLİKLERİ
Toprağın içindeki suyun akışını tanımlayabilmek için su tutma eğrisi, hacımsal toprak su
içeriğinin (θ), toprak suyu emme basınç yüksekliği (h) ve doygun olmayan hidrolik iletkenlik
fonksiyonu K(h) arasındaki ilişki ile temsil edilen toprağın hidrolik özelliklerin bilinmesi
gerekir. Doygun olmayan ortamdaki akış, genellikle bir boyutlu düşey akış denklem (1)’de
verildiği gibi Richards' denklemi ile tanımlanır.
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8

Gözlenen

Basınç yüksekliği (cm)
LogP

7

Hesaplanan

6
5
4
3
2
1
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Hacimsel su içerği,?θ (cm3/cm3),

Şekil 3-Tınlı topraklar için su tutma eğrisi

∂θ (h ) ∂ ⎡
∂h
⎤
= ⎢ K ( h) − K ( h) ⎥
(1)
∂t
∂z ⎣
∂z
⎦
Burada, θ(h) hacımsal su içeriği (cm3/cm3), h toprak suyu emme basınç yüksekliği (cm), K(h)
hidrolik iletkenlik fonksiyonu (cm/saat), z yüzeyden aşağıya doğru pozitif kabul edilen toprak
derinliği (cm), t zaman (saat). Denklem (1) kullanılması için iki hidrolik fonksiyonun bilinmesi
gerekir: toprak su tutma eğrisinden bulunan θ(h), ve doygun olmayan hidrolik iletkenlik
fonksiyonu K(h). Doygun olmayan hidrolik iletkenlik fonksiyonunun doğru olarak
belirlenebilmesi oldukça zor, zaman alıcı ve pahalıdır. O nedenle çalışmaların çoğu hidrolik
iletkenlik fonksiyonunun, daha kolay ölçülebilen su tutma eğrisinden tahminine yönelik dolaylı
metod geliştirme çabalarıdır [Mualem ve diğ.,1976].
Su tutma eğrisinin tanımlanmasında bir çok çeşitli ampirik ifadeler kullanılmıştır. Buların en
fazla kullanılanı başlangıçta [Brooks ve Corey, 1964] tarafından ileri sürülen üssel fonksiyon
denklemidir. Bu denklem suyla doygun kabul edilen toprağın su tutma eğrisi üstünde emme
basıncının oluştuğu ha, değerine işaret eder. Brooks ve Corey denklemi [van Genuchten, 1980]
tarafında geliştirilerek su tutma eğrisi denklem (2) deki gibi tanımlanmıştır.

θ ( h) = θ r +

θ s −θ r

(2)

[1 + (α × h) ]

n 1−1 / n

Bu denklem doygunluk derecesi (etkili doygunluk ) olarak denklem (3) deki gibi de yazılabilir:
Se =

[

θ ( h) − θ r
n
= 1 + (α × h )
θ s −θ r

]

1 / n −1

(3)

Burada, θ(h) tanımlanan su içeriği için su tutma eğrisini temsil eder, θ (e.g., cm3/cm3), toprak
suyu emme basınç yüksekliği h (cm), Se etkili doygunluk, diğer terimler daha evvel
tanımlanmıştır.
Denklem (2) ile gözenek-boyut dağılım modelinin ile birlikte değerlendirilmesinden [van
Genuchten, 1980; Mualem, 1976] doygun olmayan hidrolik iletkenlik için :

{ [

K (S e ) = K 0 × S eL 1 − 1 − S en / (n −1)

]

}

1−1 / n 2

(4)
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Burada, K0 noktasal doygunluk (cm/gün) doygun hidrolik iletkenlik değerine benzer ama eşit
olması gerekmez Ks. L (-) parametresi, gözenekler arası uzaklık parametresi [Mualem, 1976]
tarafından 0.5 olarak kabul edilmiştir.
Denklem (2) ve(3) birbirleri ile çok yakın ilişkili olarak su tutma ve doygun olmayan hidrolik
iletkenlik eğrilerinin tanımlanmasını sağlar. Daha önce H3 modeli ile elde edilen toprağın
hidrolik özellikleri RECT programına veri olarak girilip üç toprak sınıfı için de toprak
karakteristik eğrileri elde edilmiştir.
5.1 Basınç Yüksekliği-Su İçeriği İlişkisi

Bir toprak sınıfı için basınç yüksekliği h, ile hacımsal toprak su içeriği θ, arasındaki ilişki
toprak nemi karakteristik eğrisi olarak nitelendirilir. Tınlı toprak için bu ilişkiye bakıldığında,
Şekil 2 den görüldüğü üzere eğri doğrusal değildir. Atmosferik yüzeyde yani tam doygunluk
anında toprak su içeriği porozite değerine eşittir ve toprak suyu içeriğinde biraz basınç
değişikliğinde eğri büküm notasına gelmektedir. Bu nokta da bize az yada çok toprak
gözeneklerinden hava girmeye başladığını ifade eder ve hava girişi negatif basınç, olarak
nitelendirilebilir hae. Bunun mutlak değeri doygun ortamdaki basınç yüksekliğine eşit olduğu
görülmektedir. Diğer bir deyişle aşağı-yukarı toprağın suya doygunluk değerini vermektedir.
Çalışma havzasında baskın olan diğer toprak sınıfları (kumlu tın ve kumlu killi tın) tınlı
toprakla aynı özellikleri göstermektedir. Basınç yüksekliği- su içeriği ilişkisi her üç toprak sınıfı
için karakteristik eğrileri Şekil 4 de verilmektedir.
Basınç yüksekliği(cm), LogP

12
Tın

10

Kumlu tın

8

Kumlu killi tın

6
4
2
0
-2
0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Hacımsal su içeriği , θ ( cm3/cm3),

Şekil 4 Çeşitli toprak sınıfları için toprak karakteristik eğrileri
5.2 Hidrolik İletkenlik –Su İçeriği İlişkisi

Şekil 5 de doygun olmayan hidrolik iletkenlik değeri için hacımsal toprak nem içeriği oldukça
düşüktür. Hidrolik iletkenlik doygunluk değerine doğru doğrusal olmayan bir artış
göstermektedir.
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Hidrolik iletkenlik
(cm/saat)

1,00

K(h)-θ

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Hacımsal su içeriği , θ (cm3/cm3),

Şekil 5 Hidrolik iletkenlik –su içeriği ilişkisi K(h)-θ
5.3 Sızma Oranı ve Toplam Sızma Derinliği

Sızma çok dinamik bir süreçtir. Sızma oranı toprağın hidrolik özelliklerine bağlıdır. Derin ve
homojen zeminlerde Richard’ın sızma denklemini çözümünü veren Green-Ampt Modeli ile
sızma oranı ve toplam sızma miktarı belirlenmiştir. Bu modelde kullanılan değerler tınlı
topraklar için başlangıç nem oranı 0.17 cm3/cm3, toprağın doygun haldeki su içeriği 0.42
cm3/cm3, toprağın doygun haldeki hidrolik iletkenliği, 0.95 cm/saat, emme basınç yüksekliği(h)
31.6 cm (Şekil 3 den), standart çift silindirli infiltrometre su yüksekliği 25cm ve simülasyon
zamanı 24 saat alınmıştır.
Sızma oranı zamanla tedrici olarak azalmaktadır (Şekil 6). Bu azalmanın yaklaşık olarak
sabitlendiği durum toprağın doygun haldeki hidrolik iletkenlik değerini vermektedir.
Tınlı topraklarda toplam sızma miktarının zamana göre değişimini göstermektedir (Şekil 7).
Toplam sızma miktarı başlangıçta hızla artmakta iken sızma süresi uzadıkça sızma oranın
yaklaşık sabit değeri ile doğrusal bir ilişki
söz konusudur.
45

6

Toplam sızma miktarı (cm)

Sızma hızı (cm/saat)

7

5
4
3
2
1
0
0

10

20

30

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

Zaman(saat)

10

20

30

Zaman (saat)

Şekil 6 Tınlı toprak için sızma hızı

Şekil 7 Tınlı toprak için toplam sızma miktarı
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6. SONUÇLAR

Atmosfer ve yeraltı suyu arasında süregelen hidrolojik döngü sırasında yağış-akış ilişkisinin
belirlenmesi bakımından toprak özelliklerinin bilinmesi önemli rol oynar. Bu nedenle toprağın
hidrolojik özelliklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve matematik modellere dayanan
çözümlerin de güvenilir olması gerekmektedir. Toprağın içindeki suyun akışını tanımlayabilmek
için su tutma eğrisi(hacımsal toprak su içeriğinin (θ), toprak suyu emme basınç yüksekliği (h) ve
doygun olmayan hidrolik iletkenlik fonksiyonu K(h) arasındaki ilişki) ile temsil edilen toprağın
hidrolik özelliklerin bilinmesi gerekir.
Şekil 4 de görüldüğü gibi toprak basınç yüksekliği- toprak su içeriği ilişkisi olarak tanımlanan
su tutma karakteristik eğrileri, çalışma havzasında baskın olan diğer toprak grupları (kumlu tın
ve kumlu killi tın) tınlı toprakla aynı özellikleri göstermektedir.
Yağış-akış olayında toprak nem içeriği, toprağın içinde veya yüzeyindeki akışları etkileyen
(sızma, buharlaşma ve süzülme vb.) önemli parametredir.
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ÖZET
Anadolu uzun ve zengin tarihi nedeniyle önemli bir kültürel mirasa sahiptir. Bu mirasın bir
parçası olan tarihi su yapıları, kültür ve tekniğin gelişiminin anlaşılması bakımından, arkeoloji ve
inşaat mühendisliği açısından oldukça önemli bilgi kaynağı olarak kabul edilmektedirler. Son
yirmi yıl içinde yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye’deki tarihi su yapılarına ilişkin dikkate
değer bir bilgi birikimi oluşmuştur. Internete dayalı coğrafi bilgi sistemleri bu konudaki
çalışmaları derlemek, saklamak, değerlendirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için etkili bir
araç olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Tarihi Su yapıları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Internete entegre CBS
THE GIS STANDARDS TO BE DEVELOPED FOR THE ANCIENT WATER WORKS
IN ANATOLIA
ABSTRACT
Anatolia displays a remarkable cultural heritage due to her long and rich history. Ancient
water works, as part of this heritage, are considered as quite important sources of knowledge to
understand the development of culture and technique, from both archeological and civil
engineering perspectives. Investigations during the last two decades, formed a significant base of
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knowledge on Turkey's historical water works. Web-based Geographical Information Systems
can be used as an effective tool to collect, store, analyze and evaluate all relevant data and to
transfer them to future generations.
Key Words: Ancient Water Works, Geographic Information Systems, Web-based GIS
1. GİRİŞ
Farklı dönem ve uygarlıklardan kalması nedeniyle önemli bir kültürel miras olarak kabul
edilen Anadolu’daki tarihi su yapıları arkeoloji açısından olduğu kadar su mühendisliğinin
tarihsel gelişimi açısından da araştırmağa değer niteliktedir. Tarihi su yapılarının akibeti, yöresel
meteorolojik ve hidrolojik bilgileri taşıyabilmeleri nedeniyle, günümüzde yapılmakta olan su
yapılarının geleceğine ilişkin ipuçları vermektedir. Bu nedenle inşaat mühendisliği eğitimi veren
kurumlarda ve başta Devlet Su İşleri olmak bazı kamu kuruluşlarında Anadolu’daki tarihi su
yapılarına ilişkin çok sayıda araştırma yapılmıştır. Anadolu'daki tarihi su yapıları bazı yayınlarda
topluca değerlendirilmiş olup [Öziş 1994a,b, 1995, 1996a,b, 1998, 1999, 2002], bu çalışmaların
geniş kapsamlı 'ilgili yayınlar' listelerinde, Türkiye'deki eski su yapıları konularında ayrıntılı
bilgi veren diğer önemli yayınlar da belirtilmiştir. Bu tür araştırmaların ileride de sürdürülmesi
beklenmektedir.
“Grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, çeşitli biçimlerde saklanması, işlenmesi ve
kullanıcıya sunulmasını sağlayan donanım, yazılım, veriler ve çeşitli düzeylerdeki
kullanıcılardan oluşmuş bilgisayar destekli sistemler” olarak tanımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS), konumsal verilerin analiz edilmesini sağlaması nedeniyle ulaşımdan su kaynaklarının
planlamasına kadar inşaat mühendisliğinin tüm dallarında uygulama alanı bulmuştur. Bu
bildiriyle hedeflenen temel amaç:
•

Anadolu’daki tarihi su yapıları ile ilgili farklı türdeki araştırma sonuçlarını biraya
getirmekte CBS’nin bu gün için en uygun araç olduğunu vurgulamak, ve

•

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde
hazırlanan bir pilot projeyle bir tür ‘standart’ kabul edilebilecek ortak bir format
belirlemek; dolayısıyla bu konuda ileride farklı kurumlarda oluşturulacak CBS’nin
planlanmasına hem katkıda bulunmak hem de sistemler arasındaki işbirliği olanaklarını
artırmaktır.

Burada önerilen proje karmaşık ve kullanımı zor bir teknik gerektirmemekte, ancak uzun
süre ve çaba gerektiren, su mühendisliği tarihine emek vermiş kişilerin özverili gayretleriyle
gerçekleştirilebilecek bir çalışmadır. Bu tür bir sistemin yada sistemlerin oluşturulmasıyla elde
edilecek en önemli kazanım tarihi su yapıları ile ilgili araştırmaların bir araya getirilmesi ve
gelecek kuşaklara aktarılması olacaktır. Ülkemizdeki kütüphaneler arasında gelişmiş bir
elektronik iletişim ağının olmaması, basılmış ve yayınlanmış olsa dahi bazı kaynakların konuyla
ilgili kesimlere yeterince ulaşamamış bulunması nedeniyle internete dayalı CBS bu eksikliği
giderecektir. Böylece:
•

Harita, grafik, fotoğraf ve yazılmış metinlerden oluşan halihazırda elektronik veya
elektronik olmayan formdaki mevcut bilgi birikimi, birbirlerinden bağımsız bireysel
çalışmalar olmaktan öteye taşınıp, ortak bir çerçevede birleştirilmiş olacak,

•

Mevcut çalışmalar ve yayınlar istenilen biçimde tasnif edilebilecek; dolayısıyla aranan
bilgiye daha kolay ve etkin ulaşım mümkün olabilecek,
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•

Mevcut çalışmaların bir veri tabanında toplanması yapılmış araştırmaların eksikliklerini
ortaya koyacak; dolayısıyla yeni yapılacaklara yol gösterecek, diğer bir deyişle
“tekrarlar” önlenecek,

•

Sistemlerin veri tabanlarında yeralan işyeri ve elektronik posta adresleri, telefon ve faks
numaraları gibi bilgiler aracılığla su mühendisliği tarihi ile ilgili araştırma ve yayın
yapmış kişiler arasında iletişim olanakları artacak, ve

•

Mevcut kaynaklardan özetlenmiş ve CBS’ndeki grafik elemanlara “link” edilmiş bilgiler
yardımıyla bazı basit analizlerin yapılabilmesine olanak doğacaktır.

Tarihi su yapıları CBS kısa dönemde yukarıda belirtilen faydaları sağlayacağı gibi uzun
dönemde de bazı olumlu sonuçlar doğuracaktır. Örneğin, arkeolojik araştırmaların amaç, kapsam
ve yöntemleri farklı olmakla birlikte, tarihi su yapıları ile ilgili yapılan çalışmalarla ortak yanları
bulunmaktadır. Bu nedenle arkeologlar ve su mühendisleri arasında işbirliği olanakları
doğmakta, hatta zaman zaman başarılı ortak araştırmalar gerçekleşmektedir. Ayrıca, haritalar
başta olmak üzere CBS’nin bazı elemanları arkeoloji, mimarlık, şehir planlama, jeoloji hatta
antropoloji gibi disiplinlerde hazırlanan sistemlerde de kullanılan ortak elemanlardır. Tarihi su
yapıları ile ilgili geliştirilecek CBS gerek ortak gerekse ortak olmayan araştırmalar çerçevesinde
diğer bilim dallarıyla olan işbirliğini güçlendirecek ve bilgi alışverişini dahada kolaylaştıracaktır.
Diğer bir dolaylı katkı ise tarihi su yapılarının tanıtımında yaşanacaktır. Bu gün için sadece su
mühendisliği eğitimi veren üniversitelerde yada su mühendisliği ile ilgili kurumlarda sözkonusu
olan ilgi, “Internet” sayesinde üniversite öncesi genç kuşaklar başta olmak üzere çok daha farklı
kesimlere yayılacaktır.
CBS temelde sayısal haritalar ile bu haritalardaki unsurlara ait grafik olmayan bilgiler
arasında bağlantı (link) yaratmak gibi basit bir tekniğe dayanmakla birlikte, uygulamadaki
detaylar nedeniyle karmaşık ve verimsiz hale dönüşebilmekte veya birbirinden bağımsız
hazırlanan sistemlerin birbiriyle iletişiminde güçlükler yaşanabilmektedir. Bu güçlükler proje
karakteristiklerinin olabildiğince önceden belirlenmesiyle en aza indirgenebilir.
2. TARİHİ SU YAPILARI VERİ TABANI TASARIMI
2.1 Veri Tabanının Oluşturulması
Tarihi su yapıları veri tabanı iki tür bilgi içerecektir. Birinci grup tarihi su yapılarıyla ilgili
yapılmış çalışmaların derlenmesiyle oluşacaktır. Konferans tebliği, makale, tez, kitap, proje
raporu, amatör yada profesyonel bir çalışma sonucunda elde edilmiş, yayınlanmasında telif
hakları açısından sakınca bulunmayan hertürlü döküman, fotoğraf veya Web sayfası bu grubu
teşkil edecektir. Basılı yayınlar orijinallerinin veya elde edilen kopyalarının taranması (scanning)
suretiyle “MS Word Document - .doc”, “Portable Document Format - *.pdf”, “ASCI text *.txt”, “Web page - *.htm/html”, “Active Server Page - *.asp” veya “Image file - *.jpg” gibi
günümüzde yaygın olarak kullanılan formatlarından herhangi birinde sayısal hale
dönüştürülecektir. İkinci grup ise birinci gruptan özetlenerek seçilmiş ve standart tablo formunda
CBS’ndeki grafik elemenlara “link” edilecek bilgilerdir. Bu yolla kullanıcı harita üzerinde
istediği bir tarihi su yapısına ait bazı temel bilgileri (örneğin bir su kemerinin enini, boyunu,
yüksekliğini, ait olduğu iletim sistemini, varsa fotoğrafını) ekranda görüntüleyebileceği gibi, söz
konusu su yapısı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye birinci grupta yeralan referans yayına (veya
yayınlara) olan “link” aracılığı ile anında ulaşabilecektir. Sözkonusu link özellikle çok sayfalı
kitaplarda ve telif haklarının sözkonusu olduğu ticari niteliği bulunan yayınlarda, sadece yayın
içeriğini kapsayacaktır veya doğrudan yayıncının (veya yazarın) Web adresini sağlayacaktır.
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İçerdikleri bilgiyi istenilen biçimde kolayca görüntülemelerinin yanında coğrafi bilgi
sistemlerinin diğer bir özelliği de sistemdeki unsurların alansal dağılımına ilişkin bazı analizlerin
yapılabilmesine de olanak tanımasıdır. CBS yazılımlarında “Spatial query” diye tanımlanan
analiz tekniği, konumsal ve konumsal olmayan verilerin sorgulanmasını, belirli kriterlere göre
tasnif edilmesini, ve gerektiği takdirde uzaklıkların, alanların hesabı gibi coğrafik elemanların
konum ve şekilleriyle ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. CBS, tarihi su yapılarına ilişkin
her türlü bilgiye kolayca erişilebilmeyi sağlamanın ötesinde, oluşturulacak ikinci grup bilgi
sayesinde sözkonusu su yapılarının konumları ile akarsular, göller veya yerleşim yerleri gibi
diğer unsurlar arasındaki ilişkileri çıplak bir gözün sıradan bir haritaya bakmakla elde
edebileceğinden daha net ortaya koyabilir. Örneğin daha çok güneybatı Anadolu’da görülen
sarnıçlar ile eski yerleşim yerlerini gösteren klasik bir haritaya sadece bakarak bu sarnıçların
konumları hakkında bir yargıya varılabilir; CBS kulanımıyla ise, bu sarnıçların alansal
dağılımının ötesinde, kendi aralarındaki uzaklıklar ve bunların yerleşim yerlerine olan mesafeleri
kolayca hesap edilebilecektir. Hatta sarnıçların yapım tarihlerinin veri tabanında bulunması
durumunda bölgedeki sarnıçların tarihsel olaylarla ilişkilerinin olup olmadığına dair daha somut
sonuçlar ortaya konulabilir. Bu tür araştırma olanakları inşaat mühendisliği, arkeoloji ve şehir
planlaması gibi disiplinlerdeki öğrenci ve öğretim üyelerinin proje, ödev, tez gibi eğitim
çalışmalarına da katkı sağlayabilecektir.
2.2 Tablo Yapıları
Değişik türden bilgiler içermesi nedeniyle tarihi su yapıları veri tabanlarının “ilişkisel veri
tabanı (relational database)” sistemine göre tasarlanması doğal olarak daha uygun olacaktır. Bu
yolla hem veriler için daha az bellek harcanmış olacak, hemde verilerin hazırlanmasından
güncelleştirilmesine kadar olan tüm işlemler sistematik bir biçime dönüşecektir. İlişkisel veri
tabanlarında temel prensip, büyük bir tablo yerine çok sayıda daha küçük tablolar kullanarak veri
tabanını oluşturmaktır; böylece büyük bir tabloda oluşması muhtemel bilgi tekrarından ve
muhtemel boş alanlardan (null) kaçınılmış olunmaktadır.
Tarihi su yapılarına ilişkin CBS için muhtemel tablo yapıları gözönünde bulundurularak
aşağıda açıklanan veri tabanı tasarımı uygun görülmüştür. Oluşturulacak veri tabanlarındaki
tablo sayılarında ve tablo yapılarında içerecekleri bilgilerin nitelik ve niceliği ile kullanılacak
programlara göre bazı farklılıkların olması doğaldır. Sistemdeki en önemli tablolardan biri olan
“Yayınlar” tablosunun genel yapısı gerek yayın taranması gerekse tarama sonucunda elde
edilecek listenin formatı gözönünde bulundurularak oluşturulmalıdır. Burada yayınlar için
önerilen tablo yapısı (Şekil 1); hem “Yayınlar” tablosunun araştırıcıların yayın listelerinden
yararlanılarak hazırlanmasını, hem de daha sonra bu tablodan herhangi bir sorgulama sonucunda
elde edilecek listenin tekrar aynı formatta yani yayınlarda kullanılan “kaynaklar” listesine paralel
bir yapıda elde edilmesini kolaylaştıracaktır. Günümüzde “kaynaklar” listesi için yayınların
metin içinde veriliş tarzına bağlı olarak iki tür yapı kullanılmaktadır: “Sıralı Atıf Sistemi
(Citation-Sequence System)” ve “Yazar İsmi – Yayın Yılı Sistemi (Name-Year System)”. Ayrıca
her iki sistemde kitap, makale, tebliğ, tez, teknik rapor gibi yayının türüne göre çok farklı
biçimde yayın listesi oluşturulabilmektedir [www.colostate.edu]. Örneğin, yayının kitap olması
durumunda editör veya çevirmenin bulunup bulunmaması, yazarın kitabın bazı bölüm veya
bölümlerinin yazarı olması; sempozyum tebliğlerinde varsa tebliğler kitabının adı, toplantıyı
düzenleyen kuruluş, sempozyumun adı; makalelerde derginin adı, cilt, sayı ve sayfa
numaraları; tezlerde tezin hazırlandığı kurum, yöneten gibi detayların veri tablosunda ayrı
alanlar olarak düşünülmesi durumunda gereksiz sayıda alan yaratılacak dolayısıyla tablo
kontrolu zorlaşacaktır. Bu problemden kaçınmak istendiğinde her yayın türü için farklı bir
tabloya gidilmesi zorunlu olacaktır. Yayın listesi oluşturmaya yarayacak alanların tek bir alana
yerleştirilmesi ise “yayın yılı” veya “yazar ismi”ne göre tarama yapılmasını zorlaştıracaktır.
Ayrıca bazı veri tabanı ve CBS programlarında karakter türü alanlar için maksimum alan
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genişliğinin 255 olması çok yazarlı uzun isimli yayınlarda zorunlu kısaltmalar gerektirecektir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, “yazar”, “yayın yılı”, “yayın adı” ayrı alanlarda olmak ve
bunların dışındaki tüm yayın bilgilerinin birleşik olarak ayrı bir alanda (“yayın tanımı”)
toplanması uygun bir çözüm kabul edilmiştir. Yukarıda verilen “Yayınlar” tablosunda 4.,5.,6. ve
7. alanların “nokta” ve/veya “virgül”ler ile birleştirilmesiyle (verilerdeki son karakterin nokta ve
virgül olması durumunda oluşabilecek çift nokta ve virgüller programla kontrol edilebilir)
aşağıda bir örneği verilen “Yazar – Yıl” sistemine uygun forma kolayca ulaşılacaktır.
“Yayınlar” tablosu tablo yapısı (alanlar ve veri türleri)
Yayın No
Sayısal

Tür Kodu
Sayısal

Dil Kodu Yazar(lar)
Sayısal Karakter

Yayın Yılı
Sayısal

Yayının Adı
Karakter

Yayın Tanımı
Karakter

Yayın Metni
Hyperlink

Örnek:
Crouch, D.P.
2003
Geology and Settlement: Greco-Roman Patterns
Oxford University Press, ISBN: 0195083245, 352p.
“Yazarlar” tablosu tablo yapısı
Yazar No
Sayısal

Adı
Karakter

Soyadı
Karakter

Kurumu
Karakter

İş Adresi
Karakter

Telefon
Karakter

Faks
Karakter

E-mail
Hyperlink

Şekil 1 “Yayınlar” ve “Yazarlar” tabloları tablo tasarımı
“Crouch, D.P., 2003, Geology and Settlement: Greco-Roman Patterns. Oxford University
Press, ISBN: 0195083245, 352p.”
“Yayınlar” tablosunun son alanı (Yayın Metni) “haypırlink (hyperlink)”dir ve bu linkler üzerinden
orijinal yayın metnine veya ticari yayınlarda sözkonusu yayınla ilgili bilgilere (örneğin yayın evinin
Web sitesine) ulaşılacaktır. “Yazarlar” tablosu ise tarihi su yapıları ile ilgili araştırıcılar arasındaki
iletişimi sağlamak amacıyla, özellikle e-mail adresleri başta olmak üzere temin edilebildiği ölçüde iş
adresi bilgilerini içerecektir. Özellikle yabancı araştırıcılara ait bilgilere ulaşmakta güçlük
çekileceğinden, bu tabloda bazı alanların boş bulunması ihtimali mevcuttur.
Tarihi su yapıları CBS’nde yeralacak muhtemel grafik elemanlar Tablo 1’de sistematik
olarak özetlenmiştir. Küçük ölçekli harita kullanılacağından bir çok eleman nokta olarak
sistemde tanımlanacaktır. CBS’nde kullanılan tablolar, grafik elemanlara doğrudan link
durumlarına göre, “Uzaysal Tablolar (Spatial Tables)” ve uzaysal olmayan “Bilgi Tabloları
(Attribute Tables)” diye iki gruba ayrılmaktadır. Uzaysal tablolar sistemdeki grafik elemanlara
kullanıcının yüklediği bilgiler dışında koordinatlar gibi uzaysal bilgileri de otomatik olarak
saklamaktadırlar. Tarihi su yapıları ile ilgili tüm elemanların yeraldığı “Tarihi Su Yapıları”
tablosu bu tür bir tablo olacaktır; ve uzaysal bilgiler yanında “Yapı Kodu”, “Su Yapısının Türü”,
“Ait Olduğu Sistem”, “Bulunduğu Yöre”, ve “Dönemi” bilgilerini içerecektir. Buradaki “Yapı
Kodu” her bir tarihi su yapısı için özel (Unique) bir sayıdır. Herhangi bir tarihi su yapısı ile ilgili
diğer detay bilgiler ise bu alanın “Yabancı Anahtar (Foreign Key)” olduğu bilgi tablolarında
yeralacaktır (Şekil 2). Orijinalleri renkli ve net olmasına rağmen bir çok basılı yayında siyahbeyaz baskı nedeniyle fotoğraflar özelliklerini kaybetmektedir. Bu nedenle “jpeg” formatında bir
fotoğraf arşivinin de oluşturulması görsel malzemenin zenginleştirilmesi açısından uygun
olacaktır. Tarihi su yapıları dışındaki tüm grafik elemanlar (şehirler, nehirler, göller vs) sadece
sıra no (RowID) ve ilgili elemanın ismini içerecektir.
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Tablo 1: Tarihi su yapıları CBS’nde yeralması muhtemel grafik elemanlar ve veri tipleri
Kategori

Eleman

Eleman tipi

Tarihi Su Yapıları

Su derleme yapısı, Sarnıç, Baraj,
Kuyu, Hazne, Çeşme, Havuz, Su
kemeri, Ters sifon, Tünel

Nokta
(Point
feature)
Çizgi (Line
feature)
Nokta
Çizgi

Su iletim sistemi, Atık su sistemi
Diğer Tarihi
Yapılar
Modern Su
Yapıları
Ulaştırma
Coğrafik

Antik yerleşim, Cami, Kilise, Tiyatro
Tarihi ticaret yolları
Baraj, Bağlama, Hidroelektrik
santralı
Sulama kanalı
Köprü, Havaalanı, Liman, Tünel
Karayolu, Demiryolu
Şehirler, Köyler, Parklar
Nehirler, Kıyılar, Sınırlar
Göller, Baraj hazneleri, Ormanlar

Uzaysal veri
(Spatial data)
Sıra No, Yapı Kodu,
Su Yapısının Türü,
Ait Olduğu Sistem,
Bulunduğu Yöre,
Dönemi

Ek bilgi (Additional
Attribute data) ve Fotoğraf

Sıra No, İsim

---

Su yapısı türüne bağlı
olarak değişmektedir
(Şekil 2)

Nokta
Çizgi
Nokta
Çizgi
Nokta
Çizgi
Alan (Area)

A) Uzaysal Tablolar (Spatial Tables)

“Tarihi Su Yapıları” tablosu
Sıra No
Sayısal

Yapı Kodu
Sayısal

Yapı Türü Kodu
Sayısal

Ait Olduğu Sistem
Karakter

Bulunduğu Yöre
Karakter

Dönemi
Karakter

B) Bilgi Tabloları (Attribute Tables) (burada bazı örnekler verilmiştir)

“Su İletim Sistemleri” tablosu
Sıra No
Sayısal

Yapı Kodu
Sayısal

Enkesit Tipi
Karakter

Uzunluğu
Sayısal

İnşa Tekniği / Malzeme
Karakter

Mevcut Durumu
Karakter

Kat Sayısı Açıklık Sayısı
Sayısal
Sayısal

Mevcut Durumu
Karakter

“Su Kemerleri” tablosu
Sıra No
Sayısal

Yapı Kodu
Sayısal

En
Say.

Boy
Say.

Yükseklik
Sayısal

Dikdörtgen/Trapez enkesitli su iletim sistemleri için “Mecra Özellikleri” tablosu
Kesit No Yapı Kodu En Boy Yükseklik Boyuna Eğim Şev Eğimi-Sol Şev Eğimi-Sağ Pürüzlülük
Karakter Sayısal Say. Say. Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal

Su Yapısı/Fotoğraf tablosu
Sıra No
Sayısal

Yapı Kodu
Sayısal

Fotoğraf
OLE

Su yapısı türü link tablosu
Yıl
F.Çeken
Sayısal Karakter

C) Link Tabloları (Link Tables)

Su Yapısı/Yayın link tablosu
Sıra No
Sayısal

Yapı Kodu
Sayısal

Yapı Kodu
Sayısal

Su Yapısı Türü
Karakter

Yayın türü link tablosu
Tür Kodu
Sayısal

Yayın No
Sayısal

Yayın/Yazar link tablosu
Sıra No
Sayısal

Yapı Türü Kodu
Sayısal

Yayın Türü
Karakter

Yayın dili link tablosu
Dil Kodu
Sayısal

Yayın No
Sayısal

Yayın Dili
Karakter

Şekil 2: Tarihi su yapılarına ait bazı temel tablolarda muhtemel tablo tasarımı
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Veri tabanında karakter bilgiler sayısal bilgilere göre daha fazla bellek harcamaktadırlar. Bu
nedenle, örneğin “Yayınlar” tablosundaki yayın türü ve yayın dilinde olduğu gibi, aslında az
sayıda olan isimleri veri tablosunun tümünde defalarca tekrar etmek yerine, orada sayısal kod
numaraları kullanmak; bu kodlara karşılık gelen isimleri ise çok daha küçük ayrı bir tabloda
saklamak önemli bellek tasarrufu sağlayacaktır. Veri tabanında ayrıca, literatürde “one to one,
one to many, many to many” diye adlandırılan sistemlerden herhangi birine göre tasarlanmış;
“Yapılar/Yayınlar/Yazarlar” da olduğu gibi farklı tablolardaki ortak alanların birbirleriyle
ilişkilerini tanımlayan, link tabloları da bulunacaktır. Örneğin, herhangi bir su yapısı ile ilgili
bilgilerin birden çok yayında yeralabileceği ve bir yayının birden fazla su yapısı ile ilgili
olabileceği; yine benzer şekilde, su yapıları konusunda çalışmış bir araştırıcının çok sayıda
yayını bulunacağı gibi bir yayında birden fazla isim bulunabileceği ihtimalini göz önünde
bulundurulmalıdır.
Farklı tablolardaki ortak bilgilerin biraraya getirilmesi bu tabloların ortak alanları (Key
Fields) vasıtasıyla sağlanacaktır. Örneğin herhangi bir yöredeki “Su İletim Sistemleri” grubunda
yeralan tarihi su yapıları ile ilgili herhangi bir dildeki yayınların listesi, sözkonusu bilgiler farklı
tablolarda bulunmasına rağmen, basit bir sorgulamayla elde edilebilecektir.
3. CBS PROJE KARAKTERİSTİKLERİ
3.1 Proje Dili
Veri tabanının birinci grubu mevcut kaynakların sadece sayısal hale dönüştürülmesiyle
oluşacaktır, bu nedenle her döküman orijinal dilinde veri tabanına aktarılacaktır. Bu gruptaki
bilgiler basılı dökümanların orijinal sayfa düzeninde sayısallaştırılmasından ibarettir. İkinci grup
ise, birinci grupta yeralan kaynaklardan derlenerek standart tablo formatında oluşturulacak;
yayın türü, yayın yılı, su yapısının türü, boyutları, bulunduğu yöre, inşa edildiği dönem gibi
temel bilgileri içerecektir. Bu gruptaki bilgiler, Tablo 1’de “Tarihi Su Yapıları” kategorisinde
verilmiş yapılarla ilgili, CBS’nin uzaysal ve uzaysal olmayan tablolarındaki bilgilerdir.
Hazırlanacak CBS’nin Internete bağlanması nihai hedef olduğundan, dolayısıyla yurt dışı
araştırmalara referans olabilmeleri açısından bu grubun paralel olarak “türkçe” ve “ingilizce”
hazırlanması uygun görülmektedir. Proje ve veri tabanı için kullanılacak dil Tablo 2’de
gerekçesiyle birlikte verilmiştir.

Tablo 2: Proje ve verilerde kullanılacak dil
Proje bileşeni
Veri tabanı tablo yapısı ve
CBS proje tasarımı

Kullanılacak dil
İngilizce

Veri tabanındaki birinci
grup bilgiler

Orijinal yayın dili

Veri tabanındaki ikinci grup
bilgiler

Türkçe ve İngilizce

Açıklama
Veri tabanı içsel bilgi sistemi (metadata) ve standart CBS
programları arasındaki uyum açısından tercih edilmelidir
Çok sayıda dökümanı iki dilde oluşturmak teknik açıdan oldukça
zaman alıcı ve güç (hatta imkansız) olacağı gibi, yapılacak
tercümelerin aslına uygunluğunun sözkonusu yayınların
yazarları tarafından onaylanması gibi işlemleri
gerektirebilecektir
Daha çok sayıda araştırıcıya hizmet amacıyla bu gruptaki
bilgilerin en azından iki dilde hazırlanması uygun seçenektir

Veri tabanındaki tablo ve alan isimlerinde “ingilizce” kullanılması standart programların
kullanımında karakterlerin yaratabileceği problemlerden kaçınmak açısından tercih edilmelidir.
CBS’nin doğrudan kullanımında, örneğin bir sorgulama (Query) istenmesi durumunda zaten
zorunlu olarak “Yapısal Sorgulama Dili SQL (Structured Query Language)”in gerektirdiği bazı
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“İngilizce” komutlar kullanılacaktır. Veri tabanındaki bilgilerin büyük bir bölümünü oluşturan
dökümanların orijinal dillerinde saklanması ise yukarıda tabloda belirtildiği gibi çok sayıda
dökümanın tercüme edilmesindeki güçlük nedeniyle tercih edilmektedir. Öte yandan,
günümüzde oldukça yaygınlaşmış olmalarına rağmen, CBS birçok bilgisayar kullanıcısı için bile
hala kullanımı kolay olmayan programlardır. CBS kullanımı hakkında yeterli düzeyde bilgisi
olmayanların CBS’nden yararlanmasındaki güçlük günümüzdeki bu sistemlerin Internete
bağlanmasıyla çözülmüştür. Bu nedenle, gerek yurt dışı kullanıma olanak vermek gerekse yurt
içinde daha fazla kişiye ulaşabilmek açısından sistemin herkese açık kapısı olan Web sayfasında
“türkçe” ve “ingilizce” kullanılması daha uygun olacaktır. Proje içsel tasarımında sadece
“ingilizce” kullanılması teknik bir seçenektir ve projeyi hazırlayanlar ve doğrudan kullanacaklar
açısından önem taşımaktadır. Sistemin daha fazla sayıdaki kullanıcısı biraz daha kısıtlı olmakla
birlikte çok daha kolay bir şekilde sisteme İnternet yoluyla ulaşacaktır. Sonuçta kullanıcı
kendisine sunulan “türkçe” veya “ingilizce” menülerden ve/veya program seçeneklerinden
bazılarını seçip veya seçmeyerek sistemdeki özetlenmiş bilgilere yine “türkçe” veya “ingilizce”
olmak üzere istediği dilde (genel referanslara orijinal dilinde) ulaşacaktır.
3.2 Koordinat Sistemi
CBS tasarımında önemli adımlardan biride coğrafik elemanların bulunacağı haritalarda
kullanılacak projeksiyon sisteminin seçimi ve koordinat sisteminin oluşturulmasıdır.
Haritalardaki coğrafik elemanlar arasındaki mesafelerin yada alanların değeri kullanılan
projeksiyon sistemine bağlı olarak değişebilmektedir. Haritalar yer yüzeyinin düzlemsel bir
ortamda gösterim biçimidir; çift eğrilikli bir yüzeyin kesilerek düzgün bir yüzeye dönüştürülmesi
teorik olarak mümkün olmadığından bu işlem harita projeksiyonlarının temelini oluşturan bazı
kabuller çerçevesinde yapılmaktadır. En basit yaklaşım x-y gibi iki boyutlu bir koordinat
sistemine baz olacak, kullanılacak bölge merkezinde yer yüzeyine teğet olan bir düzlemsel yüzey
kabulüdür. Yer yüzeyindeki gerçek noktaların bu yüzey üzerindeki izdüşümlerinden oluşan,
genellikle “standart olmayan (non-earth)” diye bilinen, bu sistem ancak 50 km’den daha küçük
çaplı yöresel (local) alanlar içinde kabul edilebilir hata payıyla kullanılabilir. Antik bir yerleşim
merkezi ve civarındaki tarihi su yapıları ile ilgili bir CBS çalışmasında haritaların kolayca
oluşturulması açısından standart olmayan böyle bir koordinat sistemi tercih edilebilir. Ancak
standart olmayan bir sistemin kullanılması sistemler arasındaki iletişim (bir sistemden diğer
sisteme bilgi transferi) açısından önem taşımaktadır. Bu tür bir koordinat sisteminin kullanılması
durumunda bu sistemde hazırlanmış haritaların başka bir sisteme transferinde güçlükler
yaşanmaktadır. Günümüzde standart olmayan sistemler ile diğer sistemler arasında koordinat
dönüşümü için çeşitli teknikler geliştirilmiş [Arısoy, 2001]; bazı CBS programlarına bu güçlüğü
aşmak üzere araçlar ilave edilmiştir. Bütün bu kolaylıklara rağmen daha çok küçük alanlar için
kullanılan yöresel koordinat sistemleri yerine; ülke, kıta gibi daha büyük alanlar için geçerli
herhangi bir harita projeksiyonuna göre oluşturulmuş standart sistemler tercih edilmelidir.
Tarihçeleri yaklaşık iki bin önceye kadar giden harita projeksiyonları bazı kabullerden yola
çıkarak geliştirilmiştir; her açıdan mükemmel bir sistem mevcut değildir ve yapılan varsayımlara
göre her sistem bir hata içerir. Hangi projeksiyonun daha uygun olduğu bulunulan yere,
kullanılacak bölgenin genişliğine ve koordinat sisteminin kullanım amacına bağlı olarak
değişmektedir. Örneğin denizcilik açısından yön ve mesafenin doğruluğu önemliyken, kadastral
bir çalışma açısından alanların doğruluğu daha önemlidir. Yerkürenin hiçbir geometrik forma
uymayan biçimi (geoid) nedeniyle herhangi bir bölge için yapılmış kabuller (“datum” diye
tanımlanan bu kabulde yerküre bir elipsoid’e benzetilir) diğer bir bölge için hatalı sonuçlar
vermektedir. Diğer bir deyişle, herhangi bir projeksiyon sistemi aynı enlemler arasında fakat
değişik boylamlarda bulunan iki bölge için farklı sonuçlar üretebilmektedir. Azimuthal
Equidistant, Lambert Azimuthal Equal-area, Mercator, Transverse Mercator, Miller Cylindrical,
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Sinusoidal Equal Area, Albers Equal Area Conic ve Lambert Conformal Conic çok tercih edilen
harita projeksiyonlarıdır [Bugayevskiy, ve Snyder, 1995].
Birçok ülke standart projeksiyonları kendi coğrafi koşullarına göre değiştirerek ulusal
projeksiyon sistemlerini geliştirmiştir. Global ölçekte yaygın olarak kullanılan UTM (Universal
Transverse Mercator) sisteminde yerküre her birinde 6 boylam (meridyen) bulunan dilimlere
(zone) ayrılmıştır. Her dilimde kutuplara ve dilim kenarlarına gidildikçe hatalar artmaktadır.
Türkiye bu sistemde dilim orta meridyenleri 27°, 30°, 33°, 36°, 39°,42° ve 45° olan dilimlerle
temsil edilmektedir. Ülkemizde CBS uygulamalarının yaygınlaşması nedeniyle UTM ve
Lambert projeksiyon sistemleri “Turkish Coordinate System” adı altında mevcut CBS
yazılımlarının yeni ürünlerinde yeralmağa başlamıştır. Bu gelişme ülkemizdeki CBS
çalışmalarına olumlu katkı sağlayacak niteliktedir. Yukarıda verilen bilgi ve değerlendirmeler
çerçevesinde, tarihi su yapıları için geliştirilecek CBS’nde çok zorunlu bir neden olmadığı sürece
lokal koordinat sistemi kullanılmaması; bölgesel bir projede UTM; tüm Anadolu’yu kapsayan bir
projede ise Lambert projeksiyonun tercih edilmesi uygun görülmektedir. Harita
projeksiyonlarının taşıdıkları teorik hata miktarları (absolute horizontal errors), yanlış ölçümler
ve çizimler sonucunda haritalarda ortaya çıkan coğrafi elemanların birbirlerine göre
konumlarındaki hatalar (relative horizontal errors) yanında çok daha küçük mertebelerde
olmaktadır. Küçük ölçekli haritalarda ince bir çizgi kalınlığı bile onlarca metreye karşılık
gelmektedir. Bu nedenle, herhangi bir bölgesel haritanın değerlendirilmesinde; projeksiyon
sisteminin seçiminden ziyade, bu haritanın oluşturulması esnasında kullanılan ölçüm ve çizim
tekniklerinin güvenilirliği çok daha önemli kriter olmaktadır.
3.3 Kullanılacak CBS Programları
Bu çalışma kapsamında tarihi su yapıları için hazırlanacak CBS’nde kullanılacak programlar
hakkında bir öneri yapılmayıp, bu seçimin sistemleri hazırlayacak gruba bırakılması aşağıda
açıklanan nedenlerden dolayı uygun görülmektedir. Son on yıl içinde CBS programlarında
büyük gelişmeler yaşanmış, piyasaya yeni ürünler çıkmış, bazı farklılıklar içermekle birlikte
daha fazla kullanıcıya hitap edebilmek gayesiyle “kullanım kolaylığı” ve “diğer programlarla
uyum” gibi unsurların dikkate alınması sonucunda farklı ürünler benzer programlara
dönüşmüştür. Şu anda markette yeralan ve yaygın olarak kullanılan CBS programları: ESRI’den
ArcInfo, ArcView, ArcMap, ArcPad; Intergraph’dan MGE, GeoMedia; firma ile aynı ismi
taşıyan MapInfo; Autodesk’ten AutodeskMap’dir. Teknik bir değerlendirmeye dayanmayan
genel kullanıcı tercihi daha çok “lisans ücreti”, “ilk tanışılan program” gibi teknik olmayan
nedenlerden olmaktadır. Kaynak sorunu olmayan kurumlar CBS ile ilgili teknik gelişmeleri
sürekli izleyebilmek ve test etmek amacıyla farklı ürünlerini satın alabilmektedir. Ancak, bazı
firmaların eğitim kurumları için indirimli lisans ücretleri bulunmasına rağmen, kısıtlı parasal
olanakları olan üniversitelerde bu programların ya ücretsiz eski versiyonları yada geçici deneme
versiyonları kullanılmaktadır. Ayrıca, tarihi su yapıları gibi teknik açıdan çok kapsamlı ve
karmaşık olmayan bir coğrafi bilgi sistemi yukarıdaki programlardan herhangi biri kullanılarak
gerçekleştirilebilir. Yukarıda belirtilen nedenlerden ve günümüzde CBS programlarının
birbirlerinin formatlarını okuyabilecek yönde gelişme göstermesi nedeniyle bu çalışma
kapsamında diğer araştırıcılara bir program önerisi yapılmamıştır.
3.4 Web Tasarımı
Tarihi su yapıları CBS, tarihi su yapılarıyla ilgili çalışmaları bir bilgisayar ortamında
derleyecek ve bu konuda çalışanlara daha detaylı araştırma yapma olanağı yaratacak olmasına
rağmen, tarihi su yapılarının su mühendisliği dışında çok daha yaygın bir kesime tanıtımında
yetersiz kalacaktır. İnternete dayalı, diğer bir tanımla internete entegre CBS bu amacı en iyi
gerçekleştirecek araçlardır. Günümüz yazılımları CBS çalışmalarını çok kolay bir şekilde
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internete açık hale getirmektedir. Sistemin etkinliği internet kullanıcısının CBS hakkında yeterli
bilgisi olmasa dahi sistemden yararlanabilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle tarihi su
yapıları ile ilgili geliştirilecek tüm CBS’nin internete bağlanması hem daha fazla kişiye bilgi
aktarmak hem de sisteme gelecek yorum ve eleştirilerden yararlanarak sistem tasarımında daha
iyiye ulaşmak açısından oldukça yararlı görülmektedir.
Hazırlanacak Web sayfası için ayrı bir “server” açılabileceği gibi, CBS’nin hazırlandığı
kurumların resmi Web siteleri altında bir link ile internete bağlanabilir. İnternet kullanıcıları
tarafından çok tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan tarama motorları (örneğin “Google”)
internet ağındaki en uçtaki bilgilere dahi çok kısa sürede ulaşmakta ve kullanıcıya getirmektedir.
Bu nedenle bağımsız bir server ve “domain” teşkil etmek, yada bir Web sitesinin ana sayfasında
bulunmak, oluşturulacak Web sayfasının tasarımı yanında ikinci derecede önem taşımaktadır.
Günümüzde internet sayfaları, sayfa düzenlerinden içerdikleri bilgilere kadar bir çok hususu
kapsayan yasal düzenlemeler bulunmakla birlikte, henüz ciddi ve titiz bir denetlemenin
dışındadırlar. Tarihi su yapıları ve su mühendisliği tarihi ile ilgili hazırlanacak Web sayfalarının
gerek kendi içinde gerekse bağlı olacakları linklerde politik ve ticari figürlerden uzak kalınması
teknik ve etik nedenlerden dolayı özenle dikkat edilmesi gereken bir husustur.
Tarihi su yapıları CBS ve bunlara dayalı Web tasarımlarındaki temel amaç bu konudaki bilgi
birikimini su mühendisliği ile ilgili kişilere kolayca ulaştırmak, hatta bunun da ötesinde farklı
kesimlere açılarak yaygınlaştırmaktır. CBS veri tabanları tarihi su yapıları ilgili yayınlardan
özetlenmiş ve sistematik bir düzene indirgenmiş bilgileri içerdiği gibi, sözkonusu yayınların
olabildiğince orijinallerini de elektronik formatta kullanıcıya hazır hale getirecektir. Bilimsel
yayınların temel amacı üretilmiş bilgiyi kamuoyuna tanıtmak, dolayısıyla tartışmaya açmak
olduğundan, yukarıda ifade edilen eylemin herhangi bir yayının yazarları tarafından zaten olumlu
olarak karşılanacağı doğaldır. Ancak bilimsel olsa dahi, özellikle bir yayınevi tarafından basılmış
yayınlarda bir yayının doğrudan “scan” edilip yayınlanması, en azından yayıncı tarafından yasal
olarak nitelendirilmeyebilir. Web tasarımı bu soruna yardımcı olacak niteliktedir. Hangi yayının
telif hakları taşıdığını yada hangi yayınların yayınlanabileceğini belirlemekde ek bir çalışma
gerektireceğinden, güvenli tarafta kalmak açısından kurum dışı tüm yayınlar için “yayınlar”
tablosunda hypırlink ile verilmesi düşünülen “Yayın Metni” alanında yayın metni yerine
sözkonusu yayın sahiplerinden “yayın izni” almak amacıyla bir “mesaj” ve bir “izin formu”
bulundurmak daha uygun olacaktır. İnternet vasıtasıyla alınacak bu onayla yayın metnini
kullanıma açmak en uygun seçenek gibi görülmektedir.
Diğer bir dikkat edilmesi gereken husus, Web sayfalarında bulundurulacak bilgilerin
doğruluğu ve güveninilirlikleri açısından, internet kullanıcılarına yayınlarda yeralan bilgilerden
bu yayınların yazarlarının sorumlu olduklarını belirten bir uyarı (disclaimer) bulundurmakdır.
Benzer şekilde, sistemdeki yayınlardan özetlenmiş bilgilerle internet kullanıcıları tarafından
sonradan gönderilen ve sisteme ilave edilen bilgileri belirginleştirmekte yarar vardır. Örneğin,
“Su Kemerleri Tablosu”nda eksik bulunan (null) bir bilgi, boyut veya özellik, su kemerinin
bulunduğu yöreden teknik yanı bulunmayan bir internet kullanıcı tarafından gönderilebilir. Bu
bilgiler e-mail veya Web sayfasında bulundurulacak veri giriş formu gibi iletişim araçlarıyla
sağlanabilir. Güvenilirliği teknik bir yayınla teyid edilmemiş bu tür bilgiler için basit tablo dip
notları veya farklı renk kodları kullanmak bir çözümdür.
3.5 Görsel Düzenleme (Visualization)
Bir CBS çalışmasında, verilerin doğrudan yansıtılmasıyla veya bir işlem sonucunda elde
edilen harita, grafik, tablo, rapor gibi çıktıların tertibi dikkat edilmesi gerekli bir husustur.
Başarılı bir çalışma sonucunda ortaya çıkan nihai ürünün basit bazı kurallara uyulmaması
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nedeniyle başarısız görülmesi muhtemeldir. Renklerin, çizgi kalınlıkları, yazı tipleri ve
boyutlarının, hatta birbirleri üzerine binen elemanlarda görüntüleme sırasının seçimi bile
özellikle haritalarda görsel açıdan sonucu oldukça etkilemektedir. Kuzey yön işareti, ölçek vs
gibi lejant bilgileri haritaların daha iyi görüntülenmesini, dolayısıyla daha iyi okunmasını
sağlayan unsurlardır.
3.6 Güncelleştirme
Tarihi su yapıları ile ilgili CBS ve bunlara dayalı hazırlanacak Web sayfaları periyodik olarak
güncelleştilecektir. Mevcut CBS deneyimlerinden, güncelleştirme periyodunun çok sık veya seyrek
olmasının farklı sakıncalar yarattığı anlaşılmıştır. Sistemlerin yapısına ve veri tabanının boyutuna bağlı
olarak değişmekle birlikte tarihi su yapıları CBS için 6 ay – 1 yıl arası bir güncelleştirme periyodunun
uygun olduğu öngörülmektedir. Yeni yayınlar ve sisteme Internet kullanıcıları tarafından yollanan
bilgiler sistemlerin veri tabanlarını zenginleştirecektir. Burada yeni bilgilerin güvenilirliği, kontrol ve
kabulü açılarından yukarıdaki periyot uygun gibi görülmekle birlikte, gelecekte gerçekleşecek
uygulamalar en uygun yöntemi ve periyodu belirleyecektir.
4. PİLOT PROJE UYGULAMASI
Dokuz Eylül Üniversitesinde bu çalışmada belirlenen esaslar kapsamında bir coğrafi bilgi
sistemi çalışması başlatılmıştır. Henüz başlangıç aşamasında olan çalışmada tablo yapıları ve
gerekli olan proje karakteristikleri belirlenmiştir. Proje veri tabanında ilk olarak bu tebliğin
yazarlarının yayınları ve bu yayınlarda yeralan tarihi su yapıları yeralacaktır. Herhangi bir
standart projeksiyona bağlı elektronik harita (geo-referenced map) temini CBS çalışmalarında
karşılaşılan ilk güçlüklerden biridir. Şu aşamada ülke sınırlarını, kıyıları, nehirleri, gölleri ve
yerleşim yerlerini yeterli doğrulukta gösterecek bu tür detaylı bir “geo-referenced” Türkiye
haritası temin edilemediğinden; ilerde değiştirmek (veya mevcut sistemi başka kurumlarda
geliştirilmiş haritalarla bilgi alışverşi çerçevesinde iyileştirmek) üzere aşağıdaki pratik yaklaşım
uygulanmıştır. Önce basit bir MapBasic programı ile Lambert projeksiyonunda (MapInfo V7.0;
Turkish Lambert Conformal – K.Eren ED50) 26-45° boylam ve 36-42° enlemlerini kapsayan
birer derecelik bir ağ (grid) sistemi, diğer bir tanımla bir baz harita oluşturulmuştur. Daha sonra
genel bir referans olması amacıyla, üzerinde enlem ve boylam çizgileri bulunan bir Türkiye
haritası, bu haritadaki enlem ve boylamların kesişme noktaları ağ siteminin koordinatları bilinen
köşe noktalarına denk getirilmek suretiyle, projeksiyon sistemine bağlanmıştır. Hücresel (raster)
verilerin bu şekilde “geo-referenced” hale getirilmesi yani herhangi bir harita projeksiyonuna
bağlanması “image registration” adıyla anılmaktadır. Uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, ve
sıradan haritaların taranmasıyla elde edilen hücresel verilerin yukarıda sözedilen yöntemle
haritalaştırılmasında oluşacak hatalar, hücresel verilerin duyarlıklarına (resolution) bağlı olduğu
gibi matris formundaki bu yapının harita projeksiyonuna uydurulması için bükülmeğe
zorlanmasına da bağlıdır [Steinwand vd, 1995].
Bundan sonraki adımda ise, daha küçük alanlara ait fakat daha detaylı haritalar aynı yöntemle
sisteme ilave edilip kıyı çizgileri, sınırlar, nehirler gibi coğrafik elemanların çizimine
başlanmıştır. Harita projeksiyonuna bağlanmış hücresel veriler yardımıyla geometrik elemanların
çiziminde, kağıt üzerinden yapılan “Digitizing” işlemine benzer şekilde ekran üzerinden elle
çizim yapılabildiği gibi, GeoMedia’da olduğu gibi renk farklılıklarından faydalanılarak hücresel
verilerden otomatik olarak çizgisel elemanlar üreten programlardan da yararlanılabilir. Tarihi su
tapıları CBS şu aşamada büyük ölçüde görsel analizler için kullanılacağından daha az hatasız
haritalara sahip oluncaya veya geliştirinceye kadar yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı
oluşacak hatalar ikinci mertebede görülmektedir. Öte yandan “Giriş” bölümünde belirtildiği gibi
tarihi su yapıları CBS uzun süre ve emek gerektiren bir projedir; ve zamanla uydu görüntüleri,
hava fotoğrafları ve 1/25000 ölçekli haritalardan yararlanılarak daha doğru sonuca ulaşılacaktır.
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Ayrıca, uygulamalı eğitim veren üniversiteler açısından konuya bakıldığında, profesyonel
amaçlar için üretilmiş haritalar satın almak yerine, bilgisayar destekli harita tasarımı, coğrafi
bilgi sistemleri ve veri tabanı analizi gibi günümüz mühendisliğinin vazgeçilmez unsurları olan
teknikleri öğrenmek ve öğretmek çok daha uygun kabul edilebilir.
5. SONUÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Hidrolik Anabilim Dalı su mühendisliği tarihi ve tarihi su yapıları açısından dikkate değer bir
bilgi birikimine sahiptir. İnşaat Mühendisliği ders programında seçime bağlı olarak yeralan “Su
Mühendisliği Tarihi” dersi 1970’li yıllardan beri başarı ve özveri ile yürütülmüş; bu ders
vesilesiyle konuya ilgi duyan öğrencilerin bitirme projeleri hatta yüksek lisans tezleri
çerçevesinde yurt sathında çeşitli araştırmalar ve yayınlar yapılmış; bütün bunların ötesinde
inşaat mühendisliği eğitimi alan öğrencilere mesleklerinin tarihi tanıtılmış ve onlara mesleki
eğitimin yanında kültür, tarih ve coğrafyaya dayalı yeni bir bakış açısı kazandırılmıştır. Sonuçta
tez, makale, tebliğ gibi yayınlardan dolayı somut bir bilgi birikiminin oluşması yanında, ülke
genelinde “tarihi su yapıları” kültürünün yaratılmasına ciddi katkı sağlayan bir grup ortaya
çıkmıştır.
Türkiye’deki tarihi su yapılarının, yurt dışından yabancı araştırmacılarında büyük ilgisini
çektiği düşünüldüğünde, internete dayalı CBS bu kültürün dahada yaygınlaştırılması ve gelecek
kuşaklara aktarılması açısından emek harcamağa değer bulunmaktadır. Bu çalışmayla su
mühendisliği ile ilgili bölümleri bulunan kuruluşları benzer projeler üretmeye özendirmek,
kuruluşlar arası işbirliğini geliştirmek, günümüzdeki iletişim olanaklarından yararlanarak tarihi
su yapılarına olan ilgiyi daha geniş bir kesime yaymak amaçlanmıştır.
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ÖZET
Bu çalışmada, Değirmendere havzasında yer altı suyu bilançosu hazırlanarak havzaya ait
bilanço elemanları belirlenmiştir. Havzaya ait parametrelerin belirlenmesinde Coğrafi Bilgi
Sisteminden (CBS) yararlanılmıştır. CBS ortamında havzanın topoğrafik, jeolojik, eğim
haritaları hazırlanmış ve gerekli çakıştırma işlemleri yapılarak havzada yeraltına süzülme ve
yüzeysel akışın fazla olduğu alanlar belirlenmiştir. Trabzon sınırları içerisinde kalan
Değirmendere havzası 1061 km2 yağış alanına sahiptir. İzohiyet yöntemine göre havzada
belirlenen yıllık ortalama yağış 685 mm’ dir. Havzada en sıcak ay 23.1 ortalama ile Ağustos, en
soğuk ay 7.2 ortalama ile Ocak, en yağışlı ay 105.7 mm ortalama ile Ekim, en az yağışlı ay 36.8
mm ortalama ile Temmuz ayı , potansiyel buharlaşma terlemenin en fazla olduğu ay ise 135.5
mm ile yine Temmuz ayıdır. Havzada su eksiği Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında görülür.
Değirmendere havzasında yüzeylenen birimler genellikle volkanik ve volkano-tortul özellikte
oldukları için geçirimsiz veya tektonik faaliyetlerin etkisiyle az geçirimlilik kazanmışlardır.
Geçirimli birimleri ise Değirmendere’nin her iki yanında dar bir şerit şeklinde uzanan alüvyonlar
oluşturmaktadır. Laboratuar ve arazi çalışmaları ile alüvyonların üniformluluk katsayılarının
41.7, derecelenme (boylanma) katsayılarının 2.6, transmissibilite katsayılarının 7.9x10-4-2.5x10-3
m2/sn arasında, depolama katsayısı değerinin 0.28-0.13 arasında, permeabilite değerlerinin ise
6.4x10-5-2.3x10-4m/sn arasında olduğu belirlenmiştir. Değirmendere’nin Karadeniz’e yakın
akiferinde depolanan toplam su hacmi 8.4x105 m3’tür. Değirmendere’nin 20 yıllık verilerine göre
Öğütlü İstasyonu’ndaki yıllık en düşük debisi 1.2 m3/sn, en yüksek debisi ise 610 m3/sn,
ortalama debisi ise 12.9 m3/sn’dir. Bu veriler yardımıyla havzada taşkın sınırları belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Yer altı suyu bilançosu, coğrafi bilgi sistemi, Değirmendere Havzası
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HYDROLOGY OF DEĞİRMENDERE BASIN (TRABZON)
ABSTRACT
In this study, groundwater budget in the Değirmendere basin was prepared and budget
elements of the basin were determined. In order to determine parameters of the basin
Geographical Information System (GIS) was utilized. Topographical, geological and slope maps
of the basin were prepared on GIS basis, and compared all together. Then areas having much
ground filtering and ground flow in the basin were found out. The Değirmendere basin being
within Trabzon City border have a precipitation area of 1061 square km. According to isohyet
method, annual average precipitation in the basin is 685 mm. In the basin, the hottest mounth is
August with average 23.1oC, the coldest mounth is January with average 7.2oC, the most
precipitation is in October with average 105.7 mm, the less precipitation is in July with average
36.8 mm, the most potantial evaporation is also in July with 135.5 mm. Lack of water in the
basin are seen in July, August and September mounths. Since litological units in the
Değirmendere basin have volcanic and volcano-sedimantary characteristics, they are
unpermeable or may have less permeable features due to tectonic events. Permeable units are
represented by allviums forming a narrow line along both sides of Değirmendere. Based on
laboratory and field studies, uniformity coefficient 41.7, grading coefficient 2.6, transmissivity
coefficient between 7.9x10-4 and 2.5x10-3 m2/sec, storage coefficient between 0.28 and 0.13,
permeability value 2.3x10-4 m/sec for alluviums were calculated. The total volume of deposity
water in the aquifer of Değirmendere near Black Sea is 7.9x105 m3. According to 20 year data of
Değirmendere, annual lowest flow rate is 1.2 m3/sec, the highest flow rate is 610 m3/sec, and
average flow rate is 12.9 m3/sec at Öğütlü Station. Flood boundaries were outlined by using
these values.
Key Words: Groundwater Budget, Geographical Information System, Değirmendere Basin.
1. GİRİŞ
İnceleme alanı Doğu Karadeniz Bölümünde Trabzon İl sınırları içerisinde yer alır. 1/25.000
ölçekli Trabzon G43 a2-a3-b1 paftalarında yer alan Değirmendere havzası yaklaşık 1061 km2
yağış alanına sahiptir (Şekil-1).
Trabzon meteoroloji istasyonundan alınan elli yıllık veriler yardımıyla Thornthwaite
yöntemine göre hidrolojik bilanço hazırlanmıştır (Tablo-1). Havzada ortalama sıcaklık 14.6°C,
ortalama yıllık yağış 807,3 mm, gerçek buharlaşma terleme (Etr) 583,8mm, fazla su ise 223.5
mm’dir. Bu tabloya göre havzada Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında su fazlası,
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise su eksiği görülür. Bu sonuçlara göre havzaya düşen
yağışın yaklaşık %72’si buharlaşma terleme yolu ile tekrar atmosfere geri dönmektedir.
Değirmendere Havzası kuzeyden güneye doğru yükselen bir topoğrafyaya sahiptir. Havzanın
deniz seviyesinden başlayan sınırı 2500 m’lere kadar uzanır. Yüksek kot değerleri havzanın
güney kesiminde yer alır (Şekil-2)
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Şekil 1. Çalışma alanına ait yer bulduru haritası
Tablo 1. Thornthwaite yöntemine göre hazırlanmış hidrolojik bilanço
AYLAR
Sıcaklık (t, 0C)
Yağış (mm)
Sıcaklık İndisi (i)
Enlem Düzeltme
Katsayısı (41o )
Etp (mm)
Topraktaki Nem
Değişimi
Toplam Faydalı
Su Rezervi
Etr
Açık
Fazla Su

Akış

1
7,2
86,3
1,74

2
7,4
65,6
1,81

3
8,2
56,6
2,11

4
11,6
55,5
3,58

5
15,8
51,1
5,71

6
20
48,5
8,16

7
22,6
35,4
9,81

8
23
44,4
10,07

9
20
80,5
8,16

10
16,4
104
6,04

11
13,1
95,3
4,29

12
9,6
84,1
2,68

0,83

0,83

1,03

1,11

1,25

1,26

1,27

1,19

1,04

0,96

0,82

0,8

15,8

16,5

23,8

43,3

77,4

111,2

135,5

129,6

91,8

62,8

38,3

23,4

-26,3

-62,7

-11

41,2

57

1,8

Yıllık
14,6
807,3
64,155
769,4

100

100

100

100

75,7

11

0

0

0

41,2

98,2

100

15,8

16,5

23,8

43,3

77,4

111,2

46,4
89,1

44,4
85,2

80,5
11,3

62,8

38,3

23,4

583,8

70,5
50,5

49,1
49

32,8
41

12,2
26

13

7

3

2

1

1

1

58,9
29

223,5
223,5

Değirmendere havzasına ait orohidrografi haritasından belirlenen havza sınırları
içerisinde kalan alan Coğrafi Bilgi Sistemi (CIS) kullanılarak 1061 km2 olarak belirlenmiştir.
Havzaya ait şekil indisi 1,2 olarak hesaplanmıştır. Havza şekil indisi 1 değerinden uzaklaştıkça
havzanın biçimi daireden uzaklaşmaktadır. Havza şekil indisi yağışın akışa geçiş süresini
denetlemektedir. Havza şeklinin daireye yakın olması, yağışın kısa sürede taşkına dönme riskini
artırmaktadır. Değirmendere havzasında bu değerin 1’e yakın olması taşkın riskinin olduğunu
göstermektedir.
CIS yardımıyla hazırlanan eğim haritasından yararlanarak (Şekil-3) Değirmendere
Havzasının yaklaşık %40-45’inin 10-20o eğime sahip, yaklaşık %20-25’inin ise 30-40o eğime
sahip alandan oluştuğu belirlenmiştir. Bölgede 10o’nin altında eğime sahip alanların hemen
hemen hiç olmaması taşkın riskini artırmaktadır.
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Şekil 2. Değirmendere Havzası’nın topografik haritası
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Şekil 3. Değirmendere Havzası’nın eğim haritası
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2. JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ
Değirmendere Havzası’nda Erken Jura-Kuvaterner zaman aralığında oluşmuş kayaçlar
yüzeylenmektedir. Havzadaki en eski birim Liyas yaşlı bazalt, andezit, dasit lav ve piroklastları
ile kırmızı kumlu kireçtaşlarından oluşan Hamurkesen Formasyonu’dur. Üzerine gelen resifal
kireçtaşı, kumlu kireçtaşı ve çörtlü kireçtaşlarından oluşan Berdiga Formasyonu Geç Jura-Erken
Kretase yaşlıdır. Havzada Geç Kretase-Paleosen yaşlı volkanik karakterli beş faklı birim yer alır.
Bunlar kumtaşı, killi kireçtaşı ve silttaşı arakatkılı bazalt-andezitlerden oluşan Çatak
Formasyonu, riyodasit ve dasitlerden oluşan Kızılkaya Formasyonu, çamurtaşı, kumtaşı ara
tabakalı bazalt ve andezitlerden oluşan Çağlayan Formasyonu, riyolit ve riyodasitlerden oluşan
Çayırbağ Formasyonu ve kumtaşı, marn, şeyl, killi kireçtaşından oluşan Bakırköy
Formasyonlarıdır. Değirmendere Havzasında Eosen kumtaşı, kumlu kireçtaşı ara tabakalı
andezit-bazaltların oluşturduğu Kabaköy Formasyonu ile temsil edilir. Bu istif içerisinde Kaçkar
Granitoyidi zaman zaman sokulum yapmıştır. En genç birimler ise hala oluşumları devam eden
yamaç molozları ve alüvyonlardır (Şekil-4).
Değirmendere havzasında yüzeylenen birimler genellikle geçirimlilikleri oldukça düşük olan
ve akifer özelliğinde olmayan tortul ara katkılı volkanik kayaçlardır. Akifer özelliğinde olan
birimler ise Çağlayan Beldesinden başlayarak kuzeye doğru uzanan Değirmendere
alüvyonlarıdır. Bunların dışında çok küçük alanlarda yüzeylenen yamaç molozları da akifer
özelliğindedir.
Akifer özelliğindeki Değirmendere alüvyonları iki farklı alanda yüzeylenirler. İlk kısım
Karadeniz’den başlayarak güneye doğru uzanan yaklaşık 1 km eninde, 3 km uzunluğunda bir
alandır. Bu alüvyonların kalınlığı, birbirine paralel olarak vadiyi kesen iki fay arasındaki bloğun
aşağı düşmesi nedeniyle bu bölgede 40 m, diğer kesimlerde en fazla 20 m’ye varmaktadır. Kalın
alüvyon bölgesinin alanı 237 500 m2, ikinci bölgedeki alüvyonun alanı ise 225 000 m2’dir.
İkinci kısım ise Çağlayan Beldesi Kuzeyinden başlayarak genişliği 250-500 m arasında değişen,
uzunluğu 6.2 km’lik alandır. Bu kısmın kalınlığı ise jeofizik ölçümlerine göre 20-25 m,
alüvyonların yüzey alanı ise yaklaşık 2.5.106 m2’dir.
Elek analizi eğrileri hazırlanarak akiferin üniformluluk (Cu) ve derecelenme (boylanma)
katsayıları (Cg) ile akiferi oluşturan malzemenin dane boyu ve petrografik yönden cinsi
belirlenmiştir. Birinci kısmın üniformluluk katsayısı 28.9, derecelenme katsayısı 0.87, ikinci
kısmın üniformluluk katsayısı 41.7, derecelenme katsayısı 2.6 olarak bulunmuştur. Bu değerlere
göre akifer malzemesi üniform olmayan kötü derecelenmiş malzemedir. Dane boyuna göre her
iki kısımda %80 çakıl, %20 kumdan oluşmaktadır. Petrografik olarak malzemenin yaklaşık
%30’u bazalt, %30’u dasit, %35’i andezitik tüf ve %5’i kireçtaşı elemanlarından oluşmaktadır.
Akiferin hidrolik özellikleri ise pompaj deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve laboratuarda
yapılan deneylerle belirlenmiştir. İlk kısmım permeabilite katsayısı sabit seviyeli permeametre
yardımıyla 10-5 m/sn olarak, porozitesi ise hacmi bilinen kaplar yardımıyla yapılan deney sonucu
%21,4 olarak belirlenmiştir. İkinci kısmın permeabilite katsayısı kuyulara ait pompaj verilerden
yararlanarak hesaplanan Transmissibilite (T) değerleri kullanılarak bulunmuştur. Buna göre
permeabilite 2.3.10-4 – 6.4.10-5 m/sn arasındadır. Akiferin transmissibilite değeri ise 3.36x10-3 7.9x10-4 m2/sn (Aydoğan, 1987), depolama katsayısı 0.28-0.13 (Dilek, 1979)’dir.
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Şekil 4. Değirmendere Havzası’nın jeoloji haritası (Güven ve diğ., 1993)
3. BİLANÇO ELEMANLARI
Değirmendere alüvyonları serbest akifer özelliğindedir. Bilanço serbest akifere doğal ve yapay
olarak giren ve akiferden doğal ve yapay olarak çıkan suların birbirine eşit olması gerekliliğine
göre yapılmıştır. Genel olarak değirmendere akiferine giren suları yağış (P), Değirmendere’den
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akifere sızan su (Q’r), akifer rezervindeki değişim (∆s), yerleşim yerlerinden atık olarak akifere
süzülen sular (Q’a) oluşturur. Akiferden doğal ve yapay nedenlerle çıkan suları ise gerçek
buharlaşma terleme ile kaybolan su (Etr), akiferden Değirmendereye boşalan su (Qr), akiferden
kullanım için pompajla alınan sular (Qa) oluşturur.
Değirmendere alüvyonlarının taşıdığı yer altı suyu şu anda şehrin içme ve kullanma suyunu
karşılamak amacıyla kullanılmamaktadır. Sadece KTÜ ve Askeri birimler kendi kuyularından su
almaktadır. Askeri birim de alüvyonun suyunu sürekli kullanmamaktadır. Şehrin içme ve
kullanma suyu Değirmendere ve Galyan derelerinin sularının arıtılması ile sağlanmaktadır.
Akifer çevresindeki yerleşim birimlerinin atıkları kanalizasyon sistemiyle akifere karışmadan
ortamdan uzaklaşır. Bu nedenle Değirmendere alüvyonlarına atık suyu olarak bir girdi söz
konusu değildir. Akiferdeki yer altı suyu seviyesi değişimi ölçüm yapılabilecek yeterince kuyu
olmadığı için sağlıklı olarak belirlenememektedir. Ancak akifer işletilmediği ve derenin suyu ile
de beslenebildiği için yer altı suyu seviyesinde çok fazla değişimin olmayacağı düşünülmektedir.
3.1. Yağış
Değirmendere havzası ve yakınındaki istasyonlara ait yağış değerleri (tablo-2) kullanılarak eş
yağış eğrileri (izohiyet) ve Thissen yöntemiyle havzaya ait ortalama yağış değerleri sırasıyla
673,6 mm ve 696,5 mm olarak belirlenmiştir (Şekil- 5). Havzadaki yıllık ortalama yağış bu iki
değerin ortalaması olup 685 mm, akifer alanına düşen yağış ise 2.02x106 m3’tür.
Tablo 2. Değirmendere Havzası ve çevresindeki istasyonlara ait yağış değerleri
Gözlem
İstasyonlar
Yıllık
Süresi (Yıl)
Trabzon*
48
807,3
Akçaabat*
20
682,9
Asrin*
17
895,5
Maçka*
24
733,9
Meymeana*
2
753
Dağbaşı*
12
732,9
Torul”
411
Yağmurdere”
438,3
*Akkaş, 1990’dan alınmıştır.
“ Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınmıştır.
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Şekil-5. Değirmendere Havzasının eş yağış (İzohiyet) haritası
3.2. Akarsudan Akifere Süzülen Su Miktarı
Değirmendere alüvyonunun akarsudan beslenimini belirlemek için Değirmenderenin debi
ölçümlerinden yararlanılmıştır. Bu ölçümler kullanılarak akarsuya ait hidrograf çizilmiş ve bu
hidrograftan baz akımı 2.2x108 m3 olarak hesaplanmıştır. Yüzeysel akıştan süzülme ile beslenimi
yıllık yer altı suyu besleniminin boşalıma eşitliği kabulünden giderek aşağıdaki formülle
bulanabilir.
Yüzeysel akıştan süzülme ile beslenim= Yıllık boşalım- yağıştan süzülme
Yağıştan süzülme ise aşağıdaki formülle 2.15 x105 m3 olarak bulunmuştur.
Yağıştan süzülme= Akiferin alanı x Fazla su x Süzülme oranı
Süzülme oranı aşağıdaki formülle 0.32 olarak hesaplanmıştır.
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Süzülme oranı= Fazla su/Yıllık yağış
Yüzeysel akıştan süzülme ile beslenim 2.19 x108 m3 olarak hesaplanmıştır.
3.3. Gerçek Buharlaşma Terleme (Etr)
İnceleme alanının Thornthwaite yöntemine göre hesaplanan bilançosundan gerçek buharlaşma
terleme değeri 583.8 mm’dir. Akifer alanında meydana gelen buharlaşma ise 1.72x106 m3’tür.
3.4. Akiferden Pompajla Alınan Su Miktarı (Qa)
Değirmendere akiferinden KTÜ ve Askeri kuyulardan içme kullanma amaçlı su
kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan yıllık su miktarı 2x106 m3’tür.
Akifere giren ve çıkan su miktarlarının eşitliği esasına göre bilanço denkleştirilirse, akiferden
akarsuya ve dolayısıyla Karadeniz’e boşalan su miktarının 2.17x108 m3/yıl olduğu görülür.
4.TAŞKIN DURUMU
Değirmendere topğrafyanın eğimli olmasından dolayı hızlı akan bir akarsudur. Ayrıca
havzadaki kayaçlar yağışın yeraltına süzülmesine elverişli olmadığı ve topraktaki faydalı su
rezervi de yılın en az altı ayı 100/100 olduğu için havzaya düşen yağış kısa sürede akarsuya
ulaşmakta ve akarsuyun su seviyesi yükselmektedir. Akarsu seviyesindeki yükselme az eğimli
alanların az olması nedeniyle genellikle dere yatakları veya dere kenarlarındaki yerleşim
yerlerini ve/veya iş yerlerini tehdit etmekte hatta bazen de zarar vermektedir. 1990 yılı Haziran
ayındaki sel felaketi ile de Değirmendere kenarındaki birçok ev, işyeri ve ticarethane zarar
görmüştür. Ancak dere kenarında yeniden yapılaşmalar olmuştur. Bu çalışmada Değirmen
derenin taşkın sınırları 1990’daki DSİ’nin Akım Gözlem İstasyonu’nu da yıkan en yüksek debisi
kullanılarak, suyun hız değişimi ihmal edilerek bu taşkın debisinin derenin kesitinden
geçebileceği yükseklikler hesaplanarak belirlenmiştir. Bunun için Değirmendere yatağı boyunca
değişimlerin gözlendiği 20 noktadan topografik kesit alınıp, her bir kesit için 1990’daki taşkın
debisinin meydana getireceği su seviyeleri işaretlenmiş ve daha sonra bu seviyeler bütün akarsu
boyunca birleştirilerek yaklaşık taşkın sınırları belirlenmiştir. Dere kenarında bulunan sanayi
sitesi, taş kırma tesisleri, petrol istasyonları gibi işyerlerinin bir kısmının taşkın sınırları
içerisinde kaldığı belirlenmiştir.
5. SONUÇLAR
Değirmendere havzasında ortalama sıcaklık 14.6°C, ortalama yıllık yağış 685 mm, gerçek
buharlaşma terleme (Etr) 583,8mm, fazla su ise 223.5 mm’dir. Havzada Aralık, Ocak, Şubat,
Mart, Nisan aylarında su fazlası, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise su eksiği görülür.
Havzaya düşen yağışın yaklaşık %72’si buharlaşma terleme yolu ile tekrar atmosfere geri
dönmektedir.
Değirmendere Havza alanının yaklaşık %40-45’inin 10-20o eğime sahiptir, yaklaşık %2025’inin ise 30-40o eğime sahiptir.
Değirmendere havzasında yüzeylenen birimler genellikle geçirimlilikleri oldukça düşük olan
ve akifer özelliğinde olmayan tortul ara katkılı volkanik kayaçlardır. Akifer özelliğinde olan
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birimler ise Çağlayan Beldesinden başlayarak kuzeye doğru uzanan Değirmendere
alüvyonlarıdır.
Değirmendere akiferinin üniformluluk (Cu) katsayısı 28.9-41.7, derecelenme (boylanma)
katsayısı (Cg) 0.87-2.6, dane boyuna göre %80 çakıl, %20 kum, permeabilite katsayısı
yaklaşık 10-5m/sn ve porozitesi %21,4 olarak belirlenmiştir.
Akiferin yağıştan beslenimi 2.02x106 m3, yüzeysel akıştan süzülme ile beslenimi 2.19 x108 m3,
tür.
Akifer alanında meydana gelen buharlaşma ise 1.72x106 m3’tür. Akiferden pompajla alınan
yıllık su miktarı 2x106 m3’tür. Akiferden akarsuya ve dolayısıyla Karadeniz’e boşalan su miktarı
2.17x108 m3/yıl ‘dır.
Değirmendere kenarında bulunan sanayi sitesi, taş kırma tesisleri, petrol istasyonları gibi
işyerlerinin bir kısmının taşkın riski taşımaktadır.
6. KATKI BELİRTME
Yazalar, verilerinden yararlandığı KTÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri ARGE laboratuarı
çalışanlarına teşekkür ederler.
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TÜRKİYE’DE HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM PLANLAMASI
ÜZERİNE GÖRÜŞLER
Dr. Ahmet H. ALPASLAN
DSİ II. Bölge Müdürü, 35100, Bornova İZMİR
Tel: (232) 462 7404
ÖZET
Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan hidroelektrik santraller DSİ. EİEİ Genel
Müdürlükleri ile özel sektör tarafından ön inceleme master plan ve planlama kademesinde
yapılan çalışmalarla incelenmiş olup 600 civarında proje geliştirilmiş bu projeler ile 32 000 MW
kurulu güç ile teknik ve ekonomik olarak yararlanılabilir hidroelektrik enerji potansiyelimiz
yaklaşık olarak yılda 125 Milyar KWh olarak belirlenmiştir. Gelişmiş ülkelerde o ülke
hidroelektrik enerji potansiyelinin tamamı yada tamamına yakını kullanılarak inşa edilmiş olup
zamanımızdan çok önceki tarihlerde işletmeye açılmıştır. İlk yatırım maliyeti yüksek olmasına
karşın uzun kullanım ömürleri dikkate alındığında ve işletim mekanizmasının ana unsuru
yenilenebilir su kaynakları olması nedeni ile ayrıca yakıt masraflarının bulunmaması, sistemin
yük taleplerine ve frekans ayarlamasına kolaylıkla uyum göstermesi ve alternatif enerji
kaynaklarına göre çevresel zararlı etkilerinin en az olması hidroelektrik santrallerin öncelikle
inşa edilerek işletilmesi ülkemizin ekonomik ve stratejik menfaatleri açısından zorunlu bir
durum yaratmaktadır. Günümüze kadar Ülkemiz hidroelektrik potansiyelinin ancak % 34’ü
geliştirilebilmiştir. Bu potansiyel kapsamında kurulu gücü 10 MW den düşük olan küçük
hidroelektrik santrallerin oranı yaklaşık % 2 mertebesindedir. Artan enerji talebi karşısında
mevcut primer enerji kaynaklarının Ülkemiz ihtiyacını karşılayamaması nedeni ile teknik
hidroelektrik enerji potansiyelinin güncel veriler ışığında yeniden belirlenerek bu kapsamda
küçük HES potansiyelinin tahmin edilmesi de bundan en kısa zamanda yararlanabilmesi büyük
önem ve fayda arz etmektedir. Bu hususta DSİ ve EİEİ tarafından geliştirilen, ilgili yönetmelik
kapsamında müracaat edilebilecek HES projeleri listeleri de oldukça teşvik edici bir imkan
yaratmaktadır.
Anahtar Kelimler: Küçük hidroelektrik santrali, enerji
VIEWS ON THE PLANNING HYDROELECTRIC ENERGY PRODUCTION IN
TÜRKİYE
ABSTRACT
Hydroelectric energy is the major renewable energy source in Türkiye, studied and preinvestigated by State Hydraulic Works (DSI), Electrical Power Resources Survey and
Development Administration (EIEI) and private sector at the master plan and planning stages.
About 600 hydropower schemes with total installed capacity of 32 000 MW have been
814

developed at various levels till today in order economically and technically to increase
exploitable hydroelectric energy potential by an amount of approximately 125 000 GWh
annually. Developed countries have put into operation of all completed hydropower plants much
earlier than present time and have been fully utilizing or nearly utilizing their hydroelectric
potential. Even though high investment during the planning and construction periods,
hydropower schemes are robust, highly efficient, long operation life, uses water as renewable
energy source instead of fuel or coal, very low maintenance and operation cost, provides the
most efficient energy conversion process, and less adverse environmental effects compared to
the alternative energy schemes, thus, it is necessary that the construction of these schemes should
be prioritized in order to consider and preserve the economic and strategic interests of Türkiye.
As of present time, only 34 % of Türkiye’s hydroelectric potential has been realized. The rate of
small hydroelectric power schemes in this potential with an installed capacity of less than 10
MW is approximately 2%. Since the available primary energy resources cannot meet the
country’s increasing energy demand, it is very important to determine the technical hydroelectric
potential of Türkiye by using up to date information in order to predict the potential of small
hydroelectric power scheme that could be realized and utilized as soon as possible. The list of
hydroelectric power plant projects prepared by DSI and EIEI on this case will create encouraging
opportunities.
Key Words: Small hydroelectric power plants, energy
1. GİRİŞ
Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli genel olarak topografik koşulların sağlandığı düşü
ve suyun debisine bağlı olarak belirlenmektedir. Bütün doğal akışların deniz seviyesine, sınır
aşan suların sınırına, kapalı havzalarda ise göl seviyesine kadar % 100 verimle türbinlenerek elde
edilebileceği varsayılan yıllık brüt hidroelektrik enerji potansiyeli Türkiye için 433 Milyar
kwh/yıl olarak belirlenmiştir. Bu değer 41309 Milyar kwh/yıl olan Dünya potansiyelinin % 1’ine
eşittir. Hidroelektrik enerji potansiyelinin % 20,3’ü Fırat, % 12,2’si Doğu Karadeniz, % 11,5’i
ise Dicle Havzasında bulunmaktadır.
Teknik yönden uygulanması mümkün olan projelerin tümünün inşa edilmesi halinde elde
edilecek olan üretimin maksimum değerini gösteren teknik potansiyel brüt potansiyelin bir
fonksiyonudur, ve onun yüzdesi olarak tanımlanır. Hidroelektrik santrallerinde zorunlu
kayıpların oluşturacağı toplam etki katsayısı 0,5 olup böylece Ülkemizde teknik yönden
değerlendirilebilir brüt hidroelektrik enerji potansiyeli yılda 216 Milyar kwh olarak tahmin
edilmiştir. Sektörel bazda geliştirilen projelerde tüketilen su miktarı göz önünde
bulundurulduğunda brüt teknik potansiyelde bir azalma olacaktır. Böylece net teknik
potansiyelin yılda 182 Milyar kwh olacağı tahmin edilmektedir.
Günümüze kadar DSİ ve EİEİ Genel Müdürlükleri yanında özel sektör tarafından ön inceleme,
master plan ve planlama kademesinde yapılan çalışmalar sonucunda 600 civarında proje
geliştirilmiş olup söz konusu projeler kapsamında teknik ve ekonomik yararlanılabilir
hidroelektrik enerji potansiyeli 32 000 MW kurulu güç ve 125 Milyar kwh/yıl enerji olmaktadır.
Ülkemizde artan nüfus ve sosyo-ekonomik gelişime bağlı olarak elektrik enerjisine olan
talebin hızla artması nedeni ile Devlet tarafından öncelikle büyük kapasiteli hidroelektrik
santraller inşa edilerek işletmeye açılmıştır. Günümüze kadar yapılmış olan 125 adet
hidroelektrik santral ile 12 000 MW kurulu güç ve 42 Milyar kwh/yıl enerji üretilmektedir.
İnşaatı devam eden 36 adet hidroelektrik santral ile 3 600 MW güç ve 12 Milyar kwh/yıl enerji
üretilecek böylece hidroelektrik potansiyelin % 43’ü değerlendirilmiş olacaktır.
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Henüz inşaatına başlanmamış olan 385 adet hidroelektrik santral ile 20 000 MW kurulu güç ve
72 Milyar kwh/yıl lık enerji elde edilecektir.
Dolayısıyla, Devlet tarafından yapılmakta olan büyük elektrik santrallerin önemli yatırımlar
olduğu ve söz konusu projelere yatırımdan ayrılan payın yetersizliği nedeni ile inşaat sürelerinin
uzadığı, daha hiç başlanamayan projelerin ise uygulama programına girmelerinin oldukça güç
olduğu ve bu durumların ülkemiz enerji ihtiyacını olumsuz etkileyeceği görülmektedir.
Böylece Devlet tarafından yapılmakta olan büyük kapasiteli hidroelektrik santrallerinin
yanında özel sektör tarafından da küçük kapasiteli hidroelektrik santrallerinin yapılması ülkemiz
enerji pazarına yeni bir alternatif kaynak yaratacaktır.
Bu gün için; 2002 yılı esas alındığında tüketime sunulan yıllık enerji ihtiyacının 33 milyar
kWh hidroelektrik, 95 milyar termik, 4 milyar kWh’i dış alımla karşılanmaktadır. Küçük
HES’lerin devreye alınmasıyla 95 milyar kWh lik en önemli payı oluşturan termik santrallerin
hiç değilse motorinle ve çeşitli ithal sıvı yakıtlarla çalışmalarını devre dışına almak böylece ülke
ekonomisine önemli katkılarda bulunmak mümkün olabilecektir. Doğal olarak HES’lerin yapımı
tamamlandığında termik santrallerdeki dışa bağımlı madde ile çalışan guruplarında
çalıştırılmaması ile gerek çevre gerekse maddi yönden önemli kazamınlar sağlanacaktır.
2. KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERLE YENİ ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
Artan enerji talebi karşısında ülke ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeni ile teknik
hidroelektrik enerji potansiyelinin güncel veriler ışığında yeniden belirlenerek bu kapsamda
havza bazında ön değerlendirme çalışmaları yapıldığında 125 Milyar kwh/yıl lık teknik
hidroelektrik enerji potansiyelinin haricinde küçük hidroelektrik santrallerle ilave olarak
geliştirilebilecek yaklaşık 40 Milyar kwh/yıl lık hidroelektrik enerji potansiyelinin bulunduğu ve
böylece toplam potansiyel 165 Milyar kwh/yıl’a yükselebileceği belirlenmiştir. Bu ilave
enerjinin ana akarsu kollarının memba kesimindeki yan kollarda olduğu ayrıca sulama, içmekullanma ve endüstri suyu temini amaçlı geliştirilmiş ve geliştirilecek depolama tesislerinin dip
savak çıkışlarındaki enerji potansiyeli ile sulama kanallarındaki düşü imkanlarından elde
edilebilecek enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ile sağlandığı bilinmektedir.
Söz konusu çalışmaların her havza için gerekli etüdler ve değerlendirmeler kapsamında
detaylandırılması ve bu doğrultuda teknik ve ekonomik yönden değerlendirilebilir küçük HES
potansiyelinin belirlenmesinde büyük yarar bulunmaktadır. Bu yönde ilk etapta incelenmesi
gereken havzalar; Fırat, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Dicle, Aras, Susurluktur.
Küçük HES’lerin yapılabilirliklerinin belirlenmesine yönelik optimizasyon çalışmalarının alt
havzalar bazında iletim, dağıtım ve ulaşım yolu tesislerini de içine alacak şekilde guruplar
halinde ele alınması, elektromekanik teçhizat üretiminde değişik düşü ve kurulu güçler için
guruplandırılarak standardiyasyona gidilmesi hususları göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece
küçük HES’lerin oldukça ekonomik olabilecek ve kısa sürelerde inşa edilerek işletmeye
açılmasının ülke ekonomisine büyük yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca mevcut sanayi
imalatı imkanları ile üretilmesi halinde ülke ekonomisine ek katma değer yaratılması da imkan
dahilinde olabilecektir.
Ülkemizde büyük HES projelerinin gerçekleştirilmesinde önemli yatırımlara ihtiyaç
bulunmaktadır. Söz konusu projelere yatırımdan ayrılan payın yetersizliği nedeni ile de inşaat
süreleri uzamaktadır.
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Küçük HES’lerin ilk yatırım maliyetlerinin bir miktar yüksek olmasına karşın işletme
sürecinin uzun, işletme ve bakım giderlerinin düşük olması yanında taşkın koruma, içmekullanma suyu temini, balıkçılık, rekreasyonel, peyzaj düzenlemeleri sosyo-ekonomik yan
faydaları da bulunmakta olup çevre dostu tesislerdir.
Küçük akarsular üzerinde, tüketim merkezlerine yakın olarak projelendirilecek küçük HES’ler
merkezi elektrik dağıtım şebekesinden bağımsız olarak tesis edilecek iletim dağıtım hatları ile
çalışacağından hatlardaki yük kayıpları oldukça düşük olacak yerleşim yerlerinde aydınlatma
ihtiyacı, küçük el sanatları ve imalathaneler ile pompaj tesisleri enerji ihtiyaçlarını
karşılayacaktır. Böylece Enterkonnekte şebekenin yükünü hafifletilmesi, iletim ve dağıtım
kayıplarını azaltıcı ve ulusal şebekenin verimliliğini arttırıcı rolü, uzun ömürlü olmaları yakıt
masrafı gerektirmemeleri ve yapımlarının büyük ölçüde yerli kaynaklara dayanması nedeni ile
ülke ekonomisine oldukça faydalı tesisler olup teşvik edilmeleri uygun olacaktır.
DSİ ve EİEİ tarafından geliştirilen ve “Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak
üzere su kullanım hakkı anlaşması imzalanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik”
kapsamında müracaat edilebilecek hidroelektrik enerji projeleri listeler halinde çıkarılmış olup
bu durum özel sektör için de son derece önemli ve teşvik edici bir gelişmedir.

3. SONUÇLAR
Devlet tarafından yapılan büyük kapsamlı hidroelektrik santrallerin inşaat sürelerinin uzun
olması, yatırım ödeneklerinin yeterli olamaması gibi nedenlerle ayrıca 3096 sayılı kanunla özel
sektör tarafından hidroelektrik santral yapım imkanları da ortaya çıkmasıyla küçük hidroelektrik
santrallerin yapılması üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.
Böylece değerlendirilmeyen yan akarsu kollarındaki hidroelektrik enerjiden faydalanılacağı
gibi bu santrallerin ülkemiz sanayisi ile yapılması sonucunda yeni iş imkanlarının da yaratılması
sağlanacaktır.
Yapım süresi kısa, çevreye olumsuz etkisi olmayan dolayısıyla ülke enerji pazarına hemen
olumlu katkı sağlayacak bu santrallerin yapımına ilişkin çalışmalara hızla başlanmalıdır. Bu
durumda termik santrallerin dışa bağımlı yakıtla çalışanları zaman içersinde devre dışı kalarak
büyük ekonomik kazanımlar elde edilebilecektir.
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