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ÖNSÖZ
Su Hayattır…
Ülkemizin gelişip kalkınmasında çok önemli bir yere sahip olan Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, su kaynaklarının plânlanmasında, geliştirilmesinde ve işletilmesinde yetkili tek
kurumdur. DSİ Genel Müdürlüğünün görevleri; i) enerji, ii) tarım, iii) içme ve kullanma suyu ve
iv) çevre ve taşkın koruma olmak üzere dört ana grupta toplanmıştır.
DSİ’nin araştırma ve geliştirme faaliyetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Teknik
Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Daire
Başkanlığımızın araştırma faaliyetleri dışında kalan faaliyetleri arasında olan bir diğer faaliyeti
de seminer, sempozyum, kurs vb. ulusal ve/veya uluslararası etkinlikler düzenleyerek,
konusunda uzman kişileri bir araya getirerek, bilgi alış-verişine imkân sağlamasıdır.
22-26 Eylül 2003 tarihleri arasında DSİ İzmir Gümüldür Eğitim Tesislerinde
gerçekleştirdiğimiz “I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu” nun da, bu yıl gerçekleştirmekte
olduğumuz “II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu” nun da gayesi; üniversite, kamu ve özel
sektör gibi çeşitli kesimlerde çalışan araştırmacıları bir araya getirmek ve Su Mühendisliği
alanında, üzerinde teorik ve uygulamalı olarak yapılan çalışmalar ile bu alanda karşılaşılan
sorunların tartışılmasına imkân vermek, meslektaşlar arasında dostluk ve dayanışmayı sağlamak
olmuştur.
Bu sempozyuma çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri yanında kamu ve özel sektörün
uzmanlarınca 73 Adet bildiri sunulmuştur. İkincisini idrak ettiğimiz sempozyumun
düzenlenmesinde emeği geçen başta DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairemiz
elemanlarına yoğun gayretlerinden ötürü ve bildirileri ile sempozyumun bilimsel seviyesini üst
düzeye çıkaran bildiri sahiplerine, aynı zamanda bu bildirileri değerlendiren Bilim Kurulu’nun
değerli üyelerine, sempozyumun huzurlu bir ortamda geçmesinde büyük emeği olan ve
tesislerini bize açan DSİ II. Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Sempozyumda tartışılan
tüm bildirileri içeren bu kitabın ülkemizin su kaynaklarının geliştirilmesi ve hizmete sunulması
açısından yararlı sonuçlar doğuracağını ümit etmekteyim.
Rahmi Sencer ÇELİK
DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol
Dairesi Başkanı
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ÖZET
Çevresel konular konusunda toplumda gittikçe artan bilinçlenme gözleminden hareketle
gelecekteki gelişmelerin daha ziyade, problemlere bütünsel bir yaklaşma imkanı veren ve
sürdürebilir kalkınma fikrini içeren, entegre havza yönetimi yönünde olacağı tahmin edilebilir.
Bu çerçeve içerisinde gerçekçi, doğru ve dayanıklı sayısal modellere dayalı karar destek
sistemlerinin geliştirilmesi, gittikçe daha kompleks hale gelen teknik ve sosyoekonomik
problemleri her geçen gün artan veri ve bilgilerin ışığı altında çözebilmek için gereklidir. Bu
açıdan gereksinimi duyulacak bazı temel araştırma alanları kısaca tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akarsu hidroliği, katı madde taşınımı, akarsu kıvrıntıları, sayısal
modeller, sayısal taşkın modelleri, araştırma gereksinimleri
FUTURE RESEARCH NEEDS IN SURFACE WATERS AND FLUVIAL HYDRAULICS
ABSTRACT
Based on the increasing awareness of the importance of environmental problems, it is predicted
that the future developments in water resources and river engineering areas will be towards
Integrated Watershed Management (IWM), which allows a holistic approach leading to
sustainable development. In this context development of Decision Support Systems based on
realistic, accurate and robust numerical simulations will be necessary to deal with increasing
amount of technical and socio-economical complexity as well as ever increasing amount of data
and information. Some of the future research needs are discussed in this context.
Key words: Fluvial hydraulics, sediment transport, river meandering, numerical modelling,
numerical flood modelling, research needs
1. GIRIS
Daha ilk çağlardan beri insanlar bir yandan nimetlerinden faydalanmak için akarsuları kontrolleri
altına almaya çalışırken bir yandan da yıkıcı gücünü azaltmak ve enerjisini kontrol altına almak
için uğraşmışlardır. Bugün sahip olduğumuz matematik, fizik, akışkanlar mekaniği bilgileri ve
v

sayısal çözüm metotlarından mahrum ilk su ve akarsu hidroliği mühendisleri, sadece akarsu
davranışının nitel gözlemleri ve içgüdüleri ile projelerini yürütmek zorundaydılar. Günümüzde
durum tamamen değişmiştir. Hidroloji, akışkanlar mekaniği, matematik, istatistik, olasılık,
bilişim, ölçüm teknolojisi, sürüntü maddesi taşınımı bilimlerindeki gelişmeler sayesinde, su ve
akarsu mühendisliği deneysel gözlemlere ve fiziksel gerçeklere dayalı olgun bilim dalları haline
gelmişlerdir. Çağdaş su mühendisleri bu bilim dallarının önüne serdiği kavramsal, analitik,
ölçümsel ve sayısal yöntemleri ve araçları kullanma imkânına sahiptirler. Ancak unutulmaması
gereken şey su mühendisliği bilim ve uygulamalarının sadece teknik yöntemler ve araçlarla
sınırlanıp belirlenmediğidir. Su mühendisleri, diğer mühendislik dallarında olduğu gibi, içinde
yasadıkları toplumun sosyal ve ekonomik yapısını, ihtiyaçlarını ve imkânlarında düşünmek
zorundadırlar. Su kaynakları ve akarsu mühendisliği planlaması ve yönetimi tarih boyunca daima
“belli bir toplumun o zaman için olan ihtiyaç, amaç ve imkanlarını yansıtmıştır” (Klaasen et al.,
2002). “Başarılı su kaynakları ve akarsu yönetimi nasıl olmalıdır?” sorusunun cevabı ise zamana
ve mekâna bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. O halde su ve akarsu mühendisliğinin
gelecekteki gelişmesini tartışmadan önce son yıllarda toplumumuzun sosyoekonomik yapısında
ve teknoloji alanında yer almış ve almakta olan değişiklikleri gözden geçirmek faydalı olacaktır.
2. AKARSU VE SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ ALANINI ETKİLEYEN YENİ
DÜŞÜNCE AKIMLARI
Zamanımızda toplumuzda olan en önemli gelişmelerden biri çevresel konular konusunda artan
kamu bilincidir. Bilhassa son iki yüzyıl içerisinde, sularının toplandığı havzayı ve ekosistemini
tamamen göz ardı ederek, bencil bir davranışla akarsularımızı yeniden düzenledik ve hatta bazen
tamamen değiştirdik. Topluma yaşam konforu sağlamak ve taşkınlara karsı korunmak amacı ile
gerçekleştirdiğimiz uygulamaların akarsular ve havzaları üzerinde olumsuz etkileri
olabileceğinin bilincine ise ancak son senelerde, bu olumsuz etkiler geri tepki yapıp bizi
etkilemeye başlayınca varabildik. Bugün sadece su mühendisleri değil planlamacılar,
politikacılar dâhil olmak üzere toplumun büyük bir kesimi doğal tabiat ve ekosistemle ahenk
içinde yasamamızı sağlayacak sürdürülebilir kalkınma modellerine doğru yönelmemiz
gerektiğinin bilincine varmıştır.
Su ve akarsu mühendisliğinin de sürdürebilir kalkınma kavramı ve ölçütleri yönünde gelişiminin
örneklerini şimdiden birçok ülkede görmek mümkün. Artık akarsu düzenlemeleri ve yönetimi
“kaba düzenlemeler (hard engineering)” yöntemlerinden ziyade, mümkün olduğu kadar,
“yumuşak düzenlemeler (soft engineering)” yöntemleri ile yapılmaktadır. Etrafındaki seddeleri
her geçen gün daha yükselterek akarsuyu cetvelle çizilmiş bir yatağı izlemeye zorlamak yerine,
akarsuya ve etrafındaki ekosisteme mümkün olduğu kadar rahat nefes aldıracak tabii bir yatak
sağlama yoluna gidilmektedir. Bu “doğal” veya “doğala yakın” akarsu kavramı daha önce inşa
edilmiş olan bazı su yapılarının işlevlerinin ve gerçek etkinliklerinin sorgulanmasına bile yol
açmaktadır. Akarsu havzalarının ve akarsu koridorlarının (stream corridors) yeniden
düzenlenerek tabii görünümlerine kavuşturulması, su kalitesinin arttırılması ve ekosistem
içindeki işlevsel bütünlüklerinin kazandırılması yönünde yoğun çalışmalar vardır. Bütün bu
yaklaşımların temelinde, eğer bir akarsuyun tabii hidroloji ve morfolojisi akım özellikleri ve
sürüntü maddesi taşınımı konularına gerektiği kadar dikkat edilerek yeniden yaratılırsa, diğer
işlevsel özelliklerinin, doğal ortam ve ekosistem dahil olmak üzere, tekrardan canlanacağı
düşüncesi yatmaktadır.
Akarsu hidroliğine bu yumuşak yaklaşımın beraberinde birçok önemli sorularıda getirmiş olduğu
ve mühendislerin omuzlarına ağır sorumluluklar yüklediğide bir gerçek. Akarsu yönetimi,
morfolojisi, sürüntü maddesi taşınımı konularıyla uğraşan mühendisler, araştırmacılar,
planlamacılar ve politika belirleyicileri beraberce çalışarak birbiri ile çelişkili değişik görüş ve
ilgileri bağdaştırıcı yeni ve yaratıcı çözümler bulmak zorundadırlar. Bu çözümlerin bir yandan
akarsuyun ve etrafındaki doğal ortamın tabii gelişmesini sağlayacak bir mekân sağlaması,
vi

yapısal müdahaleleri en aza indirgemesi ve doğal debi değişimlerine müsamaha etmesi
gerekirken, diğer yandanda akarsu kenarındaki yerleşik halk ve yerleşim alanlarını tabii risklere
karşı koruması, akarsu taşımacılığı için gereken suyollarını ve su seviyelerini garanti etmesi,
içme ve sulama amaçlı su teminini ve enerji üretimini devam ettirmesi ve mesire alanları
yaratması gerekmektedir. “Akarsuya yeterli mekân (room-for-the-river)” adını verdiğimiz bu
yaklaşım cevaplamamız gereken birçok yeni soruyuda beraberinde getirmiştir (de Vriend, 2002):
•
•
•
•

Yumuşak uygulamalarla akarsuya-mekân yöntemine göre tasarımlanan akarsu düzenlemeleri
sürdürülebilir çözümler midir?
Yumuşak uygulamalarla düzenlenmiş bir akarsudaki su akımı ile akarsu yatağı, yamaçları,
değişik su yapıları ve akarsu düzenleme uygulamaları arasında nasıl bir etkileşim olacaktır?
Bu etkileşim uzun devrede akarsu morfolojisini nasıl etkileyecektir?
Yukarıdaki ilk iki soruya verilecek bilimsel cevaplardaki belirsizlik (uncertainty) miktarı
bilimsel yöntemlerle tahmin edilebilir mi? Bu belirsizlik miktarı azaltılabilir mi?
Yumuşak yöntemlerle düzenlenen akarsular kenarlarındaki yerleşim alanları ve ekosistem
sistem için ne derece emniyet sağlarlar? Taşkın riskini ve getireceği zararları azaltacak
tedbirler nelerdir? Kalıntı riskin (residual risk) getirdiği kanuni yükümlülükler nelerdir?

Artık doğruluğu genel olarak kabul edilen küresel iklim değişimine paralel olarak
gözlemlediğimiz hidrolojik rejim değişiklikleri bu soruların cevabının verilmesini daha da
zorlaştırmaktadır. Birçok akarsuyun hidrolojilerinin önemli değişikler gösterdiği bir gerçektir.
Çoğu kez, toplam yağış miktarları büyük değişiklik göstermese de, sene içindeki yağış
dağılımlarındaki değişimler zirve (peak) debilerinin alışageldiğimiz istatistik değerlerinden
saptırmıştır. Bu değişikler yüzünden halen işletmede olan bazı su yapılarının kapasitelerinin dahi
yeniden gözden geçirilmesi gerekirken, daha esnek bir akarsu düzenlemesine doğru gidilmesi,
bilhassa can ve mal emniyeti açısından, büyük sorumluluklar getirmektedir.
Bu arada çevresel konular konusunda artan kamu bilincine paralel olarak ortaya çıkan bir diğer
önemli olguda, ki bu sürdürebilir kalkınma kavramı ile de yakından ilgilidir, entegre havza
yönetimi kavramının gelişmesi ve uygulamaya konmasıdır. 1960 yıllarından beri geliştirilip
uygulanan entegre su kaynakları yaklaşımı, su kaynaklarını havzanın diğer işlevlerinden
soyutladığı gerekçesi ile artik yeterli bulunmamaktadır. Yeni gelişmekte olan entegre havza
yönetimi kavramı havzadaki yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını havzanın toprak ve diğer
kaynakları, ekosistemi, doğal yasamı ile birlikte, sosyal ve ekonomik boyutlarıda içine katarak
bir bütün olarak incelenmesini önermektedir. Bu geniş kapsamlı bir yaklaşımın getirdiği, çoğu
kez teknik ve planlama bilgilerimizin sınırlarını aşan, yeni problemleri çözmek ve sorumlulukları
omuzlamak su mühendislerinin ve araştırmacılarının gelecekteki görevidir.
3. AKARSU VE SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ ALANINI ETKİLEYEN
TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Bilim ve teknolojideki gittikçe artan hızla ortaya çıkan gelişmeler toplumumuzu olduğu kadar su
mühendisliği alanını da bastan aşağı değiştirmiştir. Telekomünikasyon alanındaki gelişmeler,
Internet’in gelişip yaygınlaşması, bilgisayarların hız ve bellek miktarlarındaki gelişmeler,
nesneye dayalı çözümleme (object oriented programming) ve olay güdümlü benzetim (event
based simulation) yöntemlerinin geliştirilmesi, uygulamalı matematik, istatistik, sinyal
çözümleme, akışkanlar mekaniği, ekoloji, vs. gibi bilim alanlarındaki ilerlemeler, veri tabanları,
coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri, ve yeni ölçüm yöntemleri su
mühendisliği alanında yepyeni imkanlar sağlamaktadırlar. Bugün artik iki boyutlu ve üç boyutlu
sayısal benzetimler birçok uygulamalar için olağan hale gelmiştir. Birçok işlemciyi birbirine
bağlayarak elde edilen ağ tipi bilişim sistemleri sayesinde artik teraflop (yani saniyede 1012
kayan noktalı işlem) hızında benzetimler yapılabilmektedir. Şu anda özel bilgisayarlar gerektiren
bu hesapların yakın bir gelecekte daha kolaylıkla yapılabileceğini ve yaygınlaşacağını
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düşünebiliriz. İki ve üç boyutlu sayısal benzetimlerin gerektirdiği verileri ise yeni ölçüm
yöntemleri (LIDAR1 algılayıcıları, akustik yöntemler, uzaktan algılama yöntemleri) sayesinde
gittikçe daha artan bir doğruluk ve çözünürlükte elde etme imkânı doğmuştur.
Telekomünikasyon sahasındaki gelişmeler toplanan verilerin doğrudan doğruya sayısal
benzetimlerle etkileşimini sağlayacak “veri-güdümlü dinamik uygulama benzetimlerini2”
gündeme getirmiştir. Bütün bu gelişmelerin su mühendisliği uygulamalarını ve yöntemlerini
büyük ölçüde etkilemekte ve bizleri mesleğimizin içeriğini yeniden düşünüp tanımlamaya davet
etmektedir.
4. BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE GELECEĞE YÖNELİK ARAŞTIRMA KONULARI
Daha önce yukarıda kısaca belirtildiği gibi, entegre havza yönetimi ve yumuşak yöntemlerle
akarsu düzenlemeleri gibi yeni yaklaşımlar bugün sahip olduğumuz bilgilerin sınırlarını
zorlamakta ve hatta uzun zamanlardan beri geliştirip kullandığımız birçok klasik yöntemi
yetersiz kılmaktadır. Su mühendisliğinin kapsadığı tüm dallarındaki bilgi eksikliklerinin
tartışmasını birkaç sayfalık bir bildirinin kapsamı içerisinde sığdırmak tabiî ki mümkün değil. Bu
bölümde sadece yerüstü sularının yönetimi ve akarsu mühendisliğini ilgilendiren birkaç temel
alandaki bilgi eksikliklerini ve araştırma gereksinimlerini kısaca tartışıp, bazı örnekler vermekle
yetineceğiz. Ele alınan konuların secimi, büyük ölçüden yazarın kendi tecrübesi ve ilgi alanından
etkilenmiştir. Diğer birçok alanlarda önemli bilgi eksikleri ve araştırma ihtiyaçları olduğu
gerçeğini gözden kaybetmemek lazımdır.
Geleceğe yönelik bilgi gereksinimlerinin tek tek tartışmasına geçmeden önce, biraz polemikte
olsa, konuya sayısal benzetimlerin gelecekteki su mühendisliği ve yönetimi uygulamalarında
büyük bir önem kazanacağını tespitini yaparak başlayalım. Bu eğilim bir anlamda günümüzdeki
bilgisayar düşkünlüğünün bilimsel alana projeksiyonu olarak düşünülebilirse de, gerçek neden
entegre havza yönetimi gibi bütünsel yaklaşımların getirdiği, çok sayıda teknik, ekonomik ve
sosyal konuları bir arada değerlendirme zorluluğudur. Yeni ölçüm aletlerinin ve veri toplama,
değerlendirme yöntemlerinin getirdiği imkânları da hesaba katarsak, beraberce
değerlendirilmesi, incelenmesi gereken hususların karmaşıklığı karşında, gerçekçi ve öngörücü
niteliği yüksek, dayanıklı sayısal benzetimlere dayalı karar destek sistemlerinin su mühendisliği
uygulamalarında kullanımının gittikçe yaygınlaşacağını kabullenmek zorunda kalırız.
4.1 Katı madde taşınımı alanındaki yeni gelişmeler ve araştırma gereksinimleri
Serbest yüzeyli akımlarda katı madde taşınımının sayısal benzetimi genel olarak bir veya iki
boyutlu Saint-Venant-Exner denklemleri ile ifade edilir. Bir boyutlu akim için bu denklemler
aşağıdaki şekilde yazılır (Graf ve Altinakar, 1998; Wu ve Vieira, 2002):
∂A ∂Q
+
=q
∂t ∂x
∂  Q  ∂  βQ 2 
∂h
 + g + g (S f − S 0 ) = 0
  + 
2 
∂t  A  ∂x  2 A 
∂x

(1a)

(1b)

∂z  1  ∂q t

+
=0
∂t  1 − p  ∂x

(1c)

İlk iki denklem Saint-Venant denklemleri olup su akimi için süreklilik ve hareket denklemlerini
tanımlarlar. Üçüncü denklem ise Exner denklemi olup katı madde sürekliliğini ifade eder.
Denklemlerde x ve t mesafe ve zamanı, A ıslak kesit alanını, Q debiyi, h derinliği, So taban
1
2

LIDAR = LIght Detection And Ranging
Dynamic Data-Driven Applications Simulations or Systems (bakiniz http://www.dddas.org/)
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eğimini, β momentum düzeltme katsayısını, g yerçekimi ivmesini ve Sf enerji çizgisinin eğimini,
z tabanın bir dayanak düzeyine göre yüksekliğini, p gözeneklilik katsayısını ve qt ise askı
maddesi ile sürüntü maddesinden oluşan toplam katı madde debisini ifade eder. Bu denklem
takımının çözülebilmesi için Sf ve qt görgül (empirical) bağlantılarla tanımlanırlar. Birçok
eksikliklerine rağmen, klasik mühendislik hesapları günümüze kadar bu basit denklem takımı ile
yapıla gelmiştir. Katı madde toplam debisi, qt, düzgün (uniform) akımlarda, katı madde
taşınımının dengede tutulduğu (tabana bırakılan madde miktarı tabandan koparılan madde
miktarına eşit) şartlarda elde edilmiş katı madde taşıma kapasitesi bağlantıları ile ifade edilir.
Kesitten geçebilecek madde miktarını kabaca tahmin etmek için yeterli olan bu yaklaşım, katı
madde taşınımı konusunda daha ayrıntılı bilgi gerektiren çevresel problemlerin çözümü (su
kalitesi), sayısal ekosistem benzetimleri, su yapılarının etrafında meydana gelen yerel
oyulmaların hesaplanması ve değişken akımlarda katı madde taşınımının hesaplanması için
yeterli değildir. Bu eksiklik bilhassa hareketli tabalar üzerindeki akımlar için üç boyutlu sayısal
modellemesinde otaya çıkar.
Cevabını veremediğimiz önemli temel sorular daha ziyade su ve akım arasındaki etkileşim
süreçleri ile ilgilidirler. Örneğin akla hemen gelen önemli bir soru, düzgün ve dengeli katı madde
taşınımı şartları altında edilmiş görgül bağlantıların, değişken tedrici akım şartları altında
kullanılmasının ne derece doğru olduğudur. Bu konu, büyük ölçüde deneysel zorluklar ve ölçüm
problemleri yüzünden, henüz yeteri kadar incelenememiştir. Bell (1980) dengede olmayan
sürüntü maddesi taşınımını değişken olmayan veya olan tedrici akım şartları için deneysel olarak
incelemeye çalıştı. Bell ve Sutherland (1983) benzeri deneysel çalışmalara dayanarak kapasite
sürüntü maddesi taşınımı ile gerçek sürüntü maddesi taşınımı arasındaki uzamsal (spatial)
gecikmeyi hesaba katabilmek için bir yükleme bağlantısı (loading law) önerdi. Tsujimoto (1986)
dengede olmayan sürüntü maddesi taşınımı süreçlerini doğrusal sistem teorisi acısından inceledi
ve zamansal gecikmeyi modellemeye çalıştı. Graf ve Suszka (1985) akım ile sürüntü maddesi
arasındaki gecikmeyi laboratuvar deneyleri ile ortaya koydu. Rahuel et al. (1989) akarsu
tabanının evrimini, dane sınıflı (fractional) sürüntü maddesi taşınımı ve Bell ve Sutherland
(1983) tarafından önerilen yükleme bağlantısını kullanarak sayısal olarak hesapladı. Tu (1991)
tarafından yapılan deneysel çalışmaları, Song (1994) tarafından çakıl tabanlı laboratuvar
kanallarında üç boyutlu ani hız dağılımlarını akustik Doppler aracılığıyla inceleyerek dahada
geliştirdi. Nezu (1997) cilalı tabanlı laboratuvar kanallarındaki değişken akımlarda türbülans
ölçümleri yaptı. Bütün bu önemli çalışmalara rağmen değişken akımlardaki katı madde taşınımı
problemi hala tam olarak anlaşılamamıştır.
En ileri katı madde taşınımı modellerinde dengede olmayan katı madde taşınımı hesapları,
Hirano (1971) nun Exner denkleminin değişik dane çaplarından oluşan katı malzemelere
uyarlanabilmesi için, geliştirdiği aktif tabaka yöntemini kullanarak yapılmaktadır. Bu yöntemde
(1a) ve (1b) denklemlerine ek olarak, değişik tane çapları için katı madde debileri aşağıdaki
denklem takımlarının çözümü yaparak belirlenir (Wu ve Vieira, 2002):
∂( AC tk ) ∂Qtk
1
(Qtk − Qt*k ) = qlk
+
+
∂t
∂x
Ls

k=1…N

∂Abk  1  ∂ ( AC tk ) ∂Qtk

+ 
+
= qlk
∂t
∂t
∂t
1 − p 

(2)
(3)

Bu denklemlerde, dane çap dağılımının toplam N sınıfa ayrıldığı düşünülerek, k şayili katı madde
sınıfı icin Ctk kesitteki konsantrasyonu, Qtk gerçek katı madde debisini; Qt ∗k klasik görgül
bağlantılar yoluyla hesaplanacak katı madde debisini; qlk iki kesit arasında yandan akıma ilave
edilen veya akımdan çıkarılan katı madde debisini, ∂Abk / ∂t taban deformasyonu hızını tanımlar.
Denklem (3) Exner denkleminin dane dağılımı gösteren katı maddelerin taşınımı için yazılmış
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halidir. Alışma mesafesi (adaptation length) olarak adlandırılan Ls ise deneysel olarak tayin
edilmesi gereken bir parametredir ve şimdiye kadar kesin bir şekilde tanımlanamamıştır. Değişik
araştırmacılar sürüntü ve askı maddesi taşınımları için değişik alışma mesafesi bağlantıları
önermişlerdir (Wu ve Vieira, 2002). Bu bağlantılar taban şekillerine göre de değişiklik
gösterirler. Araştırmacıların tüm gayretlerine rağmen, alışma mesafesi büyük ölçüde öznel bir
kavram olmaktan kurtulamamıştır. Çoğu kez Ls bir model ayarlama parametresi olarak
kullanılmaktadır.
Bu konunun bir devamı olarak aydınlatılması gereken önemli noktalardan biride, dane çapı
dağılımı gösteren taban malzemelerinin taşınımının hesaplanmasında herhangi bir çaptaki
danenin koparılma olasılığının nasıl ifade edilmesi gerektiğidir. Wu et al. (2000) tarafından yeni
bir saklama (hiding) etmenine dayalı olarak geliştirilen katı madde debisi bağlantısı Riberink
(2000) tarafından yapılan araştırmalara göre gerçek akarsu problemlerinin çözümünde %60’a
yaklaşan bir başarı sağlamaktadır. Parker et al. (2000) aktif tabaka yöntemindeki eksikleri
görerek, suni bir şekilde tanımlanmış olan bu kavrama gerek bırakmayacak ve herhangi bir
derinlikteki bir danenin akım ile etkileşmesini sürekli bir olasılık dağılımı ile ifade edebilecek
“dane koparma (entrainment)” ve “çökelme (deposition)” fonksiyonları kullanılması fikrini
ortaya attı. Di Silvio (2002) tarafından da desteklenen bu yöntem maalesef, gerekli
fonksiyonlarının henüz bilinmemesi nedeni ile şimdilik sadece enteresan bir fikir olarak
kalmıştır.
Göz önünde tutulması gereken diğer bir hususta akarsu yataklarının evrimini incelemek için
kullandığımız Exner denkleminin sadece bir katı madde süreklilik denklemi olduğu ve dinamik
süreçleri içermediğidir. Tabanın hızla değiştiği akımlarda ve bilhassa Froude sayısının bire
yaklaştığı veya birden büyük olduğu durumlarda, ne derece geçerli olduğu şüphelidir. Bu gibi
durumlarda tabandaki değişmelerin hızı akımdaki değişmelerin hızına yaklaştığından, akım ve
katı madde taşınımı denklemlerinin birbirinden ayrı olarak çözülmelerinin doğru olmayacağını
düşünebiliriz. Bu gibi durumlarda sürüntü maddesi taşınımını hesaplamak için dinamik etkileri
hesaba katacak yeni bir denklem takımına ihtiyaç vardır. Capart (2000, 2002) ve Di Cristo et al.
(2002) dengede olamayan akımların incelenmesi için dinamik denklemler önermişseler de,
maalesef elde etilen neticeler henüz akademik çalışma safhasındadırlar.
Henüz bilinmeyen konulardan biride değişken akımin katı madde tasınım bağlantıları üzerindeki
etkisidir. Geliştirilen bütün katı madde görgül bağlantıları boyutsuz sürüntü maddesi tasınım
miktarını ( Φ = q sb / (s s − 1)gd 3 ) boyutsuz taban kayma geriliminin ( τ* = τ o /[( γ s − γ )d ] )
tekdüze bir işlevi olarak tanımlarlar3. Qu (2002) üçgen şekilli hidrograflar kullanarak laboratuvar
kanalında hareketli taban üzerinde değişken akımlar yaratıp boyutsuz sürüntü maddesi debisi ile
boyutsuz taban kayma gerilimi arasında akımın değişkenlik derecesi arttıkça histerez eğrisi tipi
bir ilişkinin ortaya çıktığını belirledi (Şekil 1). Wu et al. (2005) bu histerez tipindeki ilişkiyi iki
boyutlu bir sayısal model kullanarak elde edebildiyse de (Şekil 2), gerçek kanallarda bu gibi
uygulamaların nasıl bir başarı sağlayacağı henüz kesin olarak bilinmemektedir.

3

Bu değişkenlerin tanımında qsb sürüntü maddesi debisini, ss katı maddenin suya göre boyutsuz özgül kütlesini, d
dane çapını, τo taban kayması gerilimini, γ ve γs ise suyun ve kati maddenin özgül ağırlıklarını ifade eder.
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Şekil 1 Üçgen tipi hidrograflar kullanarak
yapılan hareketli tabanlı değişken akım
deneyleri sonucunda elde edilen veriler
boyutsuz sürüntü maddesi debisi ile boyutsuz
taban kayma gerilmesi arasında akımın
değişkenlik derecesine bağlı olarak histerez tipi
bir ilişki oluştuğunu göstermektedir (Qu,
2002). Parantez içinde verilen değerler üçgen
hidrografin çıkış ve iniş sureleridir. Yavaş
değişen akım (TM05) için ilişki van Rijn
bağlantısı tarafından belirlenmektedir. Akımın
değişkenlik derecesi arttıkça (sırasıyla TM03
ve TM07) histerez eğrisi daha belirgin olarak
ortaya çıkmaktadır.
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Simulated
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Flow velocity (m/s)
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Şekil 2 TM07 deneyinin düşeyde entegre, iki
boyutlu bir hidrodinamik model ve aktif tabaka
ve dengede olmayan katı madde taşınımı
yöntemlerini kullanarak yapılan sayısal
benzetiminden elde edilen sonuçların deneysel
sonuçlarla karsılaştırılması Wu et al. 2005).
Sayısal benzetim, alışma mesafesinin dikkatle
ayarlanması şartı ile histerez eğrisi oluşumunu
yakalamaktadır. Gerçek kanal şartları altında
bu ayarlamanın nasıl yapılması gerektiği
bilinmemektedir.

4.2 Akarsu kıvrıntılarının modellemesi ve morfolojik gelişmelerin sayısal benzetimi

Yumuşak yöntemlerle düzenlenen akarsuların zaman içinde ne gibi morfolojik değişiklikler
geçireceğinin tahmininin sayısal modeller yardımı ile belirlenmesi lazımdır. Bu gibi morfolojik
modellerin geliştirilebilmesi için kıvrıntı (meander) oluşumu ve kıvrıntı göçüne (migration) yol
açan fiziksel süreçlerin anlaşılması lazımdır. Akarsu kıvrıntıları ve bu kıvrıntılarda görülen taban
oluşumları akım ile hareketli taban arasındaki karmaşık etkileşmenin bir sonucu olarak doğarlar.
Yerçekimi, basınç ve merkezkaç kuvvetlerinin etkisi altında oluşan ikincil akımlar (secondary
flows) sürüntü maddesinin enine yönde taşınımını belirler. Helis seklindeki karmasik akimin ve
üç boyutlu türbülansın gerçek bir sayısal benzetimi akarsu kıvrıntılarındaki süreçlerin doğru
modellenebilmesi için şarttır. Blanckaert (2002) kıvrıntılı kanallarda üç boyutlu akım alanının
ayrıntılı ölçümlerini akustik Doppler metodu ile inceledi. Bu ölçümler daha önceden
gözlenmemiş ikincil akım yapılarının varlığını ortaya çıkardı.
Akarsu kıvrıntılarında oluşan üç boyutlu akımların gerçeğe yakın modellenmesi, morfoloji
benzetimleri ve çevresel problemlerin çözülmesi acısından özel bir önem taşır. Bu gibi karmaşık
akımlarda, sürüntü ve askı maddeleri ile suyun hareketi arasındaki etkileşme henüz tam olarak
bilinmemektedir. Doğrusal olmayan kanallardaki yatay ve düşey askıntı maddesi dağılımları da
henüz incelenmemiştir. Akarsu kıvrıntılarında görülen üç boyutlu akımlardaki askı maddesi
taşınımı hesapları, türbülans modellerinin yetersizliğinden dolayı, gerektiği kadar gerçekçi
sonuçlar vermemektedirler. Jia et al. (2001) en çok kullanılan doğrusal k-ε modelinin akım
kıvrıntılarındaki ikincil akımlarını ayrıntılı olarak hesaplayamayacağını ve en azından doğrusal
olmayan türbülans modellerinin kullanılması gerektiğini göstermiştir. Yeni geliştirilmekte olan
“Büyük Burgaç Benzetimi (Large Eddy Simulation)” ve “Doğrudan Sayısal Benzetim (Direct
Numerical Simulation)” ümit vaat etmekle beraber, bu yöntemler henüz akademik çalışma
xi

niteliğinin ötesine gidememiştir. Büyük boyutlu problemlerin çözümü için uygulanamazlar. Bu
konuya aydınlık getirecek ölçümler, yakın zamanlarda geliştirilen ve ayni anda hız ve askıntı
maddesi dağılımlarını ölçebilen akustik Doppler ölçüm yöntemleri kullanılarak hem
laboratuvarda hem de akarsularda yapılmaktadır. Örneğin Blanckaert (2002) tarafından
laboratuarda gerçekleştirilen ölçümler, kıvrıntılı kanallarda kinetik enerjiden türbülans
üretiminin doğrusal kanallara kıyasla daha az olduğunu göstermiştir. Akım ipçiklerinin eğriliği
türbülans üretimi üzerinde kararlı dengedeki tabakalı akımlarda görülene benzer bir söndürücü
etki yaratmaktadır. Blanckaert (2002) “akım ipçiği yarıçapı Richardson sayısı”na bağlı olarak bu
etkinin modellenebileceğini göstermiştir. Bu gibi çalışmalardan elde edilecek bilgilerin türbülans
modellerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını bekleyebiliriz.
Büyük boyuttaki sayısal morfoloji benzetimleri için daha ziyade derinlik boyunca entegre
edilmiş iki boyutlu sayısal modeller kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken konu bu tip
modellerde akarsu kıvrıntılarında hesaplanan taban gerilmeleri dağılımının doğru
hesaplanamadığıdır. Bu hataya, üç boyutlu bir akımın derinlik boyunca entegrasyonundan
kaynaklanan bilgi kaybı (ikincil akımların etkisinin yok olması) yol açmaktadır. Bu hatayı
düzeltmek için özel yöntemler geliştirilmişse de bunlar ancak belli düzgün geometriler için
uygulanabilmektedirler (Blanckaert 2002 ve Blanckaert et al. 2003).
4.3 Taşkın problemlerinin iki boyutlu sayısal modeller yardımıyla benzetimi

Bugün nehirlerdeki taşkın problemlerin genel olarak bir boyutlu ve Preissmann yöntemine
dayalı, sayısal modeller kullanılarak çözümlenmektedir. Bir boyutlu yaklaşım akarsu yatağının
belirli olduğu dar vadiler için pratikte geçerli olacak kadar iyi sonuçlar verse de, taşkın sularının
düz alanlarda ilerleyişini hesaplamak için kullanılırlarsa doğru olmayan sonuçlara yol açabilirler.
Birçok sayısal model çözülen denklemlerin niteliği ve kullanılan sayısal düzünün tipi
dolayısıyla, hem nehir hem de taşkın rejimlerinin aynı anda yer aldığı ve dolayısı ile su
sıçramalarını içerme ihtimali olan, durumlar için kullanılamazlar.
Şekil 3. Denklemlerin çözümü için kullanılan
sayısal kafes ve entegral denklemlerin elde
edilmesinde kullanılan deneten oylum.
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Bu eksiklikleri gidermek ve tüm değişken akım rejimleri içeren problemleri sayısal olarak
çözebilmek yolunda önemli adımlar atıldı. Bunlardan en önemlisi birbirine değen sayısal kafes
hücrelerinin arasında süreksiz Riemann probleminin çözümüne dayalı olarak geliştirilen
Godunov (1959) tipi rüzgâr tarafı (upwind) yöntemleridir. Bir boyutlu model için Saint-Venant
denklem takimi vektör yazılımı ile aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

Φ t + F (Φ) x = S(Φ)

A 
Φ= 
Q 

Q 
F(Φ ) =  Q 2 
 
 A 

0



S(Φ ) = 
QQ 
∂Z
− gA
−g 2

∂x
C R h A 

(3)

Yukarıda Φ sakınılan değişkenleri vektörü, F(Φ) akı vektörünü, S(Φ) ise kaynak terimler
vektörüdür. Mesafeye ve zamana göre türevler is x ve t alt indisleri ile belirtilmişlerdir.
Denklemde A akarsu ıslak kesit alanını, Q debiyi, g yerçekimi ivmesini, Z serbest su yüzeyinin
bir dayanak düzlemine göre yüksekliğini, C Chezy pürüzlülük katsayısını ve Rh hidrolik
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yarıçapını ifade eder. Diferansiyel bicimde verilen denklem (3) sadece sürekli akımlar için
geçerlidir. Değişik akım rejimlerini (akarsu rejimi, taşkın rejimi) aynı çözüm alanı içinde var
olduğu, durağan veya hareket halinde su sıçramalarını içeren problemleri çözmek için
kullanılamazlar. Bu gibi problemlerin çözümünü yapabilmek için Denklem (3) entegral bicimde
yazılmalıdır. Bunun için Riemann-Godunov yönteminde genellikle Denklem (3) ün homojen
olan sol tarafı Şekil 3 de görülen [x i −1 / 2 , x i +1 / 2 ] × t n , t n +1 deneten oylumu çerçevesinde entegre
edilerek aşağıdaki bağlantı elde edilir:

[

Φ in +1 = Φ in −

∆t
[Fi+1 / 2 − Fi−1 / 2 ]
∆x

]

(4)

Bu denklem, Saint-Venant denklemlerinin kabulleri dışında, herhangi bir yaklaşım
içermemektedir ve süreksiz çözümleri de kabul eder. Ayrıca Denklem (4) sayısal çözümlerde
doğrudan kullanılmaya hazır bir bicimdedir. Hücre arayüzlerinde tanımlanan sayısal akı
terimlerini uygun bir şekilde ifade ederek değişik çözüm yöntemleri geliştirilebilinir. Akım
içerisinde bilgi bir noktadan diğer noktaya sonlu bir hızla ulaşabildiği için, arayüzü akı terimleri
( Fi+1 / 2 ve Fi−1 / 2 ), uygun bir zaman adim aralığı (∆t) kullanmak şartı ile, değişkenlerin
arayüzünün sol ve sağ tarafında yer alan düğüm noktalarındaki şimdiki zaman değerleri
kullanılarak ifade edilebilinir. Yeni geliştirilen sayısal yöntemlerde arayüzü akı terimleri
genellikle her ardışık hücre arasında Riemann problemi adı verilen ve baraj yıkılımı probleminin
genelleştirilmiş bir ifadesi olan, bir başlangıç değer problemi çözülerek elde edilir (LeVeque
1999, Toro 1999, ve Toro 2001):
Φ t + F(Φ) x = 0

Φ
Φ( x,0) =  L
Φ R

if

x<0

if

x>0

(5)

Detaylarına girmeden kısaca değindiğimiz bu yeni yöntemlerin henüz tüm sorunları
çözülmemiştir. Dikkat edilirse Denklem (4) Denklem (3) ün sadece homojen kısmı denetim
oylumu üzerinde entegre edilerek elde edilmişti. Denklem (1) in sağ tarafında yer alan kaynak
terimlerin (source terms) hesaba katılması çoğu kez parçalı adım (fractional step) yöntemleri
kullanılarak sağlanır. Bu yöntemler akı terimleri ile kaynak terimleri arasındaki nazik dengeyi
tam olarak koruyamadıklarından durağan suları içeren problemlerin çözümünde iyi netice
vermezler. Son zamanlarda kaynak terimleri doğrudan dalga öteleme algoritmasının içine dâhil
eden ve dolayısı ile parçalı adım yönteminin kullanılmasını gerektirmeyen, yeni sayısal düzünler
geliştirilmiştir (LeVeque 1998), Sanders et al. 2003).
Birinci derece Godunov rüzgâr tarafı yönteminin yüksek sayısal yayılım içerdiğini belirtmek
gerekir. Bu yöntem kullanılarak yapılan çözümler akımdaki süreksizlikleri yavaş yavaş düzleyip
ortadan kaldırırlar. Bu problemi ortadan kaldırmanın yolu daha yüksek derece düzünler
kurmaktır. Bu amaçla ikinci derece (mesela Agırlıklı Ortalama Akı - Weighted Average Flux), ve
hatta üçüncü derece (Colella and Woodward 1984) düzünler geliştirilmiştir. Yüksek dereceli bu
düzünler tekdüze olmayıp keskin süreksizliklerin yakınında salınım gösterirler. Bu salınım
Toplam Değişim Azaltması (Total Variation Diminishing - TVD), yöntemleri kullanılarak yok
edilebilir. İlk olarak Harten (1984) tarafından öne sürülen TVD yöntemleri ikinci dereceden olup
salınımı ortadan kaldırırlar. TVD yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi yine LeVeque (1999), Toro
(1999), ve Toro (2001) da bulunabilir.
Hemen belirtelim ki, bu yeni yöntemlerinin tüm sorunları henüz çözülmemiştir. Bu yöntemlerin
temelinde yatan Riemann probleminin tam çözümü doğrusal olmayan bir denklemin köklerini
bulmayı gerektirdiği için fazla zaman alır. Rüzgâr tarafı yöntemi için sadece x/t=0 (yani t ekseni)
boyunca geçerli olan çözüm gerektiğinden Riemann problemini yaklaşık olarak daha çabuk
çözen değişik yöntemler geliştirilmiştir. İlk olarak geliştirilen Roe (1981) yaklaşık çözücüsü
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bunların arasında en çok kullanılanlardan biridir. Maalesef Roe yaklaşık çözücüsü ıslak-kuru
tipteki süreksizlikleri içeren problemler için kullanılamaz. Bu eksiklik genellikle kuru yerlerin
çok ince bir su tabakası (film) ile örtülü olduğu kabul edilerek ortadan kaldırılabilirse de, bu
yöntemin bazı durumlarda yanlış dalga yayılım hızına yol açabileceği göz önüne alınmalıdır.
Roe yaklaşık çözücüsü seyrelti (rarefaction) dalgasının zaman eksini etrafında oluşması
durumunda entropi koşulunu sağlamayan, dolayısıyla fiziksel olarak mümkün olmayan,
çözümler verdiğini de belirtmek gerekir. Bu durumlarda entropi koşulu zorlanarak doğru çözüm
elde edilebilir. Diğer önemli bir yaklaşık Riemann çözücüsü olan HLL Riemann çözücüsü de
(Harten et al., 1983) bu problemi tam olarak ortadan kaldırmaz. TVD yöntemlerinin bir diğer
sorunu da gerçekçi karmaşık topografyalar içeren çözümler için dayanıklı (robust)
olmayışlarıdır. Kısacası, TVD yöntemleri değişken akımların çözülmesi için önemli bir adım
teşkil etmekle beraber pratikte karşılaşılan büyük boyutlu problemleri çözmek için henüz tam
olarak elverişli değillerdir.

Şekil 4a. İtalya’da Toce Vadisi baraj Şekil 4b. Ying (2003) yöntemi ile sayısal
yıkılmasının Ying (2003) yöntemi ile sayısal benzetim sonuçlarının 1/100 ölçekli model
benzetiminden değişik anlarda görüntüler.
üzerinde alınan ölçümlerle karsılaştırılması.

Dikdörtgen tipi düzgün kafeslere uygulanmak şartı ile Ying et al. (2003 ve 2004) tarafından
geliştirilen rüzgâr tarafı algoritması, birinci dereceden olmasına rağmen, şaşılacak derecede
doğru sonuçlar verir ve taşkınları bir veya iki boyutta hesaplama olanağı sağlar. Karmaşık
topografyadan etkilenmeyen bu dayanıklı yöntem, ekonomik oluşu nedeni ile büyük boyutta
taşkın problemlerinin hesaplanmasında rahatlıkla kullanılabilir. Şekil 4 İtalya’daki Toce Vadisi
baraj yıkılması benzetiminin iki boyutlu Ying (2003) yöntemi ile benzetimini göstermektedir.
Görüldüğü gibi bu yeni yöntemler henüz hareketli tabanları içermemektedir. Hâlbuki bilhassa
baraj veya sedde yıkımı sonucu meydana gelen taşkınlarda tabanın şiddetli akım etkisi altında
değişeceği aşikârdır. Bölüm 4.1 de de belirtildiği gibi bu konudaki eksiklik daha ziyade hızlı
değişken akımlar için katı madde ile akım arasındaki etkileşim süreçlerinin bilinmemesinden
kaynaklanmaktadır. Capart (200, 2002) ve Di Cristo et al. (2002) tarafından yürütülen çalışmalar
henüz başlangıç seviyesinde olup daha etraflı deneysel sonuçlara ihtiyaç vardır.
5. SONUC
“Future Shock (Gelecek Şoku)” kitabinin yazarı Alvin Toffler “21. yüzyılın cahili okuma yazma
bilmeyen değil, öğrenmeyi, öğrendiğini unutmayı ve yeniden öğrenmeyi kabullenemeyenler
olacaktır4” demiştir. Bilim ve teknolojideki gittikçe artan bir hızla ortaya çıkan yeni gelişmelerin,
toplumumuzu olduğu kadar, su mühendisliği alanını da etkilemeye devam edeceği kaçınılmaz bir
gerçektir. Bu gelişmelere ayak uydurabilmek, toplumun değişen ihtiyaçlarına en uygun şekilde

4

“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn,
and relearn”.
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hizmet verebilmek için su mühendisliği mesleğinin içeriğini bu sosyoekonomik ve teknolojik
gelişmeler ışığı altında yeniden belirlemek gereklidir.
Bu anlamda su mühendisliği eğitim ve öğretiminin verildiği yüksek öğrenim kurumlarına da
büyük bir görev düşmektedir. Sayısal yöntemlerin gelişip gittikçe yaygınlaşması, mühendislerin
sadece paket program kullanan ve sonuçları hiç sorgusuz sualsiz kabul eden kişiler haline
dönüşmesi tehlikesini de berberinde getirmektedir. Bunu önlemek için, geleceğin mühendislerine
sayısal modellerin sorumlu bir şekilde kullanılması öğretilmelidir. Mühendisler kullandıkları
modellerin temelindeki fiziksel süreçleri ve matematik kavramları, bunların içerdiği
kabullenmeleri ve geçerlilik sınırlarını daima göz önünde tutmalıdırlar.
Sayısal modellerin yaygınlaşması ile ufukta beliren bir diğer tehlike de kolaya kaçıp temel
deneysel çalışmalardan uzaklaşmaktır. Birçok gelişmiş ülkelerde dahi mali problemler ve
fonların başka dallara aktarılması yüzünden birçok “ıslak” laboratuvarların tek tek kapanması bu
tehlikenin ilk belirtisidir. Unutulmaması gereken, sayısal modelleri geliştirip daha gerçekçi hale
getirebilmek ve doğrulamalarını yapabilmek için hem laboratuvarlarda hem de gerçek akım
şartlarında elde edilecek deneysel verilere her zamankinden daha çok gereksinme olduğudur.
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ÖZET
Ülkemizin ekonomik hidroelektrik potansiyelinin mertebesi sürekli artan bir değişikliğe
uğramaktadır. Bunun için iki sebep düşünülebilmektedir: (a). Dünyanın ve ülkemizin ekonomik
konjonktüründe meydana gelen değişiklikler; (b). Ülkemizde kullanılan ekonomiklik kriterleri.
Dünyanın ekonomik konjonktürünü yönlendirmek kontrolumuz dışında olduğu halde,
ekonomiklik kriterleri bizim tanımımız, seçimimizdir. Bu arada Firm– Sögonder enerji – Pik
(Puant) güç katkısı kavramları, bunların birim fiatları ve ülkemizin kendisine özgü koşullarına
uyumluluk düzeyleri irdelenmelidir. Bildiride bu konuların tartışılması, tanımların
netleştirilmesi, ülkemiz koşullarına uygun kriterlerin oluşturulması, bu kriterler kullanılarak
ülkemizin güncel ekonomik hidroelektrik potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Hidroelektrik potansiyel, Türkiye’nin hidroelektrik potansiyeli, Ekonomik
hidroelektrik potansiyel, Ekonomiklik kriterleri.
HYDROELECTRIC POTENTIAL
ABSTRACT
The order of magnitude of hydroelectric potential of our country is subject to a continuously
increasing change. Two reasons can be though of for this: (a). Changes that have taken place in
the economic conjoncture of the world and our country; (b). Economical criteria being used in
our country. Though orientation of the economical conjuncture of the world is out of scope of
our control, economical criteria are our definitions, our choise. Concepts of firm-secondary
energies and peak power contribution, their unit prices and their levels of compatibility to the
particular conditions of our country must be considered while building up criteria. Discussion of
these topics, clarification of the definitions, building up criteria which are suitable to the
conditions of our country, examination of determination of the current hydroelectric potential of
our country via these criteria are the aims of this paper.
Key words: Hydroelectric potential, Hydroelectric potential of Turkey, Economic hydroelectric
potential, Economical criteria.
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1. GİRİŞ
Ülkelerin hidroelektrik potansiyelleri (HEP) 3 düzeyde ele alınmaktadır: (1). Brüt (ham) HEP;
(2). Değerlendirilebilir HEP ve; (3). Değerlendirilmiş HEP. Bu bildiride esas olarak
“Değerlendirilebilir HEP” potansiyel üzerinde durulacaktır.
Brüt hidroelektrik potansiyel akarsu taban kotları değişimleri ve “Ortalama sene” hidrolojik
verileri yardımıyla belirlenir (hidrolojik verileri, ardışık 10 senenin verilerinin ortalamasına en
çok uyan senenin ortalama sene olarak adlandırıldığı hatırlatılır). Bu açıklamalardan Brüt
HEP’in pratik olarak sabit bir değer olarak düşünülebileceği görülmektedir. Diğer taraftan
eğimlerin büyüklüğü nedeniyle dağlık bölgelerin brüt HEP’inin daha büyük olacağı
düşünülebilirse de (gerçekten de İsviçrenin alanı, Fransanın sadece 1/13 kadarı olduğu halde,
brüt HEP’i Fransanın (ortalama yükselti=342m) brüt HEP’inin %60’ı düzeylerindedir) genellikle
beslenme alanının büyüklüğü nedeniyle ovalık bölgelerdeki debiler çok daha büyük olmakta ve
dolayısıyla brüt HEP’leri de fazla olmaktadır [Cotillon, 1978]. Bu husus ülkemiz bakımından
önemlidir; zira dünyanın ortalama yükseltisi 800m düzeylerinde olduğu halde, ülkemizin
ortalama yükseltisi 1100m düzeylerindedir ve dolayısıyla aynı debi ile 1100/800=1,375 misli
fazla güç üretilmesi olasıdır (bazı çalışmalarda ülkemizin ortalama yükseltisinin 1300m olduğu
belirtilmektedir; tabiatıyla bu durumda üretilebilecek güç oranı 1,625 olmaktadır). Ülkemiz fosil
yakıtlar bakımından fakirse de HEP bakımından oldukça zengin sayılabilir. Ülkemizin brüt
HEP’i için 430 - 442 TWh arasında değişen değerler belirlenmiştir. Bu çalışmada Prof. Dr. Öziş
(1991) tarafından önerilen ve ülkemizin Güney bölgelerindeki karstik kaynakların katkısını da
içerdiği belirtilen 442 TWh/yıl değeri esas alınacaktır. Son zamanlardaki çalışmalara göre
dünyanın brüt HEP’i 44 000 TWh/yıl kabul edilmektedir
Tablo 1. 1999 yılı başında Dünyada ve Avrupada değerlendirilmiş olan Hidroelektrik enerjinin
kıtalar ve Avrupa ülkeleri arasında (%) olarak dağılımı [Dünya Enerji dergisi, Kasım 1999].
KITALAR ARASI DAĞILIM (%)
Toplam Avrupa
22,1
Toplam Kuzey Amerika
25,1
Güney ve Orta Amerika
20,1
Toplam eski SSCB
8,7
İran + Orta-Doğu
0,5
Toplam Afrika
2,9
Toplam Asya, Pasifik
20,4
Dünya

100

AVRUPA ÜLKELERİ ARASI DAĞILIM (%)
Norveç
4,4
İsveç
2,8
Fransa
2,5
İtalya
1,8
Türkiye
1,6
İspanya
1,5
Avusturya
1,4
İsviçre
1,3
Diğerleri
4,8
Toplam Avrupa ülkeleri
22,1

Dünyadaki değerlendirilebilir HEP’in 14 000 TWh/yıl = 14 milyar kWh/yıl ≅ 12 000 Mtep
(Megaton petrol eşdeğeri) düzeylerinde olduğu belirlenmiştir ve Tablo 1’den görüldüğü üzere
bunun % 67,2’si Amerika ve Avrupa tarafından değerlendirilmiş bulunmaktadır. Bu
değerlendirme sırasında gereksinilen depolama tesisleri inşa edilmiş ve dolayısıyla da
akarsuların rejimleri nisbeten düzenli hale gelmiş,

“Yıl içinde gözlenen maksimum debi / Yıl içinde gözlenen minimum debi”
oranı küçülmüştür. Şekil 1 de 20nci yüzyıl boyunca Avrupada inşa edilen tabii debili santralların
projelendirilme debilerindeki değişimler (gelişimler) ve Şekil 2 de düzenli ve düzensiz akım
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rejimi olan iki akarsuya ait debi süreklilik eğrileri verilmiştir. (Yorumlamayı basitleştirebilmek
için, her iki akarsuyun maksimum ve debilerinin aynı olduğu kabul edilmiştir). Şekil 1’den
hemen şu sonuç çıkartılabilmektedir: Akarsu yatağında mevcut olan debinin enerjisi mümkün
mertebe değerlendirilmelidir. Ülkemizde de özel sektör konuya benzer şekilde yaklaşmakta,
senenin sadece 5-6 ayında üretim yapabilmesinin kendisi için yeterli olduğunu kabul etmektedir.
Gerçekte 20nci yüzyılın 2nci yarısında yoğun HEPler değerlendirildikten sonra gündeme
getirilen Küçük HESlar da aynı mantığa dayanmakta, küçük derelerin potansiyellerini bile
değerlendirmeyi amaçlamaktadır (Mikro: 0,02 → 1MW; Mini: 1 → 10MW; [Raabe, 1985, s. 67].
Şekil 2’den ise rejimi düzenli olan akarsularda taşkın veya çok kurak dönemler dışında yataktaki
debinin pratik olarak sabit kabul edilebileceği, dolayısıyla depolama yapmaksızın senenin çok
büyük bir döneminde sabit debi ile çalışılabileceği; buna karşılık rejimi düzensiz olan
akarsularda depolamanın gerekli olduğu görülmektedir (Gerçekten de EİEİ (1996) akım
yıllıklarından gözlem süresi 25 yıldan büyük olan AGİ’lerden (akım gözlem istasyonları) şu
değerlendirmeler yapılabilmiştir: AGİ sayısı: 168; Kuruyan AGİ sayısı: 27 ⇒ 27/168=%16,1;
bu AGİ’lerden beslenme alanı 5000 km2 den büyük olan 64; Kuruyan: 8 ⇒ 8/64=%12,5 ve bu
AGİ’lerden beslenme alanı 10000 km2 den büyük olan 36; Kuruyan: ⇒ 4/36=%11,1. Bu
saptama rejimi düzenli hale gelmiş gelişmiş ülkelerin fizibilite (ekonomiklik) değerlendirmeleri
sırasında kullandıkları kriterlerin ülkemiz koşulları ile bağdaşmayacağını göstermektedir.

QMAX
DEBİ SÜREKLİLİK ÇİZGİSİ

Q>1965
Q≈1950

Q≈1915

Q0.95

QMİN
2

0

4

6

8

10

12

AYLAR

Şekil 1. 20nci yüzyıl boyunca tabii debili HESların donatım debişinin seçiminde oluşan
değişiklikler-gelişimler [Mosonyi, 1966].

Tablo 2 . 2000 yılında bazı ülkelerin T (teknik), D (değerlendirilmiş) HE potansiyelleri
[Öziş, 1991; IEA, 2002; Eroğlu, 2003, Ünsal 2003, 2004].
Ülke

Norveç

Fransa

İsveç

ABD

T (TWh/yıl)

171,4

82

80

376,0

132,4

592,9

216,0

D (TWh/yıl)

142

72

79

322,1

102,6

332,0

44,4

D/T (%)

82,8

87,8

98,8

85,7

77,5

56,0

20,4

Japonya Kanada Türkiye

T: Teknik HE potansiyel; D:Değerlendirilmiş HE potansiyel
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Qmax

DEBİ SÜREKLİLİK ÇİZGİSİ

REJİMİ DÜZENSİZ
AKARSU

A
B

REJİMİ DÜZENLİ
AKARSU
5~15 Gün

Qmin

5~15 Gün

Taşkın dönemi

Kurak dönem

0

365 gün

Şekil 2. Rejimi düzenli ve düzensiz akarsuların debi süreklilik çizgilerinin genel şekli.

Tablo 3. 1983 ve 2000 yıllarında Gelişmiş ülkelerle, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların
karşılaştırılması (ÜNSAL 2004).
Yıl
Gelişmiş ülkeler
1954–1955
WH / W → 1
1983 Ekonomik sınır aşılmış
Ekonomik HEP kalmamış. Teknik
sınır zorlanmaya başlanmış. Yeni
2000
çözümler üretilmesi zorunlu olmuş
(En belirgin örnek Fransa dır)

Türkiye
Ekonomik sınırın % 11,3’ü
Tartışmaya açık ekonomik sınırımızın
sadece %30,4’ü kullanılmış.
Geri kalan duruyor.

2. DEĞERLENDİRİLEBİLİR HİDROELEKTRİK POTANSİYEL.
Brüt HEP’in değerlendirilebilecek üst sınırını gösterir ve genel olarak
• Teknik HEP ve
• Ekonomik HEP.
olmak üzere iki farklı düzeyde ele alınmaktadır:
2.1. Teknik hidroelektrik potansiyel.
Brüt HEP’in mevcut teknolojik koşullarda değerlendirilebilecek üst sınırına karşı
gelmektedir. Debi ve taban eğiminden başka yerleşim alanlarının, tarım arazilerinin su altında
kalmaması gibi nedenlerle akarsu yatağının çevresinin topoğrafyası da önemlidir. Bu husus
nisbeten alçak yükseltilerin (Fransanın ortalama yükseltisinin 342m olduğu yukarıda
belirtilmişti), yoğun yerleşim merkezlerinin bulunduğu Avrupada teknik potansiyelin düşük
olmasına sebep olmaktadır. Buna karşılık ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinin dağlık olması,
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İspanyada Pirenelerin varlığı Türkiyenin, İsveçin ve İspanyanın teknik potansiyellerinin yüksek
olmasına nedendir. Benzer şekilde jeolojik yapı, jeomorfoloji de teknik HEP’i kısıtlayıcı bir
faktör olabilir; örneğin Tuna nehri 680m kotlarında iki akarsuyun birleşmesiyle oluşmakta ve
sonra geçirimli Jura dağlarına girmekte, 477m kotlarında Alplerden gelen
İller ile
birleşmektedir. Bununla beraber 680-345=335m lik kısımda zeminin geçirimli olduğu ve
dolayısıyla bu kısmın teknik olarak değerlendirilmesinin olası olmadığı belirtilmektedir [Raabe,
1985, s.61]. Teknolojideki gelişimlere bağlı olarak bir miktar değişebilirse de pratik olarak
zamanla değişmediği ve sabit olduğu kabul edilebilir. DSİ tarafından ülkemizin teknik HEP’inin
215 TWh/yıl (Brüt HEP’imizin % 48,6’ı) olduğu kabul edilmektedir. Tablodaki diğer ülkeler
için ise aynı oran ortalama olarak % 29,3 tür; bu düşük oranın Avrupada nehir santralı sayısının
çok fazla olmasından ve büyük yerleşim ve endüstri merkezlerini, geniş tarımsal alanları sular
altında bırakacak tesislerin projelendirilememesinden kaynaklandığı düşünülebilmektedir.
Coşkun (2002) ise teknik HEP’imizin “215+57=272” TWh kabul edilmesi gerektiğini
belirtmektedir.

2.2. Ekonomik hidroelektrik potansiyel.
Teknik HEP’in ekonomik kısmına karşı gelmektedir ve genel olarak sadece HEP
denildiğinde Ekonomik HEP anlaşılmaktadır. Ekonomik olarak yararlanılabilir HEP, beklenen
faydaları (gelirleri), masraflarından (giderlerinden) fazla olan HE projelerin enerji üretimini
göstermektedir ve DSİ tarafından Türkiyenin Ekonomik HEP’inin 127,4 TWh/yıl olduğu kabul
edilmektedir (Not: Karşılaştırma yapılabilmesi için ülkemizde 2003 yılı toplam elektrik enerjisi
arzının 141 TWh ve Net tüketiminin 118 TWh olduğunun burada belirtilmesi faydalı olacaktır
[DSİ, 2005]). Bununla beraber aşağıda sadece bazıları belirtilecek ekonomik nedenlerden dolayı
zaman içinde önemli değişikliklere uğrayabilir:

TWh/yıl

1. Dünyadaki ve ülkedeki ekonomik konjonktür. Dünyadaki ekonomik gelişmelerin ülkemizin
ekonomik HEP’i üzerindeki etkileri Tablo 4 ve Şekil 3’ten açık olarak görülmektedir.
Şekilden görüldüğü üzere dünyadaki ve ülkedeki ekonomik konjonktür gelişmelerine ve
seçilen alternatif üretim kaynağına bağlı olarak ekonomik HEP zamanla değişmektedir
(1973-1974 petrol krizinin etkisiyle ekonomik HEP’imizde gözlenen artışa dikkat ediniz). Bu
açıklamalar dünyadaki ve ülkedeki her ekonomik değişiklikten sonra ekonomik HEP’in
yeniden belirlenmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda seçilen alternatif
üretim kaynağının seçimi de çok önemlidir ve dolayısıyla bu konu ayrıca ele alınmalıdır.
140
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Şekil 3. Tablo 4’ün verileri kullanılarak çizilmiş olan Türkiyenin
Ekonomik hidroelektrik potansiyelinin zamanla değişimi.
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Tablo 4. Havza gelişme planlarına göre ülkemizin ekonomik hidroelektrik potansiyelinin
zamanla değişimi [Öziş, 1991; DSİ, 2002, 2005].
Araştırıcı
Yıl
TWh/yıl

Sağ
1960
47

Kirişci
1961
53

Doluca
1967
57

Noyan
1968
65

Dinçer
1975
72

Erke
1978
101

DSİ
1985
111

DSİ
1995
125,3

DSİ
2002
125,8

DSİ
2003
126,1

DSİ
2005
127,4

2. Seçilen alternatif enerji üretim kaynağı. Her şeyden önce seçilen alternatif kaynak, aynı işlevi
yerine getirebilmelidir; buna göre biriktirmeli HES’ların (ülkemizdeki HES’ların %95,7’si
bu gruba girmektedir) alternatifleri olarak diesel gruplarla, mobil gruplar düşünülmeli;
işletme esneklikleri olmadığı, ataletleri çok yüksek olduğu için termik santrallar (Doğal gaz
ile çalışan kombine çevrim santralları; kömür ile çalışan santrallar; nükleer santrallar vs.) ele
alınmamalıdır [Eltekin (2002], ABD de sadece pik gücü karşılayabilmek amacıyla inşa
edilmiş Doğal gaz santralları da bulunduğunu, bunların senede sadece 2000 saat
çalıştıklarını, buna karşılık elektriği 35 cent/kWh gibi çok yüksek bir fiatla sattıklarını
belirtmektedir).
3. Yatırım ve işletme maliyetleri; Yatırımda ve işletmedeki döviz gereksinimi,
4. Ekonomiklik irdelemelerinde yararlanılan kriterler ve fayda analizinde yararlanılan birim
fiyatlar. Fayda analizinde 3 kriterden yararlanılmaktadır.
•
•
•

Güvenilir (Firm, Birincil, Primer) enerji üretimi (TWh/yıl),
İkincil (Sögonder) enerji üretimi (TWh/yıl),
Pik güç faydası (US $/kW; hesabı bazı kabullere dayanmaktadır).

Tanımlar 1960’larda ABD’den alınmıştır; bizim o tarihlerdeki koşullarımız ise ABD’nin
koşullarından çok farklıdır:
1. DSİ’nin kuruluşu : 1954
2. ABD de Bureau of Reclamation’ın kullandığı veya 20nci yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş
biriktirmeli HES’ların etkisiyle rejimleri düzenli olan Avrupa akarsuları için uygun olan
ekonomiklik kriterleri, ülkemize özgü koşullar göz önünde tutularak, güncelleştirilmeden
kullanılmamalı ve dolayısıyla tanımlar yeniden ele alınmalıdır. Koşullar farklı olduğuna göre
onların özel çözümü, bizim özel çözümümüz olamaz ve genel çözüm değildir. Ere (2001) de
ülkemizde “HES’ların üretebileceği güvenilebilir (firm = birincil) enerjinin, zamanın %
95’inde geçen debi ile belirlendiğini, belirlenen değerin firm enerji eksiklik yüzdesi olarak
tanımlanan bir yüzde ile % 5 azaltıldığını” belirtmektedir. Dolayısıyla senenin daha uzun bir
süresinde (>%95 veya >347gün/sene) var olan debi ile belirlenecek enerjinin firm
(güvenilir=birincil) olarak kabul edilebileceği görülmektedir. Bunun anlamı pratik olarak
firm enerjinin QMİN ile üretilebilecek enerjiye karşı geldiğidir. ABD ve Avrupa ülkeleri
depolamalı tesislerini yapmış ve dolayısıyla akarsularının rejimleri düzenli hale gelmiştir. Bu
nedenle onların tanımları ülkemiz koşulları ile bağdaşmamaktadır, zira akarsuyun rejiminin
düzenli olması, taşkın dönemleri dışında yataktan geçecek olan debinin zaman içinde çok az
değişmesine sebep olmaktadır; zaten aksi taktirde akarsu nakliyatında da çok büyük sorunlar
ile karşılaşılacağı açıktır. Şekil 2 de rejimi düzenli (ABD ve Avrupa ülkeleri akarsularındaki
durum) ile, rejimi düzensiz (ülkemiz akarsularındaki genel durum) akarsuların debi süreklilik
çizgilerinin genel karakteri gösterilmiştir. Şekil 4 te ise “Nehir tipi=Tabii debili” HES’ların
birincil ve ikincil enerji tanımları orijinal olarak verilmiştir (Şekiller ve Şekil altı yazılar özel
olarak Türkçeleştirilmemiştir [Wurbs-James (2002); Varlet (1966]). Ülkemizdeki HES’ların
%95,7’si ise “Depolamalı” tiptendir ve dolayısıyla yukarıdaki tanımların kullanılması uygun
olmamaktadır.
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Şekil 4. Nehir tipi(=Tabii debili) HES’larda birincil (Firm=Güvenilir) enerji tanımı.
Şekiller özel olarak Türkçeleştirilmemiş ve orijinalleri verilmiştir;
[Wurbs-James (2002) ve Varlet (1966)].

Ginocchio (1959), Fransada tabii debili HES’lardan yola çıkılarak “Günlük, Haftalık,
Mevsimlik Depolamalı HES” ların garanti ettikleri İş ve Güç için aşağıdaki yöntemin
kullanıldığını belirtmektedir ve ülkemizde yararlanılan firm, sögonder enerji kavramlarının
gerçekçi olmadığını göstermesi bakımından enteresandır. Kurak bir senenin maksimum enerji
gereksinilen döneminin pik saatlerinde üretilebilecek güç “Pg” ve enerji “E” ile gösterilmekte ve
kritik dönem olarak Aralık-Ocak-Şubat ayları alınmaktadır. 2160 saatlik bu dönemde 75 işgünü
olduğu ve her gün 16 saat çalışıldığı (toplam 1200 saat) kabul edilmektedir. Buna göre tabii
debili bir HES’ın bu kritik dönemde üreteceği iş ve güç
E g1 =

1200
⋅ E = 0,556 E (kWh)
2160

ve

Pg1 =

E
E
(kW)
= 0,556 ⋅
2160
1200

olmaktadır. Bundan sonra günün geri kalan 8 saatinde “R1” kadar enerjinin depolanabildiği
düşünülmekte, buna göre de 3 ay zarfında “75R1” enerjisinin depolanabildiği kabul
edilmektedir. Bu koşullarda günlük hazne halinde garanti edilen iş ve garanti edilen güç
Eg2 =

1200
⋅ E + 75 R1
2160

(kWh) ve

Pg 2 =

75 R1
E
+
2160 1200

(kW)

olmaktadır. R1 ‘in maksimum değeri, 8 saatlik enerjinin tamamının depolanabilmesi halinde elde
edileceğine göre, günlük biriktirme halinde garanti edilen enerji ve gücün maksimum değerleri
R1 max =

8 E
E
⋅
=
24 90 270

E g 2 max =

1200
2160

⋅ E + 75 ⋅

(kWh)
E
270

= 0,834 E (kWh);

Pg 2 max = 0,834 ⋅

E
(kW)
1200

olacaktır. Bu bağıntılardan görüldüğü üzere sadece günlük depolama bile garanti edilen enerjinin
%50 artmasına yetmektedir. Doğal koşullarda depolama kapasitesinin “R1 Max” tan büyük olması
halinde haftalık depolama öngörülmektedir. Bu durumda her hafta sonunda biriktirilebilecek
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enerji ( R – E / 270 ) ve dolayısıyla kritik dönem olan 3 ay zarfında 13 hafta sonu olduğu kabul
edilerek, garanti edilecek enerji

E g 3 = 0,834 E + 13 R − 0,048 E = 0,736 E + 13 R

(kWh)

olur. RMax = E / 90 (= Bir günde depolanabilecek enerji) olduğuna göre, neticede sadece haftalık
depolama yapıldığında bile garanti edilen enerji
E g 3 Max = 0,736 E +

13
E = 0,880 E
90

(kWh)

olmakta ve tabii debili santralın üreteceği enerjiden % 58,35 daha fazla enerjinin garanti
edileceğini göstermektedir. Ülkemizdeki HES’ların ise % 95,7’si mevsimsel biriktirmelidir.
İrdeleme:

1. Enerji darboğazı bakımından ülkemizde de pik gereksinim kış aylarında gözlenmektedir.
Diğer taraftan ülkemiz akarsularının debilerinin bol olduğu dönem çok kaba olarak ta olsa
Aralık-Mayıs dönemidir. Bu gözlem sadece kış aylarında üretim yapacak tesislerin bile
ekonomik olarak anlamlı olabileceklerini göstermektedir ve özel sektör konuya bu şekilde
yaklaşmaktadır.
2. Bununla beraber yukarıdaki yaklaşımla belirlenecek olan garanti edilmiş enerji yüksek bir
değerde olacaktır (Güney Fransa ve İsviçrede Alpler nedeniyle durum farklıdır ve kış
aylarında debiler küçüktür ve yaz aylarında kar erimeleri sonucunda oluşan akımlar
depolanarak, kış aylarında üretimde değerlendirilmektedir). Bu durumda ülke koşulları göz
önünde tutularak debinin az olduğu dönemlerin göz önünde tutulması ile benzer
belirlemelerin yapılabileceği düşünülebilir. Bu şekilde belirlenecek garanti edilmiş enerjinin
bile, ülkemizde belirlenmekte olan güvenilir enerjiden daha fazla olacağı açıktır, zira
ülkemizde tek bir değer, sadece QMİN ‘in esas alınmakta olduğu halde yukarıdaki yöntemde 3
ay göz önünde tutulmaktadır.
3. Bu karşılaştırmalar halen kullanılmakta olan “Güvenilir enerji”, “Sögonder enerji”
kavramlarının ülkemiz koşulları göz önünde tutularak irdelenmesi ve yeni tanımların
yapılması gerektiğini açıkça göstermektedir.
4. Yukarıdaki irdelemelerden geliştirilecek yeni yöntemle “Güvenilir enerji” miktarının
artacağı, buna karşılık “Sögonder enerji” miktarının azalacağı anlaşılmaktadır. Güvenilir
enerji Sögonder enerjiden daha pahalı olduğu için şu anda ekonomik görünmeyen projeler de
ekonomikleşecek ve dolayısıyla ekonomik potansiyelimiz artacaktır. Bu konuda birim fiat
konusuna da değinmek gerekmektedir. Gerçekten de ekonomiklik irdelemelerinde şu anda
ülkemizde 2 çok farklı birim fiat kullanılmaktadır. Tablo 5 teki birim fiatlar
karşılaştırıldığında DSİ ve EİEİ’nin yararlandığı birim fiatların hiç birbirine benzemediği
açıkça görülmektedir. TRACTABEL Genel Müdürü iki birim fiat arasında ekonomiklik
bakımından % 20 düzeylerinde fark oluştuğunu, bu nedenle DEK-Türk Milli Komitesi
tarafından ülkemiz koşullarına uygun ve günümüz dünyasının ekonomik konjonktürünün
durumunu da hesaba katan yeni birim fiat oluşturma çalışmalarının sürdüğünü belirtmektedir.

10

Tablo 5. Ekonomiklik araştırmalarında ülkemizdeki 2 kamu kuruluşunun 2004 yılında
kullanmakta oldukları birim fiatlar.

Güvenilir (Birincil, Firm, Primer; US cent / kWh )
Sögonder (İkincil; US cent / kWh)
Pik güç faydası ($ / kW)

BİRİM FİAT
DSİ
EİEİ
6
2,7
3,3
2,19
85
180,45

5. Ültanır (2001) ekonomik HEP hesaplamalarında DSİ’nin 5 MW’ın (pratik olarak 5 m3/s’lik
debi ile 125m düşü altında üretilecek güç) altına inmediğini belirtmektedir. Hâlbuki
günümüzde MİNİ (1 → 10 MW) ve MİKRO (0,2 → 1 MW) olarak adlandırılan HES’lar
yaygın olarak kullanılmakta ve küçük derelerin sadece “kW” larla ifade edilen güçlerinin
dahi değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Tablo 5 te bazı Araştırıcıların, değişik koşullar için
belirlemiş oldukları Ek ekonomik HEP’ler verilmiştir.

Tablo 6. Ülkemizin Ekonomik HE potansiyeli olarak DSİ tarafından kabul edilen
126 TWh/yıl değerine Ek olarak belirlenmiş ekonomik HE potansiyeller (TWh/yıl).
Referans
EİEİ (1982)
BAKIR
ÜLTANIR
COŞKUN
BİLGİN

Kaynak
D-E
Aralık 2001
ERE
Mayıs 2001
D-E
Aralık, 2001
D-E, s. 42
Ekim, 2002
D-E, s. 27
Ocak, 2003

Ek potansiyel
(TWh)
Ortalama: 33
Güvenilir: 14

Açıklamalar
A < 1 000 km2
W = 0,1 – 10 MW arasında

66

Ekonomiklik kriterlerini güncelleştirerek

≅ 20

Kişisel araştırma; Kırsal bölge ile sınırlı;
W = 0,1 – 5 MW arasında
Panel: Siyasi partilerin enerjiye bakış açıları

37

Panel: 2003 yılı enerji yatırımları için ne
getiriyor?

> 54 - 74

6. Gerçekte yukarıdaki faktörlere AB ile olabilecek bağlantılar nedeniyle ET (emisyon
alışverişi), CDM (temiz gelişme mekanizmaları), JI (ortak yatırım) süreçleri, istihdam, iş
sahası yaratma, başka ülkelere bağımlılık, içsel maliyetin yanında dışsal maliyet vs.. gibi çok
değişik faktörlerin de eklenmesi ile ekonomik HEP’imiz daha da artacaktır.
2.3. Ülkemiz koşullarına uygun olduğu düşünülen bir öneri.

Bir haznede depolanmış enerjinin belirlenmesi: [Degove – Genissieu (1949)]. Kütlesi “M” olan
herhangibir cisim “H” yüksekliğinden düştüğü kabul edilsin. Cismin hacmi “V” ise kütlesi
“ M = ρ ⋅ V ” olur ve “ ρ = 1g / cm 3 ” yazılırsa “ M = V” olur. Bunun oluşturacağı düşey
kuvvet ise “g . V” dir. Bu kuvvetin “H” yolu boyunca yapacağı iş ise (depolanmış enerji)
W=g.V.H
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olur. Bağıntıda “ [W ] = kW-saniye; [g ] = m/s2; [V ] = m3; [H ] = m”
birimi çok küçük olduğundan pratikte “kWh” tercih edilir ve buna göre
⇒

W =

birimindedir. “kW-s”

9,81 ⋅ V ⋅ H V ⋅ H
=
( kWh ) .
3600
367

elde edilir. Bununla beraber pratikte makine gruplarının randımanları, oluşacak enerji kayıpları
vs.. nedeniyle avanprojelerin hazırlanması sırasında
W =

V ⋅H
500

(kWh )

bağıntısı kullanılmaktadır. Son bağıntı akarsuyun bir sene zarfında getirdiği suyun pratik olarak
% 25’inin kullanılamayacağının düşünüldüğü anlaşılmaktadır, yani belirli düzeyde de emniyetli
davranılmış olmaktadır. “W”, debi toplam çizgisi yardımıyla belirlenmiş plan aktif, faydalı
hacmindeki suyun “H” düşüsü ile üreteceği enerjidir. Dolayısıyla bir senede aktif hacmin “n”
defa boşaltılması sırasında üretilecek enerji “n.W” olacaktır. Aktif hacmin “n” defa
boşaltılabilmesi için ise, akarsuyun bir senede “n.V” hacminde su getirmiş olması gerekir.
Bu açıklamalara göre şöyle hareket edilebilir: Akarsuyun “m” ardışık senesine ait debi
toplam çizgisi çizilsin ve bunun uç noktasının ordinatı “VA” ile gösterilsin. Buna göre “VA / V”
oranı, bu “m” sene zarfındaki ortalama “nM” değerini (haznenin ortalama boşaltılma sayısını)
vereceğinden, haznenin yıllık ortalama enerji stoğu “nM.W” olacaktır (kWh/yıl).
Gene debi toplam çizgisinden muhtelif senelerde akarsuyun getirmiş olduğu toplam su
hacimleri belirlenebilir. Bunlardan minimum olanının hacmi “VMİN” ise (bu değer gözlem
süresindeki en kurak yıla karşı gelecektir), “nMİN = VMİN / V” oranı, en kurak yılda bile % 25
emniyetle haznenin kaç defa boşaltılabileceğini, dolayısıyla haznenin minimum garanti edeceği
enerjiyi (güvenilir enerji) verecektir. Tabiatıyla benzer şey sulak yıl için de yapılabilir. Bununla
beraber birim fiat oluşturulması, dolayısıyla ekonomiklik irdelemeleri bakımından güvenilir
enerji daha fazla önem taşıdığından, hidroelektrik potansiyel bakımından daha önemli olmaktadır
ve dolayısıyla yukarıda bu konu ele alınmıştır.
3. SONUÇLAR

Bu çalışmada şu hususların vurgulanması amaçlanmıştır:
• Günümüzde ekonomik hidroelektrik potansiyelimizin belirlenmesi sırasında kullanılmakta
olan ekonomiklik kriterleri ülkemiz koşulları ile bağdaşmamakta ve ekonomik Hidroelektrik
potansiyel dünyanın (kullanılan alternatif kaynak petrol fiatlarına endeksli olduğu için) ve
ülkemizin ekonomik konjonktürüne bağlı olduğu halde yeterli sıklıkta yenilenmemektedir.
• Gelişmiş ülkelerde tabii debili santralların ekonomiklik incelemelerinde yararlanılan
“Güvenilir”, “Sögonder” enerji kavramları ülkemizde % 95,7 gibi bir oranda olan depolamalı
HES’ların fizibilitelerinde kullanılmakta olduğundan, garanti ettikleri enerjiler gerçeği
yansıtmamaktadır.
• DSİ’nin belirli kapasitenin altındaki potansiyelleri değerlendirmeye almaması da ekonomik
HEP’imizin düşük görünmesine sebep olmaktadır.
• DSİ ve EİEİ’nin gibi iki Kamu kuruluşunun Güvenilir ve Sögonder enerjiler ve Pik güç
katkısı için birbirinden çok farklı birim fiatlar kullanması da tartışılması gereken bir konudur.
Çalışmanın son kısmında tartışmalara bir başlangıç noktası oluşturabilnek amacıyla
depolamalı HES’larda yararlanılabilecek bir yöntem önerilmiştir.
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ÖZET

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi’nin
2000/60/EC Sayılı Direktifi
doğrultusunda hazırlanarak 23 Ekim 2000 tarihinde yayımlanan Avrupa Birliği Su Çerçeve
Direktifi’nde; birliğe üye ve aday ülkelerin tümünde Nehir Havzası Su Yönetim Planlarının
oluşturulması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu Su Çerçeve Direktifi ile suyun entegre olarak
yönetimi amaçlanmaktadır.
Adı geçen direktifte; yüzey suları, yeraltısuları, geçiş suları ve kıyı sularının kalitesinin
korunması esastır. Ekolojik olarak 2015 yılına kadar Avrupa Birliği Ülkeleri ile birliğe aday olan
ülkelerde, tüm yüzey ve yeraltısularının direktifte belirtilen standartlarda iyi statüye getirilmesi
öngörülmüştür. Birliğe aday olan Türkiye’de, Avrupa Birliği’nin yasalarına uyum sağlamak ve
bu yasaları uygulamak zorundadır.
Bu çalışmada; Entegre Nehir Havzası Su Yönetimi’nin temel unsurları vurgulanmış ve
Hollanda Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında 2001 yılında Avrupa Birliği Su Çerçeve
Direktifi’nin Türkiye’de uygulanması çerçevesinde yapılan anlaşma doğrultusunda pilot proje
seçilen ve tamamlanma aşamasında olan Büyük Menderes Havzası Entegre Su Yönetimi Planı
ile ilgili çalışmanın, özelikle yüzey suları ile ilgili bölümü model olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Entegre Nehir Havzası Su Yönetimi Planı, Avrupa Birliği Su Çerçeve
Direktifi, Büyük Menderes Havzası
APPLICATION OF INTEGRATED RIVER BASIN WATER MANAGEMENT PLAN IN
TÜRKİYE
ABSTRACT

The European Water Frame Directive (WFD) came into force on 23 October 2000 by the
decision of 2000/60/EC of European Parliment and of the Council. According to the directive, It
is imperative to estabilish River Basin Water Management Plan in all the members and nominee
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of European Union. The main concept is the integrated river basin management approach in the
directive.
Protection of surface water, groundwater, transitional and coastal water quality and enhance
aquatic ecosystems is an important issue in the directive. Water bodies all over Europe should
have a good status by 2015. Turkey is a nominee to join the European Union(EU) therfore, it has
to adopt and implement the Unions’ legislature.
In this study, the main concepts of integrated water management have been described. Buyuk
Menderes River Basin Management Plan conducted as pilot project on the the agreement signed
in 2001 with The Netherlands Government and Turkish Government to implement WFD in
Turkey has been presented as a model. Specifically the emphasize has been made for the surface
water part of the basin.
Key words: Integrated River Basin Water Management Plan, Euorpean Water Framework
Directive, Buyuk Menderes Basin.
1. GİRİŞ

Avrupa Birliği’ne aday ülkelere teknik yardım içeren ve bu yardımın yapılacağı ülkelerle
iyi ilişkiler kurmayı amaçlayan MATRA (Katılım Öncesi İşbirliği Programı) Programı
çerçevesinde, Hollanda Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında 2001 yılında “Avrupa Su Çerçeve
Direktifi’nin Türkiye’de Uygulanması” konusunda bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma
doğrultusunda, Türkiye’de bir pilot projenin yürütülmesi amacıyla Hollanda Hükümeti
tarafından Grontmij Mühendislik ve Danışmanlık Firması önderliğinde, Kentkur (Türkiye’deki
Mühendislik Firması), Hollanda Ekonomi Enstitüsü (NEI) ve Ecorys (NEI), Uluslararası Altyapı,
Hidrolik ve Çevre Mühendislik Enstitüsü (IHE), Su Yönetimi ve Atıksu Arıtma Enstitüsü
(RIZA) ve Hunze en Aa’s (Su İdaresi) firmalarının katılımı ile bir konsorsiyum oluşturulmuştur.
23 Ekim 2000 yılında yürürlüğe giren Avrupa Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ile AB’ye üye
ve aday ülkelerde, Nehir Havzası Yönetim Planları oluşturularak, entegre su yönetiminin
sağlanması, 2015 yılı sonuna kadar yüzey ve yeraltısularının iyi standartlardaki statüye
getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, yapılan anlaşma doğrultusunda pilot bölge olarak
seçilen Büyük Menderes Havzası’ndaki proje çalışmaları Şubat 2002’de başlamış ve halen
devam etmektedir. Çıkarılacak yönetim planının, Türkiye’deki diğer 25 havza için oluşturulacak
yönetim planlarına örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.
Proje ile ilgili olarak Başkanlığı’nı Hollanda Uluslararası Komitesi SENTER’in yaptığı
Proje Danışma Komitesi (Project Advisory Comitee), DSİ Genel Müdürlüğü’nün başkanlığını
yürüttüğü Proje Koordinasyon Kurulu (Project Coordination Group) ile Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği koordinasyonunda Ulusal Platform (National Platform) ve bölgesel olarak Aydın’da
proje çalışmalarını fiilen yürüten Nehir Havzası Çalışma Grubu (River Basin Working Group)
oluşturulmuştur.
Proje çalışmalarına Ankara’da Ulusal Platform kapsamında DSİ
Genel Müdürlüğü,
Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Devlet
Planlama Teşkilatı temsilcileri katılmakta, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ise bu platformun
koordinasyonunu sağlamaktadır. Yerelde ise yukarıda sözü edilen tüm kurum ve bakanlıkların
yerel kuruluşları ile Adnan Menderes Üniversitesi, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Sanayi ve
Ticaret İl Müdürlüğü temsilcileri katılmış, gerekli durumlarda ise Aydın Belediyesi, Aydın
Ziraat Odası ve havzadaki Sulama Birliği temsilcileri de davet edilmişlerdir. Proje kapsamında
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hazırlanan rapor; Giriş, Nehir Havzası Karakterizasyonu, Baskı ve Etki Analizleri, Çevresel
Hedefler, Ekonomik Analiz, İzleme ve Alınacak Önlemlerle İlgili Program gibi 7 ana bölümden
oluşmaktadır.
Aydın’da çalışmalarını yürüten Nehir Havzası Çalışma Grubu tarafından, raporun yukarıda
belirtilen tüm bölümleri, tamamlanarak incelenmek üzere Hollanda Hükümeti tarafından
oluşturulan konsorsiyumun liderliğini yapan Grontmij Firması’na sunulmuştur. Rapor,
çoğunlukla DSİ 21.Bölge Müdürlüğü tarafından Büyük Menderes Nehri Havzası’nda su ve
toprak kaynaklarının geliştirilmesi ve korunmasıyla ilgili olarak bugüne değin yapılan çalışmalar
doğrultusunda, Avrupa Su Çerçeve Direktifi kriterlerine göre hazırlanmıştır.
Entegre havza su yönetimi ilkesini esas alan Su çerçeve Direktifi’nde, nehir havzası su
yönetimi planının hazırlanması ilk adımı oluşturmaktadır. Nehir havzası su yönetimi planı ise
tüm nehir havzasının genel karateriszasyonu, yüzey ve yeraltısuları ile özellikle korunan
alanların karakterizasyonunu içermektedir.

Su kütlesi
TİP
Mevcut durum

Ekolojik sınıflama

Referans durum

Ekonomik analiz

Baskı ve
etki analizi

analiz

Beklenen durum
2015 yılında

Önceliklerin
belirlenmesi

Önlemler programı

Yürütme programı

izleme

Şekil 1 Entegre havza su yönetiminin aşamaları
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Hedef

Entegre Su Yönetiminde; su ile ilgili farklı taleplarin harmonizasyonu, sektörler arası
koordinasyonun sağlanması, görev ve sorumlulukların integrasyonu, havza bazında yönetimin
sağlanması, kullanıcıların katılımının gerçekleştirilmesi ve katkısı ile su kaynaklarının akılcı
kullanımının temin edilmesi hedeflenmektedir.
Bu hedeflere ulaşmak için çalışılan havzada; akıllı yaklaşımın aşamaları, yüzey sularının
kategorizasyon, karakterizasyon ve tipolojisinin tanımlanması, korunan alanların tespit edilmesi,
referans koşullar ve ekolojik objektiflerin belirlenmesi, mevcut durum, baskı ve etkiler,
ekonomik analiz, izleme ve önlemler programı gibi konuların ayrıntılı olarak vurgulanmasına
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durum Şekil 1’de özetlenmiştir.
Bu çalışmada, SÇD’nin Türkiye’de uygulanması kapsamında pilot proje seçilen Büyük
Menderes Nehri Havzası’nın yukarıda tanımlanan özellikleri özetlenmiş ve havzadaki su
kütlelerinin direktifte belirtilen tarihte istenilen statüye ulaşması için alınması gereken önlemler
vurgulanmıştır. Su Çerçeve Direktifi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda havzanın sadece
yüzey suyu karekterizasyonu tanımlanmıştır. Ayrıca kirlilik unsuru oluşturan kaynaklar ile bu
kaynakların havzada oluşturduğu olumsuz etkiler açıklanmıştır.
2. GENEL KARAKTERİZASYON

Genel karakterizasyonun ana unsurları; havzadaki gelişmelerin tarihsel olarak gözden
geçirilmesi, havzada yaygın olan arazi kulanım formları ve nehir havzası jeolojisi ile hidromorfolojisinin tanımlanmasından oluşmaktadır. Pilot projede; Büyük Menderes Havzası’nın
genel tanımı yapılmış, yörenin iklimi, havzanın yapısı, jeolojik özellikleri, flora ve faunası,
turizm, madencilik, tarım ve hayvancılık ile endüstri potansiyeli özetlenmiş, haza jeoloji haritası
ile akifer haritası hazırlanmıştır.
3. YÜZEY SULARININ KARAKTERİZASYONU

Direktifte yüzey sularının karakterizasyonu başlığında, havzadaki tüm su kütlelerinin dikkate
alınmasını öngörülmektedir. Avrupa Birliğ’ne üye ülkeler bu su kütlelerini bir tipoloji sistemi ile
tanımlamak zorundadırlar. Dolayısıyla bir havzda tanımlanan tipoloji sistemi örnek alınarak
ülkede yer alan tüm havzalardaki su kütlelerinin tipoloji sistemleri belirlenebilmektedir.
Karakterizasyon işleminde ise yüzey suları birçok kategori ve tipe ayrılmaktadır. Sistemde en
küçük birim bile su kütlesi olarak tanımlanmaktadır. Direktif’in 2.10 maddesine göre; göl,
reservuar, nehir, kanal, çayın bir bölümü, geçiş suyu ve kıyı sularının yayılımı gibi su kütleleri
yüzey suyunun farklı ve önemli bir elementi olmaktadır. Su kütleleri yüzey suyu tipoloji sistemi
ile belirlenmekte ve tiplerine göre tanımlanmaktadır. Her yüzey suyu tipi için ekolojik önlemler
aşamasında, aynı ya da farklı bir havzadaki iyi statüdeki bir su kütlesi referans olarak alınmakta
ve bu referans koşullara göre hedef belirlenmektedir. Diğer bir hedef ise su tipleri arasındaki
farklılıkların izleme sisteminde esas alınmasıdır. İzleme sistemi her su kütlesi için yapılmakta ve
bu tipoloji sistemi ile tanımlanmaktadır. İzleme, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaışmadığını
gözlemek amacıyla su kalitesi ve miktarı için yapılmaktadır.
Tipolojde, su kütlesinin biyolojik ve kimyasal karakteristikleri değil sadece morfolojik
karakteristikleri esas alınmaktadır. Buradaki mantık, su kütlesinin morfolojisinin kimyasal ve
neticede biyolojik sistemi de etkilemesi fikrine dayanmaktadır. Dolayısıyla morfolojiksel tipoloji
biyolojiksel olarak da uygun olmaktadır. SÇD’de, yüzey sularının karakterizasyonu esas olarak
üç aşamayı içermektedir. Bunlar;
18

● Doğal sular, ağır şekilde değiştirilmiş sular ve yapay suların toplam sistemdeki bölümleri,
● Nehir, göl, geçiş suyu ve kıyı sularının karaterizasyonu,
● Su kütlesinin doğru bir şekilde tanımlanmasını belirleyen tipoloji sistemi.

3.1. Sınıflandırma
Doğal sular: üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmayan ve insanlar tarafından
morfolojik olarak değişikliğe uğratılmayan sulardır.
Ağır şekilde değiştirilmiş sular: insanlar tarafından karakteristikleri önemli oranda
değiştirilmiş olan sulardır.
Yapay sular: baraj, gölet, regülatör ve benzeri yapılarla insanlar tarafından oluşturulan
su kütleleridir.
3.2. Kategorizasyon





Nehir
Göl
Geçiş suyu
Kıyı suyu

Kıyı suyu

Göl

Nehir
Geçiş suyu

3.3. Sistem Tipi

Avrupa Su Çerçeve Direktifi’nde sistem tipinin belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki kriterler yer
almaktadır.
Tablo 1. Avrupa Su Çerçeve Direktifi’nde sistem tipini belirleme kriterleri.
Kategori

Zorunlu faktörler
Nehir
Göl
Geçiş suları
Kıyı suları

Yükseklik
Uzunluk
Enlem
Yükseklik
Boylam
Enlem
Genişlik
Uzunluk
Boylam
Enlem

Jeoloji
Boyut
Derinlik
Jeoloji
Boyut
Tuzluluk seviyesi
Gelgit farkı
Tuzluluk seviyesi
Gelgit farkı

Su Çerçeve Direktifi’nde yukarıda belirtilen kriterler, pilot proje olarak seçilen Büyük
Menderes Havzası’na aşağıdaki şekilde uygulanmıştır.
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Bütün
All surfaceyüzey
waters
suları
Ağır şekilde

Natural waters
Doğal
sular

Heavily
modified waters
değiştirilmiş

Artificial waters
Yapay
sular

sular

Rivers
Nehirler
Kıyı
Coastalsuları
waters

Lakes
Göller

Göller
Lakes

Rivers
Nehirler

Transitional
waters CoastalKıyı
waters
Geçiş suları

Nehirler
Rivers

Transitional
waters Kıyı
Coastalsuları
waters
Geçiş suları

suları

Göller
Lakes

Transitional
waters
Geçiş suları

Göller

Küçük
100 km2
Jeoloji A
Ör. silisli

Düz arazi
<200m

Orta yükseklikte
200-500m

Orta
100-1000 km2

Büyük
>1000 km2

Jeoloji B
Ör. kalkerli
Bazen kuru

Sürekli akışlı

Bazen kuru

Şekil 2. Yüzey sularının karakterizasyonu
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Yüksek kotta
>500m

Zorunlu
İsteğe bağlı

YÜZEYSEL
SULAR

AĞIR ŞEKİLDE
DEĞİŞTİRİLMİŞ SULAR

DOĞAL SULAR

NEHİRLER
Kufi Çayı
Feslek Çayı
Kayran Deresi
Kestel Deresi
Melengeç
Deresi
Mastavra Çayı
İsabeyli Çayı
Malgaç Çayı
Köşk Deresi
MuslucaÇayı
Emirdoğan
Çayı
Tabakhane
Deresi
İkizdere
Çılımbız Deresi
Çine Çayı
Yalkı Dere
Alangüllü
Deresi
Moralı Çayı
Sarıçay
Kargın Deresi

GÖLLER
Işıklı Gölü
Bafa Gölü
Azap Gölü
Gökgöl
(Çivril)

NEHİRLER
Büyük
Menderes
Banaz Çayı
Dokuzsele Çayı
Hamam Çayı
Çürüksu
Dandalaz Çayı
Akçay

KIYI
SULARI
Ege Denizi

YAPAY SULAR

SULAMA
VE DRENAJ
KANALLAR
I

GEÇİŞ
SULARI
Menderes
Deltası

Şekil 3. Büyük Menderes Havzası’ndaki yüzey suların karakterizasyonu
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BARAJ VE
GÖLETLER
Adıgüzel
Barajı
Kemer Barajı
Topçam Barajı
Yaylakavak
Barajı
Akçaova
Göleti
Hıdırbeyli
Göleti
Çatak Göleti
Tavas Göleti

NEHİRLER
Kufi

RAKIM

>1000 m

EĞİM

2 m/Km

Banaz

500-1000m

1-2 m/Km

Orta Büyük
Menderes

NEHİRLER
A. Akçay
A. Çine
Büyük
Menderes

AKIŞ
DURUMU

0-5 m

Bazen
kuru

Şist,Alüvyon

Kiltaşı
Kumtaşı
Çakıltaşı
Alüvyon

Sürekli
akış

< 1 m/Km

Bazen
Kuru

5- 10 m
1-2 m/Km

RAKIM

<200 m

EĞİM

<1 m/Km

Alüvyon
Traverten

HAVZA
JEOLOJİSİ

Alüvyon

R1: Küçük,yüksek rakımda şist, kil,kum
ve çaklıda hızlı akışlı su

R2-R3 Küçük, orta rakımda kiltaşı,
kumtaşı ve çakılda orta akışlı su

R5: Küçük, orta rakımda şist, kiltaşı, ve

çakılda orta akışlı su

Alüvyon

500-1000m

SÇD TİPİ (R)

R4:Küçük, orta rakımda kiltaşı, kumtaşı,
çakıltaşı ve alüvyonda orta akışlı su

0-5 m

Şist, Kiltaşı
Kumtaşı
Çakıltaşı

Hamam Çayı

A. Çürüksü

YATAK
GENİŞLİĞİ

Kiltaşı
Kumtaşı
Çakıltaşı

Dokuzsele
Y.Büyük
Menderes

HAVZA
JEOLOJİSİ

Sürekli
akış

R6: Büyük, düşük rakımda alüvyonda yavaş
akışlı su
R7: Küçük, düşük alüvyon ve

travertende orta akışlı su

YATAK
GENİŞLİĞİ

AKIŞ
DURUMU

5-10 m

Sürekli
akış

Kiltaşı,kireçtaşı,çakıltaşı

yavaş akışlı su
çakıltaşında orta akışlı su

R10:Küçük, orta rakımda şist, kiltaşı, mam

Şist,kiltaşı,mam,alüvyon

Dandalas

ve alüvyonda orta akışlı su

Kiltaşı, kireçtaşı, çakıltaşı

Sürekli
akış

Gnays,alüvyon

Y. Akçay

R11:Küçük,orta rakımda kiltaşı, kireçtaşı ve
çakıltaşında orta akışlı su

R12:Küçük,orta rakımda gnays ve
alüvyonda orta akışlı su

Gnays,kiltaşı,kireçtaşı
Çakıltaşı

Y.Çine

R13:Küçük,orta rakımda gnays,
kiltaşı,kireçtaşı ve çakıltaşında orta akışlı su

200-1000m

1-2 m/Km

Gnays, şist

R14:Küçük,orta rakımda gnays ve şistte orta

Sarıçay

Feslek
Kayran
Ketsel
Melengeç
Mastavra
İsabeyli
Malgaç
Köşk
Musluca
Emirdoğan
Tabakhane
İkizdere
Yalkı
Alangüllü
Moralı

R8: Büyük, düşük rakımda, alüvyonda
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Şekil 4. Büyük Menderes Havzasındaki su kütlelerinin tipolojisi
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Havzada yer alan göl ve geçiş sularının tipolojisi de benzer yöntemle belirlenmiştir.
Suların belirlenen karakteristiklerinin de dikkate alınması sonucu havzadaki mevcut durum
aşağıda özetlenmiş ve Şekil 5’teki haritada gösterilmiştir. Buna göre; havzada yer alan ve arıtma
tesisleri bulunmayan özellikle Uşak ve Denizli İlleri’ndeki endüstriyel faaliyetlerin atıksuları,
havza boyunca arıtılmadan Büyük Menderes Nehri ve yan kollarına deşarj edilen evsel nitelikli
atıksular, tarımsal faaliyetlerde yoğun olarak kontrolsüz bir şekilde kullanılan kimyasal ilaç ve
gübrelerden kaynaklanan kirlilik ile yüksek bor elementi içerikli Sarayköy Jeotermal Santrali
atıksuları ve aynı mevkiide sol sahilde yer alan Tekke Ilıcaları’ndan boşalan jeotremal sular en
önemli kirlilik kaynaklarını oluşturmaktadır.
Havzadaki yüzey sularının kalitesinin iyileştirilmesi, yüzey ve yeraltısularının kalite ve
miktarının korunması, taşkınların önlenmesi dolayısıyla erozyon ve toprak kirliliğine engel
olunması, suyun havza bazında akılcı ve verimli bir şekilde kullanılması, delta, milli park ve
benzeri koruma alanlarıyla ilgili kriterlere uyulması ve böylece su ve toprak kaynaklarının
sürdürülebilirliğinin sağlanarak ekolojik dengenin korunması gibi birçok unsuru içeren Entegre
Su Yönetimi Projesinde; sular kirlilik yükü derecelerine göre sınıflandırılmıştır. Bu belirlemede,
DSİ 21 Bölge Müdürlüğü tarafından havzada belirli kritik noktalardan yıl boyunca periyodik
olarak alınan su numunesi analiz sonuçları dikkate alınarak Su Çerçeve Direktifi’nde yer alan ve
Şekil 6’da verilen formül çerçevesinde havzadaki herhangi bir su kütlesinin konumu belirlenmiş
ve bu konuma göre aşamalı olarak iyi statüye getirilmesi önerilmiştir. Suyun konumu
belirlenirken, varsa havza içerisinde eğer mevcut değilse havza dışında Türkiye’deki diğer
havzalarda yer alan ve konumu belirlenecek su ile aynı karakterizasyon ve tipoloji özelliklerini
taşıyan iyi statüdeki bir su kütlesi referans olarak alınmıştır.
Burada EQR ekolojik kalite oranını, RC ise referans koşulları ifade etmektedir. Herhangi bir
su kütlesinin kalitesi; yukarıdaki formülle belirlenmektedir. Formül sonucu; bir değerine
yaklaştıkça suyun kalitesi iyileşmekte, sıfır değerine yaklaştıkça ise kötüleşmektedir. Su kalitesi
ile ilgili çevresel objektifler belirlenirken referans koşulların tespit edilmesi, ilk ve zorunlu bir
adımı oluşturmaktadır. Referans olarak alınan yüzeysel su kütlesi; doğal koşulları, fizkokimyasal ve hidromorfolojik kalite elementlerinin değerleri açısından antropojenik olarak hiç
değişikliğe uğramamış veya çok az değişikliğe uğramış koşullarda olmalıdır.
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Şekil 6.

Ekolojik kalite esas alınarak ekolojik statünün belirlenmesi prensipleri
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4. SONUÇ

Pilot projede, havzadaki yüzey ve yeraltısuları kalitesinin iyileştirilmesi ve 2015 yılında
istenilen iyi statüye kavuşturulması için aşağıda belirtilen önlemlerin alınması önerilmiştir.
4.1.1. Alınması Gereken Önlemler

Havzadaki yüzey ve yeraltısularının kalite ve miktarlarının korunması, suların
kirlenmesinin önlenerek sucul ortamdaki hayatın devamlılığının sağlanması, taşkınların
kontrol altına alınması dolayısı ile erozyon kontrolü, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi,
havza bazında suyun ve toprağın akılcı ve verimli bir şekilde kullanılması, milli park ve
benzeri koruma alanlarıyla ilgili kriterlere uyulması, böylece su ve toprak kaynaklarının
sürdürülebilirliğinin sağlanarak ekolojik dengenin korunması amacıyla pilot projede alınması
önerilen önlemler aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.
● İyi bir planlama ve organizasyon yapılmalı,
● Katı ve sıvı atıklar ilgli yönetmeliklerde belirtilen standartlara göre bertaraf edilmeli,
● Tarımsal üretim planlaması yapılmalı,
● Tarımda kimyasal gübre ve ilaç kullanımı kontrol altına alınmalı,
● Erozyon ve taşkın koruma önlemleri alınmalı,
● Tarım arazilerinde tarla içi geliştirme hizmetleri tamamlanmalı,
● Havza bazında suyun sektörel olarak kullanımı ihtiyaçlar dikkate alınarak planlanmalı,
● Jeotermal atıksular kesinlikle yüzey sularına dejarj edilmemeli,
● İçme-kullanma ve sulama sularının ücretlendirilmesi; su ile ilgili sistemlerin bakım ve
onarımı ile yeni yatırımların yapılmasına kaynak sağlayacak şekilde planlanmalı, ücreti
zamanında ödenmeyen kullanımlar için caydırıcı oranlarda ceza sistemi getirilmeli,
● Tüm faaliyetlerin izlenme ve değerlendirmesine özen gösterilmeli,
● Kıyı ve geçiş sularına arıtılmamış atıksular dejarj edilmemeli,
● Eğitim ve yayım çalışmalarına önem verilmeli,
● Havzada suyun entegre yönetimi için gerekli olan kurumsal ve yasal düzenlemeler

yapılmalıdır.
5. KAYNAKLAR

•
•
•
•
•

Akar D. ve Nehir Havzası Çalışma Grubu “Draft Büyük Menderes Nehri Havzası
Yönetim Planı”, Aydın, 2003.
Steenstra M. “Guidance Characterisation, Implementation Water Framework
Directive”Grontmij Adves&Techniek bv, Vestiging Utrecht, Houten, 2002.
Grontmij Consulting Engineers,. “Final Practical Guidance on Environmental
Objectives, Implementation Water Framework Directive”, Utrecht, Houten, 2004.
Directive 2000/ 60 /EC of the European Parliment and of the Council “Estabilishing a
Framework for Community Action in the Field of Water Policy”, Brusels, 2000.
Water Framework Directive Common Implementation Strategy Working Group 2.7,
“Guidance on Monitoring for the Water Framework Directive, Utrecht, 2003.

26

II Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu
21-24 Eylül 2005 Gümüldür / İZMİR

ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİNE HAZIR MIYIZ?
Ahmet H. ALPASLAN
DSİ XVI. Bölge Müdürlüğü, ARTVİN
ahalpaslan@dsi.gov.tr
ÖZET

Ülkemiz su kaynakları ile ilgili gelişme projeleri önceki yıllardan başlayarak daha ziyade
noktasal ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanıyordu. Bir kentin içme suyu ihtiyacı, büyük bir
ovanın sulama suyu ihtiyacı yada enerji projeleri topoğrafya ve jeolojik özellikler ve diğer
özellikler değerlendirilerek ortaya koyuluyor ve inşaatlar böylece yapılıyordu.
Günümüzde gelişmiş ülkelerde artık münferit projeler yerine bir havza bütün olarak ele
alınmakta buradaki su, hava, toprak gibi bütün unsurlar birinin diğerini etkilemesi de dahil
olmak üzere projelendirilmektedir. Bu konuda ayrıca Avrupa Birliği Konseyi tarafından
yayımlanan Su Çerçeve Direktifinde birlik üyesi ve aday ülkelerin tümünde Nehir Havzası Su
Yönetim Planlarının oluşturulması zorunlu görülmektedir. Bu doğrultuda Avrupa Birliğine
üye ve aday ülkeler tarafından Entegre Nehir Havzası Su Yönetimi çalışmaları büyük bir hızla
başlamıştır.
Ülkemizde de Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi’nin Türkiye’de uygulanması
doğrultusunda Nehir havzaları ile ilgili Entegre Su Yönetimi Planlarının yapılması
gerekmektedir. Ancak bu tür geniş kapsamlı çalışmaların yapılabilmesi öncelikle bazı altyapı
işlemlerinin hazırlanmasına bağlı olmaktadır. Bunların içerisinde veri tabanı oluşturulması,
veri bilgi bankaları, çoğrafi bilgi sistemi, bunlara ulaşım, değerlendirme v.s. gibi biçok detaylı
çalışmayı kurumaların belli bir koordinasyon içerisinde yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu koordinasyonun yapılması ve kurumlardaki bilgi ve belgelerin kullanıma hazır hale
getirilmesinin kısa zamanda sağlanması oldukça güç hizmetlerdir. Yapılan münferit bazı
çalışmalar ülke bazında yeterli bulunmamaktadır. Konunun öncelikli olarak ele alınması ve bu
hususta ülke olarak geç kalınmaması yönünde planlı çalışmalara kısa sürede başlanılması
büyük önem arz etmektedir. Sunulan tebliğde bu hususta daha detaylı bilgi verilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Entergre Su Yönetim Planı, Veri Tabanı, Çoğrafi bilgi sistemi
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ARE WE READY TO PLAN INTEGRATED WATER MANAGEMENT?
ABSTRACT

In our country, starting from the last years, development projects on water resources have
been planed mostly as taking individual needs into account. Drinking water need of a city,
irrigation water need of a big lowland or energy projects were based on evaulation of
topography and geological properties and some other characteristics and constructions were
made accordingly.
At the time being, in developed countries, in order to make individual projects, basin is
taken into account as a whole, and all the parameters like water, air, earth and their effects to
others are considered in the design studies. About this subject, in Water Frame
Directive(WFD) published by the Europen Union Council, it is imperative to establish River
Basin Water Management Plans in all members and nominees. To achive this aim by the
member and nominee countries Integrated Rivers Basin Management Plan studies have been
started with great effort.
In our country for application of European Union Water Frame Directive, Integrated Water
Management Plans have to be made for River Basins. But for preparing such a big study, first
of all some infrastructure studies have to be carried out. These studies like preparing database,
databank, global information system, reaching these informations, evaluation of data, etc.
have to be done with coordination of institutions. Establishing this coordination and making
the information and documents ready for use is quite hard for short term. Some individual
works that had been made by institutions are not enough for country base. İt is very important
to take this subject into account priorly and starting planned studies as soon as possible for not
being late. In this study, detailed information about the subject will be given.
Key words : Integrated Water Management Plan, Database, Global Information System.
1. SU KAYNAKLARI VE ÖNEMİ

Ülkemizde Cumhuriyet döneminde su kaynakları ile ilgili büyük projeler 1937 yılında
Çubuk barajı ile başlamıştır denilebilir.
Günümüze kadar, suyun kullanımı ile ilgili şematik gösterimler aşağıdaki şekilde
özetlenebilir. Burada suyun sırasıyla içme suyu ile, sulama amacıyla ve enerji üretimi
amacıyla kullanımının ne şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Su hayat için vazgeçilmez bir
madde olması nedeniyle öncelikle içme suyuna tahsis edilecek içme suyu barajları gibi yapılar
ihtiyaca göre ele alınacaktır. Tarımsal üretim insanoğlunun hayatiyetini sürdürmesi
bakımından gerekmekte, bununda ana unsuru su olmaktadır. Yani sulama barajları da son
derece önemlidir. Enerjinin de günümüzdeki önemi bilinmekte, bunun çevre dostu
hidroelektik santrallerle ve kaynağı ülkemizde olan akarsularla üstelik yenilenebilir enerji
olarak elde edilmesi çok önemlidir. Eski dönemlerden beri süregelen bu kullanımlar artık
günümüzde toplumsal yararı, çevre dostu ve ekonomik sınırlar içerisinde olabilirse ancak
yapımına müsaade edilebilecektir. Yeni su kaynaklarının çevre bütünü içerisinde
değerlendirilmesi, kaynak yönetiminin de havza bazında ve diğer doğal kaynaklarla entegre
bir biçimde geliştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Yani su artık sadece doğal değil,
sosyal ve ekonomik bir kaynak olarak tanımlanmaktadır (Harmancıoğlu, 1977).
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Şekil 1. Su kaynakları gelişiminin ihtiyaç sıralaması

Ülkemizde büyük çapta su kaynakları gelişimi DSİ’nin kuruluşu ve sonrasında 1956’da
Seyhan barajı ile ortaya çıkmıştır. Zaman içinde hızla artan su yapıları ile bugün enerjinin
1/3’ünü, yediklerimizin %50’si DSİ projelerinden karşılanmaktadır. Bugün 12000 MW
üzerinde güç ve 44 milyar kwh enerji üretilmekte 5 milyon ha alan arazi sulanmaktadır. Bu
miktarın 3 milyon hektarını DSİ inşa etmiştir. Ayrıca suyun insanların içme suyu ihtiyacını
karşılaması da son zamanlarda artan nüfus nedeniyle önem kazanmıştır. Bu alanda DSİ
tarafından 43 şehre içme suyu projesi yapımı ve uygulaması gündemdedir.
Bugün dünyada enerjinin %62’si fosil yakıtlı santrallerden, %19’u hidroelektrik
santrallerden, %17’si ise nükleer santrallerden elde edilmektedir. Su kaynaklarının gelişimi
hidroelektrik santraller olarak ABD’de %80’i, AB’de %75’i tamamlanmıştır. Avrupa’daki
hidroelektrik potansiyelin %20’si ise Türkiye’dedir. ABD ve AB’nin kendi su kaynak
gelişimini büyük ölçüde tamamlaması ile birlikte son zamanda su kaynakları ile ilgili
projelerin yapımına olumsuz bakılmaktadır. Mesela Kyoto Su Forumunda; baraj yapımı ile
ilgili olumsuz kararlar vardır. 2000 Kasım’ında yapılan Dünya Barajlar Komisyonu Kati
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Raporunda baraj yapımı oldukça olumsuz hale getirilmektedir. Burada su kaynakları ile ilgili
projelerin yapımı hususunda alınan kararlar oldukça zorlayıcı niteliktedir. Bazıları;
a)Su kaynaklarından hakça yararlanma, verimlilik, katılımcı karar verme
b)Mevcut sistemlerin verimini arttırmak,
c)Kalkınma amaçlarının çok yönlü katılımcı analizi
d)Çevre etkilerinin en aza indirilmesi
e)Geçmiş adaletsizlikleri ve eşitsizliklerin çözülmesi için düzenli gözlem ve periyodik
değerlendirme yapılması
f)Çevre ve sosyal performans ile ilgili teşvik ve yasakların konulması, uygulanması ve bunun
uyarlanması gibi hususlar üzerinde durulmaktadır.
Ancak Su kaynaklarının geliştirilmesi yönünde olumlu kararların alındığı zirvelerde
bulunmaktadır. Mesela; 2002 Eylül’ünde Johonnesburg’da “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma
Zirvesi Uygulama Planı”nda su kaynaklarından sağlanan enerjiler yenilenebilir enerji olarak
onay görmüş ve teşvik edilmiştir. 2003 Mart’ında Dünya 3. Su Forumu Kyoto Bakanlar
Deklarasyonunda ise suyun tüm boyutları, tüm yönleri tartışılmış olup hidroelektrik enerji
çevresel olarak sürdürülebilir, sosyal olarak da kabul edilebilir şekilde kullanılabilir şeklinde
kararlar alınmıştır. AB, yeşil enerjiyi destekleme politikaları belirlemiş olup bunun için de
bazı yaptırımları önermektedir. Bunlar;
-CO2 emisyonu yaratan yakıtlara ek vergiler getirilmekte
-Yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji için KDV indirimi öngörülmektedir. Ayrıca bunlar
için ekolojik vergi ödemesi önerilmektedir.
Bu kriterler hidroelektrik enerji için termik santrallerde üretilen enerjiye kıyasla kwh
bazında 3 cent fiyat desteklemesi getireceği beklenmekte dolayısıyla su kaynaklarının
üstünlüğü bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda kısaca özetlenen bilgiler bize su kaynakları ile ilgili girişimlerin belli kriterleri
dikkate alarak devam edeceği yönünde içimizi rahatlatan sonuçları vermektedir. Şunu da
belirtmek gerekir ki son yıllarda su kaynaklarının kullanım ve geliştirilmesinin entegre
biçimde yönlendirilmesi ve bunların sürdürülebilir biçimde yönetilmesi görüşü
benimsenmiştir.
2. HAVZA BAZINDA ÇALIŞMALAR

Önceki yıllarda olduğu gibi belli bir ihtiyacın karşılanması için su temini ve bu amaçla
kaynak geliştirilmesi yerine, artık havzalar bir bütün olarak ele alınıp bu havzalar içerisindeki
su-toprak-hava gibi temel değerlerin etkileşimi ve her türlü canlının yaşamsal faaliyetlerinin
ele alınmasını gerektirecek Entegre Havza Yönetim çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
Ancak bu çalışmalar önceki yıllarda yapılan noktasal kaynak gelişim projelerine göre alansal
dağılımların dikkate alınacağı yayılı kirlilik kaynakları ile birlikte toprak özellikleri, arazi
kullanımları, tarımsal ve içme-kullanma suları gibi faaliyetlerin havza bazında ele alınacağı
çok boyutlu çalışmalar olmaktadır. Sözkonusu çalışmalar artık bir zorunluluk olarak da
karşımıza çıkmaktadır. Zira Avrupa Birliği tarafından hazırlanarak Ekim 2000 tarihinde
yayınlanan Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinde birliğe üye olan ve aday olan tüm
ülkelerde Nehir Havzaları için Su Yönetim Planlarının oluşturulması zorunlu hale
getirilmiştir. İşte bu çalışmalar 2015 yılına kadar tamamlanarak gerek yer altı gerekse yerüstü
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sularının istenen entegre modellerinin oluşturulmasını istemektedir. Çünkü 1970’li yılların
sonuna doğru özellikle de 1980’li yıllarda çevre kirliliği sorunlarının baş göstermesi, bu
kirlilikten büyük ölçüde etkilenen su kaynaklarının planlaması aşamasında suyun niceliğinin
yanında niteliğinin de önem kazanmasına neden olmuştur. Miktar açısından zaten kısıtlı olan
su kaynaklarının kirlenmesi kullanılabilir su kaynaklarını daha da kısıtlı hale getirmiştir.
Yukarıda sözü edilen tüm gelişmeler su kaynaklarına bakış açısından da değişmelere neden
olmuş ve böylece su kaynaklarının planlama ve yönetiminde “entegre” olarak tanımlanan
yaklaşım benimsenmiştir. Buna neden olan 3 ana görüş aşağıda verilmektedir.
- çevrenin tüm doğal kaynaklarıyla bir bütün oluşturması,
- her türlü gelişim planlarının sürdürülebilir kalkınma felsefesi içinde geliştirilmesi talebi,
- küresel ısınmanın etkileri.
Böylece çevre ve kalkınma sorunlarının küresel bazda değerlendirilmesi en geniş kapsamda
1992 yılında Rio de Jenerio’da toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Dünya Zirve
Konferansında ele alınmış varılan sonuçlar Gündem 21 adı altında bir deklarasyonla
açıklanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma felsefesinin kabul edildiği bu toplantıda Gündem 21’in
yanında Biyolojik çeşitlilik ve İklim Değişikliği sözleşmeleri de toplantıya katılan ülkeler
tarafından imzalanmıştır.
Rio konferansından sonra Gündem 21 de öngörülen esaslar ve sürdürülebilirlik kavramı bir
felsefi görüş olarak kalmayıp devlet politikaları haline gelmiş bulunmaktadır (Clark ve
Gardiner,1994).
3. ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİNİN KADEMELERİ VE ZORLUKLARI

Bir akarsu havzasında entegre yaklaşımla yönetim hedeflendiğinde öncelikle havzada su
kaynakları açısından problemlerin tanılanması ve buna göre yönetimden beklenen amaçların
ve tercihlerin belirlenmesi sağlanmalıdır. Bunun için toplumun farklı kesimlerini, farklı
disiplinleri ve farklı su kullanımlarını ilgilendiren çeşitli amaçların değerlendirildiği bir
politika analizi sınır şartları ile birlikte belirlenmelidir. Dolayısıyla birbirinden farklı disiplin
ve kurumları sosyal, ekonomik, yasal ve idari koşulları kapsayan farklı amaçlar işi daha
başlangıçta karmaşık hale getirmektedir. Bunu aşabilmek; öncelikle havza yönetiminden
sorumlu bir idari mekanizmanın oluşturulması sayesinde sağlanmalıdır. Bu mekanizma
yönetim faaliyetlerinin her aşamada koordinasyonunu sağlar, görev ve sorumlulukların
paylaşımı da yönlendirilebilinir.
İkinci aşamada havzanın bir bütün olarak tanılanması, fiziksel özellikleriyle birlikte sosyal,
ekonomik, yasal ve idari unsurların da ortaya konması gerekir. Fiziksel boyutta, havza
sisteminde yer alan debi, kalite, yağış, rüsubat, toprak kaynakları, arazi kullanımı, gibi veriler
ve bunlar arasındaki etkileşimlerin belirlenmesi gereklidir. Yani bu aşamada disiplinler arası
bir çalışma gerekmektedir.

Daha sonraki aşamada havza bilgi sistemini oluşturmak gerekmektedir. Burada veri
toplama sisteminin tasarımı ele alınarak gözlem yapılması, laboratuar analizleri, verilerin
depolanıp işlenmesi, kullanıcılara ulaştırılması, veri analizleri ile bilgiye dönüştürülmesine
kadar bir veri yönetim sistemi uygulanmalıdır. Veri yönetim sisteminin esasını oluşturacak
olan veri tabanı oluşturulmasında ülkemizde su ve toprak kaynakları ile ilgili çeşitli
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Bakanlıklar, bunlara bağlı çeşitli Genel Müdürlükler mevcuttur. Mesela suyun kalite ve
kantite olarak ölçümünü yapan Devlet Su İşleri(DSİ), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE),
Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ), Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Türkiye Bilimsel Araştırma
Enstitüsü (TBTAK), Üniversiteler ve Büyükşehir Belediyelerine bağlı Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlükleri mevcuttur. Aynı akarsu havzasında birbirine yakın olarak gözlem
yapan çeşitli kuruluşlar olmakta ancak ölçülüp kaydedilen ve değerlendirilmesi yapılan
miktarlar arasında, ölçüm ve değerlendirme kriterleri arasında da farklar olmaktadır. Çok
sayıda veri toplanmasına rağmen sonuçta havza yönetimi için gerekli bilginin üretilmediği
durumlar karşımıza çıkmaktadır (Harmancıoğlu 1997). Bu tür hem ekonomik olmayan hem
de yanlış değerlendirmeleri ortaya çıkaran çalışmaların önlenebilmesi su ile ilgili tüm ölçüm
konularında otorite bir kuruluşun olması ve bu kuruluşa bu konuda en geniş imkanların
tanınması gerekmektedir. Ülke çapında gözlemlerin yapılmasını sağlayan bu kurum aynı
zamanda bu değerleri kullanıcıların istifadesine sunacak şekilde düzenlemeleri de
yapabilecektir. Zira bugün su kaynakları ile ilgili çalışma yapmak isteyen bir öğrenci dahi
herhangi bir akım gözlem istasyonunun günlük limnigraf değerini alabilmek için EİE
idaresine en az 5 YTL ödemek durumundadır. Bu miktar çalışma yapacak insanlar için
oldukça yüksek ve herkesin alamayacağı mertebededir. Böylece çalışmaları teşvik edici değil
bilakis engelleyici bir ortam mevcuttur.
Yukarıda belirtilen birçok kurum arasında veri tabanı oluşturmaya en yatkın kuruluş DSİ
olmaktadır. DSİ’de de su kaynakları ile ilgili tüm verilen değerlendirilmesi konusunda önceki
yıllarda ODTÜ ile birlikte çeşitli çalışmalar yapılmış ancak tam bir sonuca ulaşılamamıştır.
Günümüzde Tefer Projesi uygulaması ile havzalardaki gözlemler DSİ Genel Müdürlüğünde
Ankara’da toplanmakta, bu sistem taşkın için de ayrıca bir uyarı niteliği taşımaktadır. Bu
sistemin tüm ülkemiz havzalarına tatbik edilmesi veri tabanı için önemli bir etken olacaktır.
Ayrıca AB’ye üye ülkeler tarafından kullanılmakta olan uluslararası bilgi sistemi Emwis ile
su bilgi sistemi daha aktif hale getirilebilecektir. Bu sistemde de her ülkenin bir su bilgi
sistemi kurması ve bunu geliştirmesi, diğer ülkelerle de paylaşması istenmektedir. Halen bu
sistemin çalışmalarına da ülkemizde DSİ katılmaktadır.
Yukarıda kısaca özetlendiği üzere DSİ tüm veri sistemini bünyesinde toplamaya ve veri
tabanı oluşturmaya en yatkın ve yakın kuruluş olmaktadır. Ancak burada diğer ilgili
kurumları da bu işlerle ilgili koordineli çalışmaya ve yapılan işleri mükerrer olarak yapmak
yerine DSİ’ye yardımcı olarak hem ülkede fazla kurum oluşumuyla gayri ekonomikliği
ortadan kaldırmaya hem de personel tasarrufuna gitmeye gerekliliği bulunmaktadır. Bu
çalışmaların günümüz bürokrasisinde kolay yapılamayacağı herkesçe bilinmektedir. Zira her
kurum varlığını sürdürmek isteyecektir. Sağlık Bakanlığı bile su kalitesi nedeniyle su
kaynakları çalışmaları içinde olmaktadır. Çevre Bakanlığı Su Yönetimi için her zaman
gündemde olduğu bilinmektedir. Ancak gerçek olan suyu ölçen, yakından tanıyan ve onunla
en çok ilgilenen, projeler yapan kurum olan DSİ’nin veri tabanı oluşumunda tek ve lider
kuruluş olarak varlığının kabul edilmesi olmaktadır.
Bu aşamada kurumlar arası koordinasyonu ve havza yönetiminde etkili olan birimin işin
yapımını, devamını sağlanması son derece önemli olmaktadır.
Modelleme aşamasında ise tüm olayların birlikte değerlendirilmesi esas olduğundan daha
geniş kapsamlı ve daha karmaşık modeller kullanılmaktadır (Harmancıoğlu ve Özkul 1996).
Bilgisayar paket program niteliğinde hazırlanmış olan modellerde hidrolojik çevrimde yer
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alan tüm bileşenler su kalitesi, bitki örtüsü ve toprak özellikleri, arazi kullanımı gibi unsurlar
modellenerek risk ve belirsizlik analizleri yapılmaktadır. İncelenen havzaların alansal boyutta
incelenmesini sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’nin kullanılması da Entegre Yönetimin
ayrılmaz bir parçasıdır. Havzanın mevcut veriler veya girdiler altındaki davranışını model
çıktılarında alansal dağılım olarak görmek böylece incelenen problemlerin havza özellikleri
ile birlikte alan boyutunu da açıklayabilmekte, alternatif yönetim senaryolarını
irdeleyebilmektedir. Çok sayıda amacın, sınır şartının ve seçenek çözümlerin oluşturduğu
karmaşıklığın içerisinde kolaylık sağlayan Uzman Sistemler de ayrıca geliştirilmiştir. Böylece
verilen kararlarla ilgili olarak risk analizleri ve belirsizlik analizleri de ortaya çıkabilecektir
(Singh, 1995).

HAVZA BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

ÖLÇÜM-İZLEME
SİSTEMLERİNİN
OLUŞTURULMASI

VERİ
GÜVENİLİRLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI

VERİ
BANKALARININ
OLUŞTURULMASI

VERİ
ANALİZLERİ

HAVZA MODELLEMESİ

VERİ - MODEL - CBS ENTEGRASYONU

KARAR

Şekil 2. Entegre havza yönetiminin şematik gösterimle aşamaları
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4. ENTEGRE YAKLAŞIMIN ZORLUKLARI VE SONUÇLAR

Entegre Yönetimde önce hedeflerin ortaya konması gereklidir. Hedefler sadece fiziksel
özellikler olmayıp sosyal, politik, yasal ve idari olmaktadır. Hedef ve amaçlar başlangıçta iyi
tanımlanamıyorsa entegre yönetim yaklaşımı başarılı olamamaktadır (Van Zyl, 1995).
Entegre yaklaşım toplumsal bir olay ve bir hayat tarzı olarak kabul edilmeli bunun ise
temelinde belli bir eğitim gelmektedir. Bu felsefenin topluma yerleştirilmesi uzun bir zaman
gerektirmektedir. Alansal olarak veri temini, verilerin işlenip değerlendirilmesi için de
Coğrafi Bilgi Sistemi gibi yeni teknolojilere ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla ölçüm
sistemlerinin performansını değerlendirerek yeniden tasarım çalışmalarının da başlaması
uygun olacaktır. Ayrıca entegre havza yönetiminin uygulanabilmesi için havza bazında bir
idari mekanizmanın kurulması zorunludur. Bunun için de gerekli politik ve yasal
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bazı kurumların kaldırılması, bazılarının
birleştirilmesi gibi oldukça güç ve zaman alıcı çalışmaların yapılması süreci önem
kazanmaktadır. Son dönemde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kaldırılması sırasında
yaşanan kargaşa ve olumsuzluklar tüm kurumları da önemli ölçüde etkilemiştir. Bu tür yeni
düzenlemelerin ülkemizde yapılmasının da ne kadar güç olduğu herkes tarafından
bilinmektedir.
Entegre havza yönetiminin uygulanması teknik yönden de bazı mühendislik çalışmalarının
öncelikle yapılmasını gerektirmektedir. Mesela, şimdiye kadar kullandığımız modellerdeki
stasyonerlik kabulü, yaşanan küresel iklim değişiklikleri ile şüpheli bir hal almıştır.
Günümüzde bu açıdan son gelişmelerin havzaların tanılanmasını ne şekilde değiştireceği
hususu incelenmesi gereken önemli çalışmalardandır.
Ülkemizde GAP planlaması geçmişten günümüze entegre havza yönetimi şekline dönüşen
başarılı bir uygulama olmaktadır. Burada entegre yönetim için bir idari mekanizma kurulmuş
olması, fiziksel, sosyal, ekonomik birçok faktörün entegre biçimde ele alınmasını sağlamıştır.
Halen GAP idaresi için yeni görüş ve uygulamalar içerisinde olunduğu yönünde çeşitli
bilgiler mevcuttur.
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ÖZET

Mevcut su kaynaklarının endüstriyel, tarımsal ve kentsel su ihtiyacını karşılayamaması, su
kaynaklarının restorasyonu, kuraklık, mevcut su temin sisteminin performansının ve
esnekliğinin artırılması, enerji üretimi, vb., gerekçelerle bir çok ülkede su transfer projeleri
hayata geçirilmiştir. Kendisini çevreleyen diğer doğal kaynaklarla birlikte bir bütünü
oluşturan su kaynaklarının yapay yollarla bir bölgeden bir başka bölgeye transfer edilmesi,
dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gereken çevresel, sosyal ve ekonomik
sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada; havzalar arası su transfer konusu çeşitli
yönleri (diğer ülkelerin deneyimleri, transfer çeşitleri, ahlak felsefesi açısında su transferi ve
transferin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri vb.,) ile ele alınarak irdelenmiştir. Çalışmanın,
son yıllarda Türkiye’de de gündeme gelen ve gerçekleştirilen transfer projeleri konusunda
sistematik bir tartışmanın sürdürülmesine katkı sunması arzu edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Su transferi, çevresel etkiler, sosyoekonomik etkiler
WATER TRANSFER BETWEEN WATERSHEDS
ABSTRACT

Sustainable management of water resources which is a conscious social decision that
provides for the long – term health of both the ecological and economic systems of a
watershed area will be the most critical and crucial issue of the 21st century. The finite
capacity of the world water resources as a most important natural capital (NC) cannot meet
the growing demands of the socio-economic system (SES) without a strategy of sustainable
management. One of the easiest solutions of the problem applied in many countries is water
transfer from a watershed area, which is mostly rich in water resources to another, which is
mostly rich in socio-economic infrastructure. Water transfer practices are discussed on the
paper. It is desired to contribute to discussion on water transfer projects in Turkey.
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Key words: Water transfer, environmental effects, socioeconomic effects
1. GİRİŞ

Havzalar arası su transferi; bir boru hattı veya kanalla herhangi bir havzadan bir başka
havzaya suyun yapay yollarla taşınması/nakledilmesi olarak tanımlanabilir. Gemi ile bir
adaya taşınan veya başka yerlerde satılmak amacıyla şişelenen su da bir transfer problemi
olarak ele alınabilir.
Mevcut su kaynaklarının endüstriyel, tarımsal ve kentsel su ihtiyacını karşılayamaması, su
kaynaklarının restorasyonu, kuraklık, mevcut su temin sisteminin performansını ve
esnekliğini artırmak, enerji üretimi, vb., gerekçelerle dünyanın bir çok bölgesinde su transfer
projeleri hayata geçirilmiştir.
Bu tür projelerin en önemli parametreleri transfer edilen su miktarı ile mesafedir. Her iki
parametre de transferin maliyetini, çevresel ve sosyokültürel etkilerini belirlemektedir. Bu
nedenle iki parametreyi birlikte ele alarak bu tür projeleri sınıflandırmak için bir indeks
geliştirilmiştir. Tablo 1’ de verilen indeks su transfer projelerini sınıflandırmak amacıyla
kullanılmaktadır. Büyük ölçekli su transferi projelerine 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
başlanmıştır. Kanada’da büyük su transferi projelerinin indeksi 1000–2000 arasında
değişirken Amerika Birleşik Devletleri’nde 4000–4500 km3/yıl. km arasında değişmektedir
(Shiklomanov, 1999).
Tablo 1. Su Transfer Projelerinin Sınıflandırılması
Kategori
Küçük
Orta
Büyük
Çok Büyük
En Büyük

Transfer Edilen Su,
W (km3/yıl)
<1
1-2.5
2.5-5
5-10
>10

Mesafe,
L (km)
<100
100-400
400-1000
1000-2500
>2500

İndeks, WL
(km3/yıl.km)
<100
100-1000
1000-5000
5000-25000
>25000

1.1. Havzalar Arası Su Transferi Örnekleri

Dünya’ da hâlihazırda toplam 400 km3/yıl su transfer edilmektedir. Tablo 2’de bazı
ülkelerde geçmiş yıllarda yapılan ve gelecekte yapılması planlanan transfer projeleri hakkında
özet bilgi sunulmuştur (Shiklomanov, 1999).
Tablo 2.Bazı Ülkelerde Transfer Edilen Su Miktarı
Transfer Edilen Su (km3/yıl)

Ülke
Kanada
ABD
Meksika
Eski Sovyetler Birliği
Hindistan
Çin

1900
7
15
-

1920
7
2
8
15
-

1940
10
20
8
18
-

1960
14
26
1
10
18
40
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1970
25
27
4
25
22
45

1980
90
27
4
47
37
50

1986
140
30
9
60
50
(10)

2000-2020
(Planlanan)
Min.
Maks.
260
300
150
250*
10
15
100
220**
130
310
30
40

1.1.1 Güney Afrika

Güney Afrika’da 9 ildeki ekonomik faaliyetler başka yerlerden getirilen su ile
desteklenmektedir. Tablo 3’ de bu transferlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Su transferi
projeleri sadece su sıkıntısı çeken bölgelere ilave su sağlamakla kalmamış, bu bölgelerdeki su
temin sisteminin esnekliğini ve güvenirliliğini de arttırmıştır (Muller, 1999; Barta, 2001).
Tablo 3. Güney Afrika’da Havzalar Arası Su Transferine Örnekler
Kaynak Havza

Alıcı Havza

Vaal
Vaal
Komati
Kaynak Havza

Crocodile
Olifants
Olifants
Alıcı Havza

Usutu
Fish
Orange
Caledon
LHWP 1A
LWHP 1B (Matsoku)
LHWP 1B (Mohale)

Olifants
Sundays
Buffels
Modder
Vaal
Vaal
Vaal

Ortalama Debi
(Mm3/yıl)
615
150
111
Ortalama Debi
(Mm3/yıl)
81
200
10
40
574
60
300

Amaç
Endüstriyel, Evsel
Endüstriyel (Enerji)
Endüstriyel (Enerji)
Amaç
Endüstriyel (Enerji)
Endüstriyel, Evsel
Endüstriyel, Evsel
Endüstriyel, Evsel
Endüstriyel, Evsel
Endüstriyel, Evsel
Endüstriyel, Evsel

Havzalar arası su transferi konusunda Güney Afrika’nın yaklaşımı aşağıda özetlenmiştir:
Havzalar arası su transferi dikkatli bir şekilde planlanmalı ve bu sürece suyu veren ve suyu
alan havzalarda bulunan kamu kuruluşları etkin bir şekilde katılmalıdır. Su transfer edilecek
havzada mevcut su kaynaklarının verimli kullanılması ve bu kaynakların korunması için
gerekli önlemlerini alınmış olması zorunluluğu getirilmiştir (Muller, 1999).
Güney Afrika’nın yeni politik yaklaşımı hem su talebinin azalmasına hem de planlanmış
birçok yeni su transfer projesinin ertelenmesine neden olmuştur. Güney Afrika deneyimi
göstermiştir ki; havzalar arası su transferi artan su talebini karşılamak için kabul edilebilir ve
etkili bir çözümdür. Ancak uygun bir politik yaklaşım ile birlikte ele alınmadığında transfer
edilen su da verimli kullanılmamaktadır. Havzalar arası su transferinin su kaynakları
yönetiminin hedeflerine en iyi şekilde katkı sunabilmesi için, Güney Afrika deneyimi su
kaynaklarının ulusallaştırılmasını ve fiziksel bütünlüğünün yasal olarak kabul edilmesini
önermektedir. Böylece su kullanım hakları sınırlandırılabilecek ve suyun ekonomik değerini
ve önemini yansıtacak mali politikaların oluşturulması sağlanabilecektir. Uluslararası sular
göz önüne alındığında, taraflar için kabul edilebilir bir yapının oluşturulması önerilmektedir.
Bunlar gerçekleştirilmeden yapılabilecek çalışmaların, beklenmeyen gelişmeleri de
beraberinde getirebileceği belirtilmektedir (Muller, 1999; Barta, 2001).
1.1.2 Almanya

Genel olarak söylemek gerekirse su Almanya’da sosyal ve ekonomik gelişme için
sınırlayıcı faktör değildir. Bununla birlikte su transferi projelerinin geçen 150 yıl boyunca
gerekli olduğu ve gelecekte de gerekli olacağı belirtilmektedir. Almanya’ da genel olarak su
transferinin üç gerekçesi vardır. Bunlar (Schumann, 1999);
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1. Hidrolojik şartla nedeniyle su kaynakları kısıtlı olan bölgelerin su ihtiyacını
karşılamak,
2. Büyük kentlerin su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanamaması nedeniyle su
transfer etmek,
3. Mevcut su kaynaklarını iyileştirilmek amacıyla su transfer etmek.
Almanya’da yıllık yağış bölgesel farklılıklar göstermektedir. Bazı dağlık bölgelerde yıllık
yağış yüksekliği 900 mm iken karasal iklimin hüküm sürdüğü diğer bölgelerde 500 mm’ nin
altındadır. Bu nedenle az yağış alan ve su ihtiyacı fazla olan Münih, Stuttgart, Frankfurt,
Cologne ve Leipzig gibi büyük kentlerin su ihtiyacı su transferi ile karşılanmaktadır
(Schumann, 1999).
Su transferinin diğer bir gerekçesi su kalite problemleridir. Almanya’da içme suyunun %
80’i yeraltı suyundan karşılanmaktadır. Yeraltı su kaynakları yoğun endüstriyel faaliyetler
nedeniyle kirlenmiştir ve bu kaynaklar hala tarımsal alanların ve kanalizasyon sistemindeki
sızıntıların baskısı altındadır. Özellikle tarımsal faaliyetler nedeniyle kimi bölgelerde yeraltı
suyundaki yüksek nitrat konsantrasyonu su transferini zorunlu kılmaktadır (Schumann, 1999).
Almanya’da 1987’de içme suyunun % 23’ü transferlerle karşılanmış, bu oran 1990’da %
30’ a çıkmıştır. Avrupa Birliği’nin yayımlayabileceği yeni su kalite standartlarının bu oranın
artmasında etkili olabileceği söylenmektedir. Su transfer projeleri geliştirilirken herhangi bir
çevresel değerlendirme yapılmamış, karar destek sistemleri kullanılmamıştır. Ancak bu gibi
transfer projelerini yaratacağı etkiler konusunda kamuoyu geçmişe oranla daha dikkatlidir. Su
kaynaklarının paylaşılması konusundaki isteksizlik nedeniyle kimi problemlerin yaşanması
beklenmektedir. Kamuoyunun konuyu değerlendirirken dikkate aldığı iki önemli nokta vardır
(Schumann, 1999):
1. İçme suyu temini için alternatif kaynaklar var mıdır?,
2. Transfer gelecekte suyun alındığı havzada herhangi bir negatif etkiye yol açacak mıdır
veya ekonomik gelişmeyi engelleyecek midir?
Bu tür tartışmaların içinde yer alan uzmanların su transfer projeleri için önerdiği planlama
stratejileri şunlardır (Schumann, 1999):
•
•
•

Kamuoyu su transferinin olası etkileri konusunda bilgilendirilmelidir,
Transfer ile ilgili konular tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır. Suyun transfer edileceği
havzada talep ve arz arasındaki farkın gerekçesi açıklanmalıdır. Alternatif çözümler
geliştirilmelidir,
Suyu veren havzanın elde edeceği fayda ve yararlar gösterilmelidir. Bunlar mevcut
altyapının iyileştirilmesi, atıksu arıtma tesisi inşası vb. olabilir,

Almanya’da çok sayıda büyük su transfer sistemi başarıyla işletilmektedir. Özellikle çok
amaçlı projeler (rekreasyon ve taşkın kontrolü) oldukça kabul görmektedir (Schumann, 1999).
1.1.3 İran
İran kurak ve yarı kurak bir bölgede yer almaktadır. Yıllık yağış yüksekliği ortalama 250
mm’ dir. Bununla birlikte yağış ciddi bölgesel farklılıklar göstermektedir. Kuzeyde yıllık
yağış yüksekliği ortalama 1000 mm iken iç kesimler ve güneyde yıllık yağış yüksekliği
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ortalama 100 mm’dir. Hızlı nüfus artışı, endüstriyel ve tarımsal su talebinde artış ve 1995
yılından beri süren kuraklık nedeni ile su transfer projeleri kaçınılmaz olmuştur. Tablo 4’de
bazı transfer projeleri ile ilgili özet bilgiler verilmiştir (Homayoun, 2002).

Proje

Tablo 4. İran’da Bazı Su Transferi Projeleri
Uzunluk (km) Debi (Mm3/yıl)

Yazd Şehri

335

90

Zahedan Şehri

200

27

Bandarabbas Şehri
Tabriz Şehri

97
180

60
150

Mahshahr Şehri

744

150

Kashan Şehri

190

42

Ahvaz Şehri

85

39

1.1.4 Çin

MR Projesi ile toplam uzunluğu 1 230 km olan bir kanalla Han Jiang Nehri üzerinde
bulunan Danjiangkou Barajı’ndan Beijing kentinin de içinde bulunduğu Henan ve Hebei
eyaletlerine su transfer edilecektir. Kanalla barajdaki su seviyesine bağlı olarak saniyede 500
m3 (barajda su yüksekliği 157 m) ile 1 200 m3 (barajda su yüksekliği 170 m) arasında su
taşınabilecektir. Su; içme suyu temininde, tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerde kullanılacaktır
(Wang, vd., 1999; Bangyi, vd., 1983). ER Projesi ile Chang Jiang Nehri’nden alınan su 1 150
km uzunluğunda bir kanalla Tinajin kentine kadar taşınacaktır. Transfer edilen su; içme suyu
temininde, tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerde kullanılacaktır (Bangyi, vd., 1983).
1.1.5 Amerika Birleşik Devletleri

Büyük su transferi projelerinin yapıldığı ülkelerden biri de ABD’dir. İçme suyu temini,
enerji üretimi, sulak alanların rehabilitasyonu ve su kalitesini iyileştirilmesi amacıyla transfer
projeleri geçekleştirilmektedir.
Nevada’da bugün 20 transfer projesi eyaletin ekonomisinin gelişmesine ve büyümesine
katkıda bulunmaktadır. Eyalet yasalarında transferin çevresel, sosyal ve ekonomik tahribata
neden olmadan gerçekleştirilebilmesi için bazı kriterler tanımlanmıştır. 1992 yılında eyalette
konuyu tartışmak amacıyla sivil toplum örgütlerinin önderliğinde bir dizi toplantı organize
edilmiş ve toplantılara 800’ün üzerinde kişi katılmıştır. Katılımcıların bir kısmı suyun ticari
bir mal olduğunu iddia etmiş ve bu malın en fazla ekonomik değeri nerede yaratacaksa oraya
transfer edilmesi gereğini savunmuştur. Katılımcıların diğer bir bölümü ise bu tür transferlerin
ekolojik olarak sürdürülemez olduğunu ileri sürmüş ve sulak alanların, kaynakların
kuruyacağın ve ekonomik gelişmenin sekteye uğrayacağını iddia etmiştir. Eyalet Su Planı
hazırlanırken konu 1994, 1995 ve 1998 yıllarında yapılan çalıştaylar ile yeniden tartışılmıştır.
Tablo 5’ de bu transfer projelerinden örnekler verilmiştir (Nevada Division of Water
Planning, 1999).
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Tablo 5. Nevada’ da Su Transfer Projelerinden Örnekler
Kaynak Havza
Washoe Vadisi
Goshute Vadisi
Pilot Creek Vadisi
Lake Tahoe Havzası
Lake Tahoe Havzası
Truckee Nehri
Newark Vadisi
Lake Tahoe Havzası (arıtılmış kentsel atıksu)

Yeraltı Suyu
Alıcı Havza
Eagle Vadisi
Great Salt Lake Çölü
Great Salt Lake Çölü
Yüzeysel Su
Eagle Vadisi
Dayton Vadisi
Carson Nehri
Diamond Vadisi
Carson Vadisi

Amaç
Kentsel su temini
Kentsel su temini
Kentsel su temini
Kentsel su temini
Kentsel su temini
Sulama
Kentsel Su Temini
Sulama

Colorado Nehri’nden büyük miktarda su, Colorado-Big Thompson (C-BT) Projesi ve
Windy Gap Projesi ile South Platte Nehri havzasına, Fry-Ark ve Twin Gölü Projesi ile de
Arkansas Nehri havzasına transfer edilmektedir. İnşaasına 1938 yılında başlanan C-BT
Projesi 1950’li yılların sonunda tamamlanmıştır. Proje ile transfer edilen 270 Mm3/yıl su
tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin yanı sıra içme suyu olarak da kullanılmaktadır. 12
rezervuar, karmaşık toplama ve dağıtma tünellerinden, kanallarından ve boru hattından oluşan
sistem ile 30 şehrin su ihtiyacı karşılanmakta, 243 000 ha tarım arazisi sulanmaktadır. Windy
Gap Projesi ile transfer edilen 59.2 Mm3/yıl su içme suyu ve endüstriyel amaçlı
kullanılmaktadır. Windy Gap Projesi’nin olası etkilerini azaltmak amacıyla tazminat ödenmiş
ve bazı çalışmalarda kullanılmak üzere bağışta bulunulmuştur. Hot Sulphur Springs
kasabasının arıtma tesisinin iyileştirilmesi için 420 000 US$, nesli tehlikede olan balık türleri
için yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere 550 000 US$ bağış edilmiş, mansapta bulunan
çiftçilerin zararını karşılamak için 500 000 US$ ödenmiştir. Fry-Ark Projesi ile transfer
edilen 99 Mm3/yıl su içme suyu olarak, endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır
(Commitee, 1992;http://www.ncwcd.org/project&features /cbt_main.asp).
Kaliforniya Eyaleti’nde Central Valley Projesi (CVP) ve State Water Projesi (SWP)
kapsamında havzalar arasında su transfer edilmektedir. CVP’ de Sacramento-San Joaquin
Nehri’nden Güney Kaliforniya’ya; 20 rezervuar, 11 enerji santrali ve toplam uzunluğu 800
km olan kanallardan oluşan sistem ile yılda ortalama 8.6 km3 su 1.2 milyon ha tarım arazisini
sulamak amacıyla, 2.46 km3 su ise kentsel su temin amacıyla taşınmaktadır (Hirji, 1998). 32
baraj ve rezervuar, 17 pompa istasyonu, 5 hidroelektrik santrali ve toplam uzunluğu 1060 km’
yi bulan kanal ve boru hattından oluşan SWP ile taşınan suyun % 30’u sulamada, % 70 ise
endüstriyel ve kentsel su temininde kullanılmaktadır.
(http://www.water.ca.gov/swp/history.html).
1.1.6 Libya

Dünyanın en büyük ve en pahalı transfer projelerinden biride Libya’da planlanmıştır.
Yapımına 1980’lerin başında inşaasına başlanan Great Man-Made River Projesi (GMRP) ile
Sahra Çölü’nden çekilen yeraltı suyu yüzlerce kilometre uzunluğunda boru hatları ile su
ihtiyacı olan sahil bölgelerine taşınmaktadır. Tripoli ve Benghazi gibi önemli kentlerin su
ihtiyacı transfer edilen su ile karşılanmaktadır (Gijsbers, vd.,1999).
1.1.7 Japonya

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun su ihtiyacını karşılamak amacıyla Tama Nehri’nden su
transfer edilmektedir. 20. yüzyılın başlarında nehirden transfer edilen yıllık su miktarı 50
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Mm3 iken 1930’larda 300 Mm3’ e çıkmıştır. Artan su ihtiyacı ile birlikte 1960’lı yılarda Tama
Nehri’nden daha fazla su transfer etmek için projeler geliştirilmiş ancak yüksek tazminat
tutarı nedeniyle projeler gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle Edo Nehri ve Sagami Nehir’
inden geçici transferler yapılmıştır. Bu geçici çözüm Tokyo’yu memnun etmemiştir. Bunun
üzerin Japonya’nın en büyük ve Tokyo’ya çok uzak olan Tone Nehri’nden su transfer
edilmesine karar verilmiştir. Proje kapsamında nehir üzerine Yagisawa ve Shimokubo
rezervuarları inşaa edilmiştir. Artan su talebi ile birlikte Tone Nehri’nin yan kolları üzerinde
de rezervuarlar inşaa edilerek su Tokyo’ya taşınmıştır. Kagawa Sulama Projesi kapsamında
Yoshino Nehri’nden Shikoku Adası’na sulamada kullanılmak amacıyla su transfer edilmesi
planlanmış ancak nehrin mansabında yaşayanların itirazları nedeniyle proje uzun süre hayat
geçirilmemiştir. Bununla birlikte proje ikinci Dünya savaşı sonunda gerçekleştirilmiş ve
transfer için nehir üzerine Sameura ve Ikeda rezervuarları kurulmuştur (Okmoto, 1983).
1.1.8 Türkiye

Türkiye’de de büyük kentlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla su transfer projeleri
planlanmış/hayata geçirilmiştir. Istıranca projesi ile Yıldız Dağları’nın kuzeyinden çıkan
dereler üzerinde regülatör veya barajların kurulmasını öngörmektedir. I. ve II. kademenin
inşası tamamlanmış ve sistem devreye alınmıştır. III. ve IV. kademe ise 2004 yılına kadar
tamamlanacaktır. Proje tamamlandığında yılda 365 Mm3 su İstanbul’a transfer edilebilecektir.
Büyük Melen Projesi ile ilk aşamada yılda 268 milyon metreküp, 4. aşama sonunda ise yılda
1 milyar 180 milyon metre küp su İstanbul’a transfer edilecektir.
1.2. Transfer Çeşitleri

Su transferi genellikle “sürekli veya kalıcı transfer” olarak düşünülse de birden fazla
transfer alternatifi/çeşidi söz konusudur. Aşağıda su transfer çeşitleri verilmiş ve her bir
alternatif kısaca özetlenmiştir ( Lund, vd., 1992; Lund vd., 1995; Jercich, 1997):
1. Kalıcı, Sürekli Transfer,
2. Şarta Bağlı Transfer/Kurak Dönem Alternatifi,
• uzun dönem (20-50 yıl),
• orta vadeli (3-10 yıl),
• kısa dönem (1-2 yıl),
3. Anlık,
4. Su Bankası,
5. Geri Kazanılmış Suyun Transferi,
6. Su Değişimi
Kalıcı veya sürekli transferde alıcı satıcıdan su kullanım hakkını kalıcı/sürekli olacak
şekilde satın alır. Su mülkiyeti devletin hüküm ve tasarrufu altındaysa kaynak sürekli
kullanılmak üzere su ihtiyacı olan bölgeye tahsis edilebilir. Tarım alanlarında bu tür bir
transfer;
•
•

Kuru tarıma dönüşü,
Toprağın uzun süreli nadasa bırakılmasını,
• Sulamada düşük kaliteli suyun kullanılmasını,
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beraberinde getirmektedir.
Çoğu durumda su kullanım hakkını sürekli olacak şekilde satın almak veya tahsis etmek
tercih edilen bir durum değildir. Özellikle; kuraklık, doğal afetler nedeniyle şebekede veya
rezervuarlarda meydana gelen büyük tahribatlar, mevcut su kaynaklarının kirlenmesi ve
beklenmeyen büyük su talebi vb., özel durumlarda şarta bağlı antlaşmalar veya tahsisler tercih
edilmektedir. Şarta bağlı transferin süresi ihtiyaç sahibinin ortadan kaldırmak istediği
belirsizliğin özelliklerine bağlı olarak değişebilmektedir.
Su bankası uygulaması ilk defa Kaliforniya’da denenmiştir. 1987–1992 yılları arasında
süren kuraklık nedeniyle Kaliforniya’da kuraklıkla mücadele etmek amacıyla bir ekip
oluşturulmuştur. Bu ekip kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bir dizi önlem
geliştirmiştir. Bu önlemlerden biri de su bankasının kurulması olmuştur. 1991 yılında kurulan
banka su satın almış ve ihtiyaç sahiplerine satmıştır. 348 özel kuruluş (ekim yapmayan
çiftçiler, ihtiyaç fazları suya sahip olan kişi ve kuruluş, vb.,) bankaya su satmış 12 kurum ve
kuruluş da su satın almıştır. Satın alınan suyun % 90’ı kentsel ve endüstriyel amaçlar için
kullanılmıştır. 1992 ve 1994 yıllarında banka yeniden faaliyete geçirilmiş ve başarılı sonuçlar
elde edilmiştir. Bu deneyimden elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:
•

•
•

Tek bir merkezi bankanın olması çeşitli avantajları beraberinde getirmektedir. Suyu
taşımanın maliyeti oldukça azalmaktadır. Alıcılar ile satıcılar arsındaki antlaşma daha
kolay gerçekleşmektedir. Alıcı ve satıcılar kolay iletişim kurmakta ve terminolojide
zorluk yaşamamaktadır,
Tüm sektörler su satın alarak ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidebilmektedir. Özellikle
kurak dönemlerde çiftçiler çok yüksek meblağlar ödeyerek su almaktadır,
Su satışı kurak dönemlerde ilgi ile karşılanmaktadır,
Depolama ve taşıma transferin iki önemli konusudur,

•
•

Özel yasal düzenlemeler gerekebilir,
Su bankası su transferini kabul edilebilir hale getirmektedir.

•

Kentsel atıksular geri kazanılarak suyun getirildiği bölgeye tekrar transfer edilebilir. Ancak
su kalitesinde meydana gelen değişimlerin kabul edilmesi sorun olabilir. Ayrıca farklı kalitede
su talebi veya talepteki salınımlar otoriteleri su değişimine dolayısı ile transfere motive
edebilir.
2. HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİNİN ETKİLERİ

Kendisini çevreleyen diğer doğal kaynaklarla birlikte bir bütünü oluşturan su kaynaklarının
yapay yollarla bir bölgeden bir başka bölgeye transfer edilmesi, dikkatli bir şekilde
değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gereken çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları da
beraberinde getirmektedir. Benzer sorunlar doğal olarak gerçekleşen transferin engellenmesi
durumunda da ortaya çıkmaktadır. Çoğu zaman iki problem iç içedir: Suyu taşımak için suyun
transferini engellemek. Dolayısıyla problem iki yönlü olarak değerlendirilebilir:
1. Suyun yapay yollarla transfer edilmesi durumunda ortaya çıkabilecek problemler,
a) suyu veren havzada,
b) suyu alan havzada,
c) suyu veren ve alan havza ile ilişkili diğer alanlarda ve/veya faaliyetlerde,
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2. Suyun doğal yollarla transferinin engellenmesi durumunda ortaya çıkabilecek
problemler (barajların, rezervuarların, vb. muhtemel etkileri)
Bu sorunların şiddeti ve/veya büyüklüğü “zamana ve mekana” göre önemli farklılıklar
gösterse de aşağıda özetlen konular her iki problem içinde dikkatli bir şekilde irdelenmelidir
(Biswas, 1983):
1. Fiziksel Sistem
a) Nicel değişimler: su hızı, mansap şartlarındaki değişim, yeraltı suyu
seviyesindeki değişimler, vb,
b) Su kalitesindeki değişimler,
c) Karadaki etkiler: arazi kullanımında değişiklik, erozyon, zemin çökmesi,
toprak yapısının değişmesi, depreme neden olma, diğer hidrojeolojik faktörler,
d) Atmosferdeki etkiler: sıcaklık, buharlaşma, mikro ve makro iklimdeki
değişiklikler,
2. Biyolojik Sistem
a) Suda: zooplankton, fitoplankton, balık ve sucul omurgalılar, bitkiler ve hastalık
taşıyıcılar,
b) Karada: bitkiler ve hayvanların yaşam alanlarının kaybı veya yaşam alanlarının
gelişimi,
3. Toplumsal Sistem
a) Üretimde: tarımsal üretim, su ürünleri, hidroelektrik, taşımacılık, rekreasyon,
madencilik, vb.,
b) Sosyal ve kültürel yaşamda: işsizlik, yeni iş olanakları, insanların başka yerlere
yerleşmesi, antropolojik etkiler, politik çekişmeler, su hakları,
Kaliforniya’da Central Valley Projesi (CVP) ve State Water Projesi (SWP) kapsamında
gerçekleştirilen su transfer projeleri ciddi çevresel problemleri de beraberinde getirmiştir.
The San Japuin Deltası’nda büyük miktarda suyun Güney Kaliforniya’ya transfer edilmesi;
kurak dönemlerde deniz suyunun deltanın iç kesimlerine doğru girmesine ve tarımsal
alanların sulanması, kentsel kullanımlar ve doğal hayat için suyun kabul edilemez derecede
tuzlanmasına neden olmuştur. The San Japuin Vadisi’nde büyük ölçekli sulama projeleri
nedeni ile yapılan transferler Eyalet’ de bulunan sulak alanların % 95’nin kaybına neden
olmuştur. Bu nedenle bu alanları kullanan göçmen ve su kuşlarının sayısı 1940’lı yılların
sonunda 60 milyon iken 1990’ların başında 3 milyona gerilemiştir. Mono Gölü’nü besleyen
akarsuların bir kaçının Los Angeles’ a transfer edilmesi nedeniyle gölde su seviyesi yaklaşık
12 m düşmüş, tuzluluk problemi baş göstermiş, göl ekosisteminin üretkenliği azalmıştır.
Ayrıca şiddetli rüzgar ve fırtınada, açığa çıkan göl tabanından kalkan tozlar alkali partiküller
içerdiği için insan sağlığını tehdit etmiştir (Hirji, 1998).
Avustralya’ da The Snowy Mountains Hidroelektrik Projesi kapsamında gerçekleştirilen
transfer nedeniyle suyun gönderildiği havzalarda nehir yatakları tahrip olmuş, alıcı ortamlara
deşarj edilen atık su miktarı artmıştır. Özellikle Murray-Darling Nehri havzasından alıcı
ortama gelen azot ve fosfor yüklerinde artış gözlenmiş, aşırı sulama ve yetersiz drenaj nedeni
ile tarım arazilerinde tuzlanma problemi ile karşılaşılmıştır. 1991 yılında ise Darling
Nehri’nde mavi yeşil alg patlaması ve bunun sonucunda kütlesel balık ölümleri olmuştur
(Wright, 1999; Hirji, 1998).
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İspanya’da Ebro Nehri’nden yapılacak transfer nedeniyle; tuzlu suyun deltadan 18 km
içeriye gireceği ve bu nedenle nehir flora ve faunasının önemli derecede tahrip olacağı,
deltaya gelen sediment ve tatlı su miktarında azalmanın olacağı ve bu nedenle deltanın kıyı
erozyonunu da içeren ciddi problemlerle yüz yüze geleceği, deltada bulunan tarım alanlarının
tuzlanma problemi ile karşılaşacağı ve deltada önemli ekonomik ve ekolojik kayıpların
olacağı yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Prat, vd.,1995) .

Güney Afrika’da Lesotho Highlands Water Projesi kapsamında Malibamatso Nehir üzerine
inşaa edilen Katse Barajı’nın balıkların yumurtlamak için nehrin membasına doğru hareketini
engelleyeceği, nehrin mansabında bentik makromurgasızların yaşam alanlarının zarara
göreceği, nehir ekosistemindeki bazı türlerin yeni çevresel şartlara uyum sağlayamayacağı,
suyun transfer edildiği Ash Nehri’nde akım rejiminde ve sediment yükünde değişimlerin
olacağı, nehir yatağının taşıma kapasitesi aşılacağı için sel baskınlarının olabileceği, nehir
yatağının aşınacağı belirlenmiştir. Ayrıca barajda depolanan suyun sıcaklığının Ash Nehri’nin
su sıcaklığından farklı olacağı ve bu durumun Ash Nehri’nin su kalitesini etkileyeceği
belirtilmiştir (Snaddon, vd. 1998).
Su transferinin yaratacağı kimi etkileri belirlemek için transferden sonra yapılacak izleme
çalışmalarını beklemek gerekmeyebilir. Bu konuda Houston Gölü’nde yapılan çalışma iyi bir
örnektir. Houston Kenti’nin su ihtiyacı Houston Gölü’nden karşılanmaktadır. Kentin
gelecekteki su ihtiyacını karşılayabilmesi için göle Trinity Nehri’nden su transfer edilmesi
planlanmış ancak transferle birlikte su kalitesinde meydana gelebilecek değişimler CEQUAL-W2 modeli ile tahmin edilmiştir. Su sıcaklığı, fosfor, amonyak azotu, nitrit azotu,
nitrat azotu, alg ve çözünmüş oksijen konsantrasyonunda meydana gelebilecek değişimler
farklı transfer senaryoları kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar; amonyak azotu ile
çözünmüş oksijen konsantrasyonunda ve su sıcaklığında farklı transfer senaryolarına rağmen
önemli değişimlerin olmayacağını, buna karşın alg, fosfor, nitrit azotu ve nitrat azotu
konsantrasyonlarında önemli değişimlerin olabileceğini göstermiştir (Liscum, vd., 2000).
Su transferinin neden olduğu zararları karşılamak veya önlemek amacıyla bir dizi yöntem
önerilmiştir. Bu yöntemler (Lund, vd., 1995);
•
•
•
•
•

Transferin vergilendirilmesi,
Suyu veren bölgeye meydana gelebilecek ekonomik kayıplardan dolayı tazminat
ödenmesi,
Su satışından elde edilen vergilerin suyun alındığı bölgeye gönderilmesi,
Etkilerin izlenmesi,
Transfer ile elde edilen suyun ihtiyacı doğrudan karşılamadığı, ilave/ek su olarak
değerlendirildiği durumlarda transferin sınırlandırılması,

Fiziksel, biyolojik ve toplumsal sistemde meydana getirdiği olumsuz etkilerle birlikte su
transfer projelerinin sağladığı kimi yararlarda söz konusudur. Bu yararlar (Lund, vd.,1995);
•
•
•
•

Transfer doğrudan su ihtiyacının karşılar,
Yeni su kaynakları yaratmanın (desalinizasyon, yeni rezervuar ve barajlar, vb.,)
yüksek maliyetinden kurtarır,
Talep yönetiminin yüksek maliyetlerinden (şebekedeki kayıpların önlenmesi için
şebekenin yenilenmesi, vb.,) kurtarır,
Kaliteli su ile düşük kaliteli suyun değiştirilmesi arıtma maliyetini azaltır,
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•
•

Transfer mevcut sistemin performansını ve esnekliğini artırır,
Tarımsal alanlardan kentsel alanlara su transferi; kuru tarıma geçiş veya daha az su
kullanılması nedeniyle tarımsal alanlardan su kaynaklarına gelebilecek olan azot ve
fosfor yükünden azalmaya neden olur,

3. AHLAK FELSEFESİ AÇISINDAN HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİ

Felsefenin araştırma konularından biride ahlaktır. Ahlak felsefesi (Etik) iyi ve kötü olanı,
ahlaklı ve ahlaksız olanı inceler. Araştırmasında nasıl sorusundan çok neden sorusu ile
ilgilenir. Dolayısıyla su transferi söz konusu olduğunda Ahlak Felsefesi açısından iki temel
soru sorulabilir:
1. Su transferi neden yapılmalıdır veya transferin ahlaki gerekçeleri nelerdir?
2. Su transferi neden yapılmamalıdır veya transferin gerçekleştirilmemesinin ahlaki
gerekçeleri nelerdir?
Konuya suyu veren havza ve suyu alan havza temel alınarak yaklaşılabilir. Suyu alan havza
açısından transferin ahlaki gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir (Wessel, 1999):
•
•
•

Temel insan hakları: İyi kalitede su tüketmek temel insan haklarından biri olarak kabul
edilmektedir. Dolayısıyla transfer temel insan haklarının sağlanabilmesi için kaçınılmaz
olabilir.
Dayanışma/Yardımlaşma: Aynı ulus veya kültüre sahip insanlar temel ihtiyaçların herkes
için temin edilebilmesi amacıyla dayanışma içinde olmalıdır.
Önemli ekolojik alanları korumak: Önemli ekolojik alanları korumak amacıyla transferi
gerçekleştirmek zorunlu olabilir.

Suyu veren havza açısından transferin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi için de
ahlaki gerekçeler vardır. Transferin gerçekleştirilmesi için ahlaki gerekçeler aşağıda
özetlenmiştir (Wessel, 1999):
•
•
•

İyi komşuluk ilişkileri: Birlikte yaşamak zorunda olduğumuz komşularımızın
karşılaştığı sorunlar için istedikleri yardımı sunmak yerinde bir davranış olacaktır.
Yardımseverlik
Merhamet duygusu: Birine veya bir guruba çektikleri sıkıntıdan dolayı yardım etmek
merhamet duygusunun bir gereğidir.

Suyu veren havza açısından transfere izin verilmemesinin ahlaki gerekçeleri ise aşağıda
özetlenmiştir (Wessel, 1999):
• Sağlık: Transfer suyla ilişkili hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabilir.
• Kötü su kaynakları yönetimi: Temel kurallardan biri şudur: zor bir durum karşısında
kişiye yardım edecek olan herkesten önce kendisidir. Bu kuraldan hareketle kaynak
israfının/tahribatının en aza indirilmesi kuralı üretilebilir. Bunun anlamı ise suyu alan
havzada mevcut su kaynaklarının etkili yönetimi için gerekli tüm önlemlerin
alınmasıdır.
• Doğayı koruma, sürdürülebilirlik: Doğal yaşamın sürdürülebilirliği için büyük miktarda
suyu transfer etmek ahlaki olmayabilir.
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•

Önemli ekolojik alanları korumak: Eğer suyu veren havzada ekolojik açıdan önemli
alanlar zarar görecekse su transfer etmek ahlaki olmayabilir. Bu gibi durumlarda
gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.

4. HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Literatürde havzalar arası su transferi ile ilgili öneri birçok çalışmada sunulmuştur. Bu
bölümde sadece konunun farklı noktalarına dikkati çeken çalışmalar özetlenmiştir.
Yevjevich (2001) transfer projelerinin planlanmasının uzun süreceğini ve proje ile ilgili
detaylı çalışmaların mutlaka yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Su transferi ile ilgili olarak
hükümetin/merkezi otoritenin rolüne dikkati çekmiş; yerel ve merkezi hükümetlerin konu ile
ilgili olarak yapacağı üç önemli çalışmayı sıralamıştır. Bu çalışmalar;
1. Su kaynaklarını transferi de içerecek şekilde planlamak,
2. Transferle ilgili açık ve anlaşılır politikalar ve stratejiler geliştirmek,
3. Gerekli yasal düzenlemeleri yapmaktır.
Adı geçen çalışmada transfer ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü için üç yöntem önerilmiştir.
Bu yöntemler;
1. Merkezi hükümetler bilimsel çalışmalarla desteklenmiş yasal düzenlemeler yaparak
uyuşmazlıkları çözebilir,
2. Mahkemeler aracılığı uyuşmazlıklar çözülebilir. Çok pratik olması açısından projenin
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin nihai karar veya projenin olumsuz etkilerinin
en aza indirilebileceği çözümler mahkemeler aracılığı ile üretilebilir.
3. Serbest piyasa mekanizması işletilerek taraflar karşılıklı anlaşmalar ile uyuşmazlıkları
çözmesi sağlanabilir.
Cox (1999) konu ile ilgili Paris’te yapılan çalıştayda aşağıda sıralanan kriterlerin
sağlanması durumunda su transfer projelerinin hayata geçirilmesini önermiş ancak bu
kriterlerin kesin direktifler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmiştir:
Ekonomik Kriterler:
Kriter 1: Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine ve talebin azaltılması için alınan
önlemlere rağmen bir bölge hala su sıkıntısı çekiyorsa veya çekecekse su transfer edilebilir.
Kriter 2: Suyun alındığı havzanın gelişimi için su gelecekte önemli bir sıkıntı teşkil
etmeyecekse transfer gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte; eğer gelecekte suyun alındığı
havzada söz konusu olacak ekonomik kayıplar karşılanırsa su transferi gerçekleştirilebilir.
Çevresel Kriterler:
Kriter 3: Geniş kapsamlı çevresel etki değerlendirmesi transfer projesinin hem suyu veren
havzada hem de suyu alan havzada çevre kalitesinde önemli bir bozulmanın, değişimin
olmayacağını göstermesi durumunda transfer gerçekleştirilebilir. Bunla birlikte olası
zararların bedeli ödendiği takdirde de transfer gerçekleştirilebilir.
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Sosyal ve Kültürel Kriterler:

Kriter 4: Geniş kapsamlı sosyal ve kültürel etki değerlendirmesi transfer projesinin hem suyu
veren havzada hem de suyu alan havzada sosyal ve kültürel yaşamda önemli bir bozulmanın,
değişimin olmayacağını gösterirse transfer gerçekleştirilebilir. Bunla birlikte olası zararların
bedeli ödendiği takdirde de transfer gerçekleştirilebilir.
Yararın Paylaştırılması:
Kriter 5: Projeden elde edilecek net fayda suyun alındığı ve iletildiği havzalar arasında eşitçe
dağıtılmalıdır.

Okamoto (1983) Japonya ve diğer ülke deneyimlerinden hareketle havzalar arsı su transferi
ile ilgili olarak aşağıdaki önerileri sunmuştur:
1. Havzalar arsı su transferine karar vermeden önce diğer olası tüm alternatifler
dikkatli bir şekilde irdelenmelidir.
2. Transfere karar verildiyse elde bulunan çeşitli yöntemlerle projenin avantaj ve
dezavantajları belirlenmelidir.
3. Büyük ölçekli su transfer projelerinin geliştirilmesi uzun süre alır. Böyle bir planın
araştırılması, dizaynı, inşaası ve işletilmesi ustalıkla yapılmalı ve projenin her
aşamasında olası etkiler belirlenebilmelidir.
4. Çok amaçlı su transfer projelerinin planlanması ve işletilmesi sırasında projeden
yararlanacak taraflar arsında tartışma veya çatıma çıkabilir. Bunun için gerekli
önlemler alınmalıdır.
5. Bu tür projelerin pozitif etkileri nadiren değerlendirilmektedir. Bu nedenle olası
negatif etkilerle birlikte projenin sağlayacağı yararlarda belirlenmelidir.
Lund, vd., (1992) Kaliforniya Eyaleti’ndeki su transferi deneyimlerinden yola çıkarak on
önemli sonuca varmıştır. Bu sonuçlar aşağıda verilmişti:
1. Transfer mevcut sistemin performansını ve esnekliğini artırmak için yararlı olabilir,
2. Transfer tek başına çözüm değildir. Transfer geleneksel temin ve talep yönetimi ile
bütünleştirilmelidir,
3. Transfer bazı altyapı değişiklilerini gerektirebilir. Taşınan suyun depolanacağı rezervuarın
büyültülmesi gerekebilir. Mevcut arıtma tesisinin de büyültülmesi gerekebilir,
4. Transfer çeşitli biçimlerde gerçekleştirilebilir,
5. Su transferinin mevcut sistem içindeki yeri yerel şartlara bağlı olarak farklılıklar
gösterebilir,
6. Transfer su kaynakları yönetiminde geniş düşünmeyi gerektirir,
7. Transfer projeleri geliştirilirken ve uygulanırken çevre, yasal ve “üçüncü taraflar” göz
önünde bulundurulmalıdır,
8. Önemli su transferi projeleri için yerel ve merkezi otoritelerin yardımına ihtiyaç vardır.
Belisizlikleri, riskleri ve taşıma maliyetini azaltmak ve koordinasyonu sağlamak için bu
tür bir yardım gereklidir,
9. Kuraklık su kaynaklarının yönetiminde değişime motive etmektedir,
10. Su transferinden kaçınılamaz sadece ertelenebilir. Nüfusun ve buna bağlı olarak talebin
artması, kaynakların dağılımındaki bölgesel farklılıklar ve kuraklık su transferini
kaçınılmaz kılmaktadır.
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Biswas (1983) aşağıda sıralanan özellikler açısından havzalar arası su transfer projelerinin
birbirine benzediği belirtmiştir. Biswas’ a (1983) göre;
1. Su transfer projeleri çoğu zaman transferin doğrudan maliyeti ile değerlendirilmiştir,
2. Havzalar arası su transferine alternatif uygulanabilir diğer projeler ortaya konmamakta
ve/veya araştırılmamaktadır. Su kaynaklarının yönetiminde mühendisler ve
ekonomistler baskın iki meslek grubudur. Bu meslek grupları ise su transferine karar
verirken genellikle iki kriteri göz önünde bulundurmaktadır: teknik olarak transfer
olanaklımıdır, transfer ekonomik midir,
3. Genellikle su transferi projelerinden tarım sektörü yararlanmaktadır. Bu nedenle yapılan
analizler transferin tarımsal faaliyetlere sağlayacağı katkı hakkındadır. Bu
değerlendirmelerde işsizliğin azalması, gelir dağılımındaki değişimler gibi sosyal
konularla çevresel sorunlar göz önünde bulundurulmamaktadır. Bunun nedeni ise
transferin sosyal ve çevresel fayda ve/veya bedelinin ortaya konulmasındaki zorluktur,
4. Gelişmiş ülkelerde büyük ölçekli su transfer projelerine karşı özellikle havzalar arası ve
uluslararası projeler için artan bir muhalefetten söz etmek mümkündür. Bir ülkeden bir
başka ülkeye hata aynı ülke içinde yer alan bir havzadan bir başka havzaya su transferi
nadiren tartışmasız gerçekleştirilebilmektedir. Teknik ve ekonomik fizibilite
çalışmaları göreceli olarak daha kolaydır. Geçek problem su transfer projelerinin
kamuoyu tarafından kabul edilebilirliğidir. Başka doğal kaynakların transferinde
herhangi bir problem yaşanmazken su için durum tamamen farklıdır. Toplumsal
refleks su söz konusu olduğunda daha çabuk harekete geçmekte ve bu durum politik
yaşamda da karşılığını bulmaktadır. Bu durum belki de “su farklıdır” sendromu ile
açıklanabilir ve yakın bir gelecekte büyük olasılıkla değişmeyecektir,
5. Uluslararası ve havzalar arası su transferini yasal durumu (su hakları, vb.) oldukça
karmaşıktır. Yeterli yasal ve kurumsal çerçeve henüz oluşturulmamıştır ve bu
konudaki anlaşmazlıkları çözecek hızlı bir yöntem henüz geliştirilmemiştir,
6. Altmışlı yılların ortasından itibaren su transferine karşı hem sosyal hem de çevresel
tabanlı muhalefet önemli oranda yükselmiştir.
Paris’te yapılan “Interbasin Water Transfer” çalıştayının resmi olmayan sonuç
bildirgesinde konu ile ilgili aşağıda sıralanan hususlara da yer verilmiştir (Summary
Statement, 1999);
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfer su sıkıntısını aşmak için muhtemel çözümlerden biridir,
Havzalar arası su transferinin başlangıç noktası su sıkıntısı nedeni ile suyu alan havzanın
sürdürülemez bir durumun meydana gelmesidir,
Havzalar arası su transferine talep yönetimi ile karşı durmak yaygın olan yanlış bir
görüştür. Gerçekten talep yönetimi tek başına su sorununu çözseydi gerçekten ne transfere
nede yeni barajlara ve bunun gibi yatırımlara ihtiyaç olacaktı,
Su kaynaklarının çeşitlendirilmesi su sistemlerinin esnekliğini arttıracak, su kıtlığı riskini
azaltacaktır,
“Havzalar arası su transferi rasyonel ve vazgeçilmez” olacaktır şeklindeki geçmiş
dönemlere ait yaklaşım 21. yüzyılda da varlığını sürdürecektir,
Gerçek sorun su kaynaklarının paylaşımıdır. Transfer sadece işin teknik boyutudur,
Transfer edilen su verimli kullanılmalıdır,
Transfer için yapılacak antlaşma elde edilecek yararların eşitçe paylaşılmasını garanti
altına almalıdır,
Transfer antlaşmalarına suyun veren havzada yaşayacak olan gelecek kuşaklarda
düşünülerek zaman sınırlaması konulmalıdır,
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•
•
•

Transfer antlaşmaları olanaklar dahilinde yapılacak olan izleme ve periyodik
değerlendirmeleri içermelidir,
Suyun alındığı havzada su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi olumsuz
etkilenmemelidir,
Suyun alan ve veren havzada projeyle üretilecek ekonomik ve sosyal yararlar
paylaştırılarak sürdürülebilir kalkınma devam ettirilebilmelidir.

5. SONUÇ

Sınırlı su kaynakları, birçok bölgede sosyoekonomik sistemin artan su talebeni
karşılayamamaktadır. Bu nedenle akla gelen en kolay çözüm su transferi olmaktadır. Ancak
su transferi projeleri tartışmaları, çatışmaları da beraberinde getirmektedir.
Su kaynaklarının planlanması ve yönetiminde mevcut kurumsal yapı nedeniyle ciddi
sıkıntılar yaşayan Türkiye’nin büyük ölçekli su transfer projelerinin yaratacağı çevresel ve
sosyal sorunlara çözüm üretebilmesi ancak konuyla ilgili sistematik bilgi üretmesi ile
mümkün olabilecektir. Ayrıca Türkiye’de halen bu konuda “karar verme süreci” bilimsel
verilerle desteklenmemiş, kriterler tanımlanmamıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin su transferi için
bilimsel verilerle desteklenmiş bir “karar destek sistemine” ve bu konuda geliştirilmiş
politikalara ihtiyacı vardır.
Kullanılabilecek “kara destek sistemi” transferin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini
ortaya koyabilecek sayısal değerler üretebilmelidir. Bu amaçla DRIFT veya IFIM modelleri
kullanılabilir. Her iki model ile herhangi bir nehrin debisinde meydana gelen değişimin eko
sistemi nasıl etkilediği sayısal verilerle ortaya konulabilmektedir. Bu amaçla her iki model
yardımı ile incelenen su sisteminin “çevresel su ihtiyacı” hesaplanabilmektedir. Ancak bu
modeller özellikle transferin çevresel etkilerini tanımlamak için uzun süreli gözlemlerden elde
edilmiş çok sayıda veriye ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle yeterli veri toplanana kadar
“çevresel su ihtiyacı” Tennant Metodu, Islak Çevre Metodu veya R2Cross Metodu ile
hesaplanabilir ve transfer edilecek su miktarı bu ihtiyaç da göz önüne alınarak belirlenebilir.
Elde bulunan veriler bu metotların kullanılabilmesine olanak vermektedir.
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ÖZET

Bu makale, sulama yönetimlerinin sulama performansını değerlendirmek amacı ile
kullanabilecekleri bir çerçeveyi sunmakta ve yöneticilerin inandığı performans ölçümü için
pratik, yararlı ve genel olarak uygulanabilir göstergeler setini önermektedir. Tarımsal üretim
için kanal sistemlerinin yönetimine odaklanan önceliklere karşın, uzun süreçli performansı
değerlendirmede kullanılabilecek göstergeler incelenmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada
performansı iyileştirmek için yöneticileri güdüleyen teşvik sistemine sahip olma gerekliliği
kadar işletme yönetim performansı ile stratejik performansın önemi üzerinde durulmaktadır
Anahtar Kelimeler: Sulama, yönetim, organizasyon, performans, sistem
METHODOLOGIES FOR ASSESSING PERFORMANCE OF SUSTAINABLE
IRRIGATION MANAGEMENT
ABSTRACT

This paper presents a framework irrigation managements can use in assessing performance
of irrigation, and recommends a specific set of indicators for measuring performance that the
managers believe are practical, useful, and generally applicable. Although the primaries focus
on the management of canal systems for agricultural production, it is discussed indicators that
can be used for assessing longer term performance. Finally, this study highlights the crucial
importance of strategic performance, as well as operational management performance, and the
necessity of having an incentive system that encourages managers to improve performance.
Key Words: Irrigation, management, organization, performance, system
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1. GİRİŞ

Sulama amacı ile su kaynaklarının işletilmesi sağladığı fayda ve su kullanım etkinliği
yönünden periyodik değerlendirmeleri gerektirmektedir. Sulama sektöründe performansa olan
ilgi, dünyada sulu tarım sistemlerinin sürdürülebilirliğini artırma düşüncesi ile su kaynakları
üzerinde gelişen bir baskı şeklinde sürekli artmaktadır. Yapılan bir yatırım, verim artışına
ilişkin sonuçlar ile kaynakların yönetimi üzerine bilgi edinilmesini zorunlu kılmaktadır.
Önceki yüzyılda sulama sistemlerinin yapımına bağlı olarak sulanmış alanlarda önemli bir
artış olmuştur. Gelişmenin büyük çoğunluğu, yağış ile beslenen arazileri sulanabilir tarım
arazilerine dönüştürme amacıyla suyun toplanması, depolanması ve dağıtımı için gerekli olan
sistemlerin başlangıç yatırımlarında meydana gelmiştir. Bu tür bir gelişme, yatırımcılar,
politikacılar, planlamacılar, yöneticiler ve su kullanıcılar olmak üzere sulama sistemlerinin
performansı üzerinde doğrudan ilgiye sahip birkaç grup yaratmıştır. Bu grupların her biri ilgili
olduğu sistemin etkinliğini değerlendirebilmektedir. Bu işlemi yerine getirebilmek için ilgili
gruplar, sadece sistemin girdileri ile çıktıları hakkındaki temel bilgileri değil, aynı zamanda
içerisinde bilgilerin işlenebileceği ve değerlendirilebileceği bir yapıya veya çerçeveye
gereksinim duymaktadır. Bu çerçeve, bireysel sistemlerde performansı değerlendirmeye,
işletme giderleri ve ilk yatırımların göreceli faydasını belirlemeye, diğer sistemler ile hatta
ekonominin diğer sektörleri ile karşılaştırmaya olanak vermelidir. Bu tür bir çerçeve ve
göstergeler seti olmaksızın performansı değerlendirme ve sulama yönetimini iyileştirme daha
az öneme sahip göreceli bir değer olarak kalacaktır. Sulama sektöründe zayıf performans
ilişkilerinden sürekli söz edilmesine karşın üzerinde uzlaşmaya varılan çok az sayıda
performans göstergesi mevcut olup, performans değerlendirme için üzerinde uzlaşmaya
varılan bir çerçeve bulunmamaktadır.
Bu makale, sulama sistemlerinin performansını ölçme, değerlendirme ve iyileştirme
çalışmalarında sulama yöneticilerince kullanılabilecek performans değerlendirme çerçevesi ile
performans göstergeler setinin nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktadır.
2. SULAMA VE PERFORMANS

Performans değerlendirmesi, insanlığın ilk kez bitkisel üretimi iyileştirmek için suyu
kullanmaya başlamasından bu yana sulamanın bütünleyici bir parçası olmuştur. Performansı
izlemedeki başarısızlıklar birkaç yüzyıldır bilinmektedir. Fırat ve Dicle nehirlerinin suyunu
kullanan Mezopotamya gibi medeniyetlerin gerilemesi ve çöküşü, büyük ölçüde aşırı su
kullanımından kaynaklanan suya doygunluğa ve tuzluluğun artmasına bağlanmaktadır.
Yirminci yüzyılda sulanan alanlarda yoğun bir gelişme görülmüştür. Tüm gıda üretiminin
yaklaşık % 35’i sulu alanlarda üretilmiş ve sürekli artan bir nüfusu beslemek için insanlığa
olanak veren birincil etmen olmuştur. Sınırlı bir dünyadaki nüfus artışı, su ve arazinin
verimliliğini artırma özellikle, tarım dışı su kullanımlarının sürekli artması bu baskıyı
yoğunlaştırmıştır. Dünyadaki tüm suyun yaklaşık % 70’i sulu tarımda kullanılmaktadır.
Ancak, şehir ve endüstri sistemlerin artmasına bağlı olarak bu miktar azalmasını
sürdürmektedir. Daha az kaynak ile daha fazla üretim yapma baskısı arazi ve sudan
yararlanmaya ilişkin performansın iyileştirilmesini gerektirmektedir. Bunu yerine getirmek
için sulama yöneticileri ulusal ve tarla seviyesinde gelecekteki istemleri karşılamak için çok
daha sıkı çalışmalıdırlar.
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Oldukça az sayıdaki sulama kurumu verimliliği iyileştirmeye çalışan personele sağladığı
yüksek performans için bir özendirme ödülü vermektedir. Dünyadaki birçok sulama kurumu,
planlama ve inşaat birimleri olarak kurulup gelişmesine karşın bunu izleyen süreçlerde
yönetim istemleri için uyarlanamamıştır. Performans iyileştirilmesinde ayrı, ayrı yerine
getirilmesi gereken üç koşulun olduğu düşünülmektedir. Bunlar; sulama yöneticilerinin
performansı değerlendirmede kullanacağı bir çerçeve, performans ölçümü için gereksinim
duyulan pratik ve yararlı göstergeler seti, performansın mevcut seviyesini iyileştirmek için
sulama yöneticilerini özendiren uygun bir ödül sistemidir [Bos and Nugteren, 1990].
Deneyimler, bu üç koşuldan sadece birinin yerine getirilmesiyle önemli ölçüde performans
iyileşmesinin ortaya konamayacağını göstermiştir. Mevcut bilgileri kullanmak veya daha iyi
bir iş yapma yönünde yöneticiler özendirilmez ise temel ölçekleri anlamaya ilişkin koşullarda
bir azalma olmaktadır. Performans değerlendirmesinde bir çerçeve geliştirmek için öncelikle
eldeki olanakları irdelemek olayın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Performans
iyileştirmesini sürdürme girişimi, farklı ülkelerden seçilen sulama kurumlarında kullanılan
yaygın göstergeler seti ile çerçevenin sistematik tanıtımını amaçlayan oldukça uzun bir
aşamayı temel almaktadır. Proje iki aşamaya sahip olup ilki, mevcut performansın ve yönetim
çalışmalarının değerlendirilmesi, ikinci aşama ise performansı temel alan yönetim
çalışmalarının iyileştirilmesidir. Kurumlar, yönetimin sürdürülebilirliği için performans
iyileştirmede yöneticileri ödüllendirme yöntemlerini tanımlamalıdırlar.
3. SULAMA PERFORMANSINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN ÇERÇEVE

Performans değerlendirmesi, sulama sistemleri işletme-bakım ve yönetimine ilişkin rutin
görevlerin bütünleyici bir parçası olarak toplanan verilerin etkin kullanımında sulama
yöneticisine olanak sağlayan bir çerçeveyi gerektirmektedir. Performans değerlendirmesinde
çerçevenin amacı, her başarılı tekrarda daha iyisi yapılan şeylere olanak veren yönetici için
öğretici bir deneyim sağlayarak bu türdeki eylemlerin tekrarı arasında bir bağlantı kurmaktır
[Koç, 2003]. Büyük organizasyonlar için geliştirilen çerçeveleri kullanmanın sulama
yöneticileri için güç olduğu kanıtlanmıştır. Performans kriterleri, sulamanın karmaşık yapısı
ve birbirlerine benzememesi nedeniyle tek bir hizmet organizasyonu şeklinde
tanımlanamamıştır. Ancak, uygun bir performans değerlendirme çerçevesi oluşturma
yönündeki ilgi giderek artmaktadır.
Sulama sistemlerinde performansı iyileştirmek için yapılan birçok girişimdeki
başarısızlığın ana nedeni hangi konuların farklı zamanlarda ve bölgelerde kim tarafından
kullanıldığı ve bir sulama sistemiyle anlatılmak istenenin gözle görülür derecede karmaşık
olmasındandır.
Small and Svendsen [1990] nin çalışmasındaki diğer bir anahtar konu üç tip performans
ölçümü arasındaki ayrımı ortaya koymaktadır. Yöntem ölçümleri, incelenen sistemden en son
çıktılara ulaştıran sistemin içsel işlemlerini açıklamaktadır. Verim ölçümleri, bir sonraki
sistemdeki girdilerin mevcut noktasındaki verim niteliğini ve niceliğini tanımlamaktadır.
Tepki ölçümleri, geniş çevre üzerinde bu çıktıların tepkisini açıklamaktadır. Bu ayrım,
performansın farklı kişiler için farklı anlamlara yol açtığını tanımlamada yardımcı olmaktadır.
Özel bir sayı veya değerin kullanıldığı bir içerik belirlenene kadar karmaşıklık ve yanlış
anlama büyük ölçüde sürecektir.
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3.1. Performansı Belirleme Çerçevesi

Oldukça farklı ancak, tamamlayıcı bir yaklaşım Murrary-Rust and Snellen [1993]
tarafından yapılmıştır. Bu çalışma, bir sonraki döngüde yer alan uygun değişimleri yapmak ve
geçmiş performansı yeniden gözden geçirmek için yöneticilere olanak sağlayabilecek
amaçların döngüsel bir setini tanımlamaktadır. Bu yöntem farklı seviyelerdeki bireylerin
amaçlarına odaklandığı için daha çok geleneksel iş organizasyon terimleri ile ilişkiyi ortaya
koymaktadır. Sistem seviyesi, kurum seviyesi, sektör seviyesinde planlama ve politik çevre
olmak üzere üç organizasyon seviyesine ayrılmıştır. Her seviyedeki amaçlar setinin önemli
derecede farklılık göstermesi beklenmektedir.
Sulama kurumlarının performansını değerlendirme kavramı bir organizasyonda üretimi
yapılan ürünlerin değerlendirilmesi yerine hizmet yönünü tanımladığı için öncelikle üzerinde
durulan amaç açıkça ortaya konmalıdır. Bazı durumlarda, tarımsal girdiler, pompaj sulama
sistemlerine donanım sağlama, ürün yapısı ve kalitesiyle ilgili olabilmektedir. Ancak,
öncelikli ilgiyi sistem seviyesinde iyileştirilecek performansı temel alan kurumun verilecek
hizmetleri sağlayıp, sağlamayacağı konusu oluşturmaktadır. Çiftçiler, sistem yöneticileri ve
politikacılardan oluşan çeşitli guruplar arasındaki ayrımı kolaylaştırmak için su kullanıcılar ile
müşterilerin farklı olduğu tanımlanmalıdır. Abernethy [1989] bir sistemin performansını,
sistem amaçlarının göstergeleri olarak seçilen bir veya birkaç parametre ile ilgili başarının
ölçülen seviyelerinin ortaya konması olarak tanımlamıştır. Bu tanım, performans
değerlendirme sorununun odak noktasını oluşturan birkaç varsayım ile yürütülmektedir.
İlk konuyu ölçek ve izleme oluşturmaktadır. Sistem; su dağıtım sistemlerinin üzerinde
bireysel sulama sistemleri, sulu tarım sistemi ve ulusal seviye gibi farklı birkaç seviyeye sahip
olabilmektedir. Her seviye kendine uyan veya uymayan bir amaçlar setine sahip olmakta ve
farklı bir performans göstergeler setini gerektirmektedir. Performans değerlendirmesinde
ortak bir sorun amaçların bir seviyeden diğerine taşınabilmesidir. Bu durum, bireysel sulama
sisteminin tasarımını içeren amaçların farklılığı (su dağıtım etkinliği veya yağışla beslenen
tarımda üretim artışı) ile ulusal seviyedekilerin (kendine yeterli gıda üretimi veya faydaların
eşit dağılımı) bir karşılaştırmasını yaparak en iyi şekilde açıklanabilmektedir. Bu tür farklı
amaçlar uyuşmadığında farklı göstergeler ile değerlendirme bir zaman çerçevesini
gerektirmektedir.
İkinci konuyu özel amaçlara yönelirken mevcut kaynakları yöneterek yerine getirilen
performansa karşılık elde edilen sistem çıktıları ile performansın ortaya konulma derecesi
oluşturmaktadır. Bu ayrım, işletme ve stratejik performans olarak isimlendirilmektedir.
İşletme performansı; bitki yoğunluğu, su kullanım etkinliği, verimin belirlenen miktarı, su
dağıtımlarının zamanı, su seviyesi ve debi gibi özel girdi amacının yerine getirilme derecesini
göstermektedir. Sistemler arasındaki amaçları karşılaştırmak için verim performansı sürekli
boyutsuz bir oran veya yüzde olarak ortaya konulmaktadır. Genellikle, çıktının kendisi
performans ölçüsü olarak işlem görmektedir. Ancak, bu durum belirli bir yerde gerçekleştiği
için karşılaştırma yapmaya elverişli olmamaktadır. Farklı sistemler arasındaki verimleri basit
şekilde karşılaştırmak için beklenen performans seviyeleri veya potansiyel hakkında daha
fazla bilgi olmadan çok hassas değerlendirme yapılamamaktadır. Bireysel sistem sınırları
içerisinde gerçekçi bir değerlendirmenin yapılabilmesi için yöneticiler su kullanım etkinliği
veya verim gibi etmenleri artırmayı, potansiyel çevre zararının göstergelerini veya zayıf su
kalitesi gibi etkileri azaltmayı bir zaman serisi içinde açıklamalıdır. Aynı durum, sisteme
giren unsurlar için de geçerlidir. Bir bölgede gerçek değerlerin bir zaman serisi içinde
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analizlerinin yapılması performans ölçümü için çok yararlıdır. Boyutsuz oranlar aynı zamanda
farklı bölgelerdeki performans değerlerini karşılaştırmada daha fazla etkili olmaktadır.
Stratejik performans; sistemden en son çıktıları elde etmek için mevcut kaynaklardan
yararlanılma yöntemini incelemektedir. Mevcut kaynaklar ile amaç seti yöntemine ilişkin
amaçların oluşturulduğu yöntemler değerlendirilmektedir. Bu durum, mevcut kaynaklarda
beklenmeyen değişimlere yanıt verme, konuları etkin biçimde yansıtan performans
göstergelerini kullanarak amaçları karşılaştırma ve bireylerin performans değerlendirmesi ile
açıklanmaktadır. Yönetim performansı, çıktı performansını değerlendirmeye göre tarafsız ve
bireysel olduğundan performansı iyileştirme yöntemlerini daha açık ortaya koymaktadır.
Üçüncü konuyu ise performans beklentilerinin zaman içerisinde değişmesi oluşturmaktadır.
Etkin bir yönetim dış çevreye ve sistem içindeki değişimlere uyum sağlamalı, amaçları
değiştirebilme kapasitesine sahip olmalıdır. Göstergeler setini kullanma ve geliştirmedeki
sakınca, değişen amaçları veya sistemi etkileyen değişik koşulları yeterince yansıtmamasına
karşın kullanılmasıdır.
Sulama için performans değerlendirme yaklaşımı iş idaresinin kendi yönetimini
değerlendirdiği metotları temel almaktadır. Ansoff [1979], toplumun görüşünü yansıtan
organizasyon çalışmalarındaki etkinliğin karlı olup, olmadığını birbirini tamamlayan iki
ölçütün belirlediğini ortaya koymuş ve bu ölçütleri aşağıdaki gibi sıralamıştır.
1. Organizasyon ürünlerinin/hizmetlerinin müşterilerin gereksinimlerine yanıt verme
derecesi,
2. Organizasyonun bu gereksinimleri sağlamak için kaynakları kullanma etkinliği,
Bir organizasyon performansında çıktı amaçlarının yerine getirilme derecesi ile bunu
başarmak için mevcut kaynakların yönetimi ölçüt olmaktadır. Bu işlemin yerine getirilmesi
için yönetici, performansı tanımlamalı ve ölçmek için bir göstergeler seti seçmelidir. Önceki
çalışmalar ile sonuçları üzerine bilgi sağlayan performans göstergeleri, gelecekteki
çalışmalara karar vermede yönlendirici değerlendirmeler ile bilgi edinilmesine yardımcı
olmaktadır. Yöneticinin amacı farklı bakış açılarını ortaya koyduğu zaman amaçlar arasında
bir ayrımın yapılması önemli olmaktadır.
Bir planın amacı, sulama sisteminin içinde bulunduğu sektörü veya sulama sisteminin
tümünün amacını yansıtmaktadır. Amaçlar; sürdürülebilirlik, yeterlilik, eşitlik ve bitki
çeşitliliğiyle örneklendiği için kesinlik göstermemektedir. Bu tür amaçları belirlemek,
denetlenebilen ve izlenebilen kısa süreçli işletme planlarını geliştirmede sistem yöneticileri
için başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu neden ile somut ve nicel amaçlara sahip olmak
önem taşımaktadır. Amaç, ölçülebilen bir şeyin net değerini yansıtmaktadır. Amaçlar yerine
getirildiğinde karşılanması istenen koşullar hakkında gereksinim duyulan bilgiyi işletme
personeline sağlayacaktır.
Performans göstergeleri, kanal debisi veya verim gibi özel bir parçanın değerini ölçmede
daha çok kullanılmaktadır. Göstergeler nitel olduğu kadar nicel bir ölçümü içermeli ve
benimsenen standartlar veya izin verilen esneklikler ile birlikte yürütülmelidir. Gösterge
değeri özel bir değişim aralığının dışına düşerse performansın istenen seviyede olmadığı
düşünülmelidir. Bu yaklaşım, yönetim ve çıktılar arasında açık bir ayrımın yapılmasına
olanak sağlamaktadır. Özel performans göstergeler setinin en son faydası o seviyedeki
performansın üzerinde durulma nedenleri ile gerçekte yerine getirilmesi düşünülen
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performans seviyesinin değerlendirilmesini kolaylaştırmak ve gelecekte daha iyi bir
performans için yöneticilere yol göstericilik yapmaktır.
Amaçlar, farklı seviyelerdeki yöneticilerin düşüncelerini yansıtmaktadır.
Sistem
yöneticisinin mevsimlik ve yıllık planlama işleminde gelir üzerine odaklanan amaçları temel
alması olası görülmektedir. Üst seviyedeki kurum yöneticileri başlangıç yatırım kararlarına
yönelik amaçları için tasarım ölçütünü kullanmaktadır. Daha geniş amaçlara odaklanan
politikacılar sistem veya sektör düzeyindeki potansiyel performans ilişkisini düşünmektedir.
Standartlar özel koşulların konumunu yansıtmaktadır. Sulama sistemi veya alt sistemin
büyüklüğü çevreyle ilgili koşullardan etkilenmektedir.
Tüm sistemi içeren performansı karşılaştırmak isteyen araştırmacılar ile özel bir sistemdeki
yöneticilerin ilgileri arasında bir bölünmenin olduğu belirlenmiştir. Sistem yöneticileri
standartlar ile daha fazla ilgiliyken araştırma grupları yapılan analizlerin karşılaştırılmasını
kolaylaştırmak için benzer anlam ve standartları isteme eğilimindedir. Zaman içerisinde farklı
ekolojik bölgelerde daha fazla veri olacağı için akla yatkın amaçlar üzerinde iki gurubu bir
araya getirmek mümkün görülmektedir. Bununla birlikte, mevcut sistem üzerine önceki
deneyimleri veya sahip oldukları değerlendirmeleri temel alan amaçlar geliştirmek sistem
yöneticileri için uygun olmaktadır. Bireysel amaçları ortaya koyan bir örnekte, mevcut
seviyeler ile karşılaştırma yapılabilmesi için yüzde olarak bitki yoğunluğu veya verimi
iyileştirme çabaları önemli olmaktadır.
Değerlendirilen çalışmaların zamanına veya ölçeğine bakılmaksızın tüm yönetimler için
kullanılan yöntem aynı olup, bunlar;
1. Oluşturulan bir yürütme planı ve tanımlanan işletme amaçları için değiştirilen veya
yeniden kurulan amaçlar yöntemi; planlama,
2. Uzlaşmaya varılan planı yürütme,
3. İşletme yönetiminin kabul edilebilir bir performans seviyesiyle yürütülmesini sağlamak
ve yöneticilerin kullanması için yeterli bilgiyi geliştirmek.
Amaçların karşılanıp, karşılanmadığı değerlendirmeli, gerekirse bu değerlendirmenin
sonuçlarından bir sonraki planlama aşamasına geri dönülmelidir. Bu yapıdaki bir çerçeveye
sahip olmanın en son amacı hangi amaç için kimin sorumlu olduğunun açıkça,
tanımlanmasıdır. Sadece ne olduğunu inceleme dışında meydana gelen olayların nedenlerine
ilişkin iyi bir değerlendirmeyi içermelidir.
3.2. Performans Göstergelerinin Genel Özellikleri
İzleme çalışmaları, performansı değerlendirmede kullanılan verileri sağladığı için
gereklidir. Ancak, işlenmemiş şekli sadece veri olarak isimlendirilmektedir. Gerçek bir
performans göstergesi, sapmanın kabul edilebilir olup, olmadığını belirlemede yöneticilere
olanak sağlayan amaç ve gerçek değerin her ikisini içermelidir. Bu neden ile göstergelerin bir
oran şeklinde açıklanması arzu edilmektedir. Performans göstergelerinin istenen özellikleri
ayrıntılı olarak aşağıda tanımlanmaktadır. Bunlar;

Bilimsel temel: Gösterge, deneysel büyüklüğü temel almalı ve tanımladığı sulama işlemi
tesadüfî yöntemler ile istatistiksel olarak test edilebilmelidir. Göstergenin teorik ve pratik
temeli arasındaki farklılık açık olmalıdır. Gösterge kullanılan format tarafından
gizlenmemelidir. Performans değerlendirme çalışmalarının uluslar arası düzeyde
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karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için göstergeler tümüyle birbirine benzer veya kıyaslanacak
şekilde düzenlenmelidir.
Gösterge niceliksel olmalıdır: Göstergeyi niceliksel olarak tanımlamada gereksinim
duyulan veri mevcut teknoloji ile elde edilebilmeli (ölçülebilmeli) veya mevcut olmalıdır.
Yapılan ölçümler tekrar edilebilmelidir.
Amaç değeriyle ilişkisi: Bu koşul doğal olarak bir performans göstergesinin tanımından
belli olmaktadır. Amaç değeri ve tolerans ilişkisi ile uygunluğu gösterge için kullanabilirliği
tanımlamaktadır. Amaç değerleri (sapmanın sınırları) yönetim ve teknolojinin seviyesiyle
ilgilidir.
Tarafsız bilgi sağlama: Performans göstergeleri dar bir bakış açısı ile formüle
edilmemelidir. Bu durum, teknik ölçümler geçerli değerleri içerse bile gelecekte son derece
güç olmaktadır.
Değişebilme ve yönetebilme üzerine bilgi sağlamalı: Bir performans göstergesi için bu
gereksinim özellikle, sulama yöneticisinin bakış açısından sezilmektedir. Tahmini değerler
doğrudan olmamasına karşın, değiştirilemeyen ve yönetilemeyen bazı yöntemler yararlı
bilgiler sağlayabilmektedir. Örneğin, yağışın derinliği ve sürekliliği denetim altında
tutulamamakta ancak, verilerin uzun süreli bir serisinden sağlanan bilgi su kısıntısını
planlamada yararlı olabilmektedir. Özel yağış olaylarına ilişkin bilgiler su dağıtım planlarını
değiştirmede yöneticiye olanak sağlamaktadır.
Göstergenin yapısı: Gösterge seçimini etkileyen önemli etmen kendi yapısıyla ilgilidir.
Gösterge özel veya belirlenen bir grup çalışmanın dönüşümünü veya bir araya getirilmesini
tanımlayabilmelidir. Göstergeler belirlenen bir amaç değerine ilişkin gerçek aktiviteyle ilgili
bilgi sağlamalıdır. Bir araya toplanmış bu tür boyutsuz oranları birleştirmeye çalışmalı ve
ulusal ekonomik performans için kullanılan birçok göstergede aynı şekilde birleştirilmelidir.
Kullanım kolaylığı ve maliyet etkinliği: Özellikle, rutin yönetime ilişkin performans
göstergeleri teknik açıdan akla yatkın olmalı, yetenek ve isteklendirme seviyeleri verilen
kurum personelince kolaylıkla kullanılmalıdır. Ayrıca, insan kaynaklarını değerlendirme,
donanım ve finansman ile ilgili göstergeleri kullanma maliyeti kurum kaynaklarına göre
belirlenmelidir.

Bir sistem için seçilen göstergelerin o sistem için kurulan konular yönünden performansı
tanımlaması önemlidir. Bu yöntem tüm performans değerlendirme çerçevesinde göstergeleri
bir araya getirecektir. Bu durum, göz önüne alınmaz ise yöneticilere başlangıçta yer almayan
çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yol gösterecektir.
İyi bir gösterge iki farklı şekilde kullanılabilmelidir. Performans göstergesi; sistemde
mevcut performansın ne olduğunu, diğer göstergeler ile ilişkisini ve performans iyileştirme
eyleminin sürecini yöneticiye tanımlamalıdır. Zaman içerisinde aynı göstergeyi kullanma
düşüncesi, düzeltme önlemleri çok karmaşık ve pahalı olmadan geri dönüşü gerektiren
eğilimleri tanımlamaya yardım ettiği için önemlidir. Ayrıca, aynı göstergeler, sistemler arası
performans karşılaştırmalarını yapmak için politikacılar ve planlamacılar tarafından da
kullanılmaktadır. Bu durum iki önemli ölçüte sahip olup, bunlar; benimsenen ödülleri veya
teşvikleri verebilmek için daha iyi yöneticinin kim olduğunu belirlemeye ve daha büyük
faydayı üretme olasılığı yüksek olan alanlarda gelecekteki yatırım kararlarını vermeye olanak
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sağlamaktadır. İşletme performansı yönünden performans göstergelerinin tanımlanması
oldukça kolaydır. Göstergeler amaç koşulları için normal şekilde gerçekleşen basit oranlardan
oluşmaktadır. Performans değerlendirme sonucunda amaca daha iyi ulaşmak için işletme
girdileri değişiminin gerçekçi veya mümkün olmadığını kanıtlamak için amacın kendisi
değiştirilecektir. Stratejik yönetim geniş bir bakış açısı gerektirdiğinden farklı bir göstergeler
aralığında bulunmalı ve birkaç yıllık toplanan değerler ile birlikte eğilimleri tanımlamalıdır.
3.3. Önerilen Performans Göstergeleri

Tanımlanan performans göstergeleri sistem seviyesindeki yöneticilere yöneliktir. Sistemin
farklı seviyelerinde farklı performans göstergelerinin yöneticiler için ne derece değer
taşıdığını tanımlamaktadır. Araştırma amaçları için kullanılan göstergelerin aralığı bireysel
yöneticinin beklediğinden daha geniş olabilmektedir. Bir sistem yöneticisinin serbest biçimde
tanımlanan göstergelerin tümünü kullanması olanaksızdır. Yönetimler her sistem için konu
setinin farklı olduğunu, bu neden ile farklı göstergeler karışımının gerekliliğine
inanmamaktadırlar. Ayrıca, her sistemin kendine özgü belirli özel koşulları ek performans
göstergelerini geliştirmeye olanak vermelidir.
Araştırma yönünden benzer çevrelerdeki performans gösterge değerlerini geliştirmek ve
karşılaştırma çalışmalarını kolaylaştırmak için yaygın bir bilgi setinin toplanması uygun
görülmektedir. Sulama kurumları diğer kaynaklardan veya araştırma birimlerinden destek
almazlar ise gereksinimleri için ek veri toplamaya istekli olmaları beklenmemelidir.
Performans göstergelerine ilişkin sulama yönetimlerinin ortak deneyimi kesin amaçlar için
su kaynağı ile birlikte ilgili özel göstergeleri önermenin yeterli olduğunu göstermektedir.
Önerilen göstergelerin geniş bir aralık koşulunda yararlı olacağı düşünülürken diğer
göstergelerinde yararlı olabileceği ve önerilen göstergelerin tüm koşullar için yararlı
olmayacağı göz önüne alınmalıdır. Stratejik yönetimin önemli bir unsuru uygun bir
performans göstergeler setini seçmektir. Performans göstergelerinin ayrıntılı bir tanımlaması
ortaya konamamaktadır. Tanımlamaların her birinin kendine özgü olduğu düşünülmektedir.
3.4. Göstergelerin Sınıflandırılması ve Doğru Göstergeleri Kullanmak

Göstergelerin sunulma sırası önceden belirlenmeli ve kurumlar ile bireylerin performansı
daha çok somut bakış açısından tanımlanmalıdır. Tarımsal üretim gibi doğrudan çıktıları
azaltma ve su dağıtımına ilişkin sistem seviyesindeki yöneticilerin su dağıtımında doğrudan
denetime sahip olduğu noktada sulama yönetiminin kendine özgü görüşü oluşmaktadır.
Sulamanın doğal yapısı nedeniyle performans; stratejik yönetimle ilgili başlangıç
incelemesinde zaman ve mekân kavramını birlikte düşünmek zorundadır. Bir gösterge değeri
özel bir bölge için ilginçlik taşıyabilmekte ancak, sulama sisteminin bütününde aynı gösterge
değerindeki değişimler sorunlar ve fırsatlar ile ilgili olarak yöneticileri bilgilendirmektedir.
Birçok sulama sisteminin mansap olarak tanımlanan bölümü bir değişkenin mekânsal
analizini sunmaktadır. Değişimin büyüklüğüne bağlı olarak yönetici daha sonra hangi eylemi
yapmaya karar verebileceğini ortaya koymaktadır. Aynı şekilde tüm performans göstergeleri
denklik amaç setini içeren mekânsal bir kavramı da kullanabilmektedir.
Mekânsal bakış açısı performans göstergelerini kullanma sorununun ortaya çıktığı bölgeler
ile iyileştirme eyleminin yapılacağı yerin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Sistemi birkaç
alt sisteme bölmek ve daha alt seviyelerde performans değerlendirmek sistem performansını
daha etkin tanımlamaya yardım etmektedir. Örneğin, su dağıtım sorunlarını test eden bir
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sistemde ana, sekonder ve tersiyer kanal seviyelerinde yönetim giderlerinin gerekli olup,
olmadığının bilinmesi gerekmektedir.
Göstergelerin kullanımı performansı belirleme yöntemini açıkça ortaya koymalıdır.
Stratejik yönetimin ilk görevi, sulamanın yer aldığı çevrede kullanılan performans göstergeler
setinin amaçları doğru şekilde yansıtmasını sağlamaktır. Aynı göstergeler setinin her bölgede
kullanılabileceği beklenmemelidir. Stratejik yönetimin diğer bir amacı ise performans
göstergelerinin meydana gelen olayın gerçek resmini ortaya koyup, koymadığını, daha etkili
olması için değişiklik ve yeniden gözden geçirme gereksiniminin olup, olmadığını
denetlemektir [Rao, 1993].
4. ÇERÇEVEYİ BENİMSEME VE KULLANMA

Çerçevenin amacı, performans seviyelerinin ne şekilde yürütüldüğünü, kabul edilip,
edilmediklerini ve geniş bir amaçlar setini yerine getirmeyi sürdürüp, sürdüremeyeceğinin
tarafsız şekilde değerlendirilmesinde yöneticilere yol göstermektedir [Murrary and Snellen,
1993]. Bu şekildeki tanı amaçları yerine getirmede karşılaşılan ana engelleri tanımlama
doğrultusunda uzmana yol göstericilik yaptığı için stratejik yönetim açısından önemli
olmaktadır. Başlangıçtaki amaçların kendi aralarındaki eksiklikler, beklentilerdeki değişim
nedeni ile oluşan eksiklikler, maliyet etkinliği veya verimlilik eksiklikleri, sistem
seviyesindeki stratejik yönetim zayıflığı nedeni ile oluşan eksiklikler, tasarım aşamasında
uygun olmayan varsayımların neden olduğu eksiklikler ile işletme yönetimindeki zayıflıktan
kaynaklanan eksikliklerin arasındaki ayrımı yapabilmek için yöneticilere olanak
sağlamaktadır.
Bu değerlendirmenin sonuçları açık olarak ortaya konduğunda özellikle, ilk eksiklikleri
tanımlamaya yönelik stratejik kararlar verilebilecektir. Bu kararlar ile yöneticiler mevcut
insan ve finansal kaynakları, yararlanılma biçimini ve amaçları yerine getirme durumuna göre
kaynak girdilerinin gerekli olup, olmadığını incelemek zorundadır.
Daha sonraki bir olasılık ise amaçların yeniden gözden geçirilme gereksinimidir Bunun için
birkaç neden bulunmakta ancak, üçü özellikle önemli görünmektedir. Bazı durumlarda amaç
seti, yöneticiler için açık olan amaçların basit bir dönüşümünü kolaylaştırma yönünde çok
belirsiz veya karmaşık olabilmektedir. Yaygın amaçlar için gerçekte yanlış bir durum
bulunmamaktadır. Ancak, stratejik yönetim arzu edilen sonuçlara ulaşırken hangi önlemlerin
alınması gerektiğini belirlerken tüm eksiklikleri göz önünü almalıdır. Kırsal gönenci
iyileştirme gibi bir konuda kendine yeterli olabilecek zenginliğe ulaşma amacının
söylenmesini sayısal amaçlara dönüştürmek güç olmaktadır.
Amaç setini değiştirmenin ikinci nedenini en fazla uygun olanın en uzun süreli olmaması
oluşturmaktadır. Sulama yönetim organizasyonları, performansındaki olumsuzluğu
giderememenin nedenini beklentilerin değişmesi ancak, sulama yönetim kurumlarının
değişmemesi olarak göstermektedir. Örneğin, kendine yetecek zenginliğe sahip olan bir
ülkede yürütüldüğünde amaç setinin diğer unsurlarına ters yönde zarar verebilen koşullar;
istenmeyen ürün fazlalıkları ile ürün fiyatlarındaki düşüşün engellenmesi ve çeşitliliğini
desteklemek için aşırı bitkisel üretim miktarını oluşturan politikalar ve eylemlerin
değiştirilmesidir.
Amaçları değiştirmek için üçüncü neden amaçları yerine getirmede maliyet etkinliğinin
olmamasıdır. Geçmişte birçok yeni sulama şebekesi maliyetlere büyük ölçüde eklenebilen
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sosyal ve ekonomik amaçlara sahipti. Bu şebekeler birçok ülkede giderek artan baskı ile
hükümet bütçesinden desteklenmeye devam etmektedir. Verilen sınırlı kaynaklar bu
amaçların yeniden test edilmesini ve uygun olarak yürütülebilenlerin tanımlanmasını
gerektirmektedir.
5. SULAMA SİSTEM PERFORMANSI ÜZERİNE ODAKLANMA

Sulama sektörünün tüm seviyelerinde tam bir performans değerlendirmesi
yapılamamaktadır. Ana sistemin yönetimi özellikle, bireylerin veya çiftçi guruplarının bu
amaçlar için sorumluluğu üzerine aldığı noktada sistemin kaynaktan suyu alması ve dağıtımı
üzerine odaklanmaktadır. Organizasyon müşterileri olarak tanımladığımız çiftçiler olası diğer
hizmetleri veya sulama suyunu yönetmeden sorumlu ana sulama sisteminin yöneticileri
olabilmektedir.
Birincisi, bir sulama sisteminin tanımlanması olup bitkisel tarımın diğer rolleri dışında
sulamacılar olarak rollerini yerine getiren çiftçileri içermektedir. Bu ayrım, tarımsal sistem ile
sulama sistemi arasında açık bir analitik ayrımın kurulması için gerekmektedir. İkincisi, kamu
yönetimi örneğinde olduğu gibi sistemin parçası olarak sadece tarımsal sulamayla ilgili rolleri
düşünmekte, tarımsal genişleme gibi sulama çalışmaları ve diğer hizmetlerin her ikisinden
sorumlu olmaktadır. Açık bir analitik ayrım için gerekli duygu paylaşılırken ticari performans
ile paralellik bir taraftan organizasyon, diğer taraftan müşteriler dünyasında bölünmeyi gerekli
kılmaktadır. Bu ayrımı yapmanın üstünlüğü su paylaşımı ve dağıtımı için sorumluluğun
kimde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum, bazı önemli kararları verirken
çiftçileri dışarıda bırakmamaktadır. Mevsimsel veya yıllık amaçların ortaya konması, eşitlik
kavramlarının belirlenmesi ve dağıtım planları için önerilen katılım ancak, çiftçiler ile sulama
kurumunun rolleri arasındaki ayrım için işletme bölümünü zorunlu kılmaktadır.
Aynı zamanda çiftçilerce yönetilen sulama sistemleri de bulunmaktadır. Bu büyük bir
kavramsal güçlük yaratmamaktadır. Bu örneklerdeki çiftçiler, ana sistemin yöneticileri ve
aynı zamanda kendilerinin müşterileridir. Sistem seviyesinde suyun nasıl paylaşılacağını
planlama ve karar vermede bireyler kendi arazilerine düşen paylarını yönetirken ortaklaşa bir
çalışmayı da üstlenmektedirler. Ana sistem yönetiminin tüm performansı birbirini
tamamlayıcı iki kritere bağlıdır. Bunlar;
1. Mevcut kaynağın ulaşılması düşünülen amaçlar ve ulusal politikalarca zorlanan sınırlar
içerisinde kalınarak, sistem yöneticileri tarafından sunulan hizmetlerin çiftçilerin
gereksinimlerine yanıt verme derecesi,
2. Bu hizmetleri sağlamada sulama sisteminin kaynakları kullanma etkinliği,
Kaynakları etkin biçimde kullanma gereksinimi ekonomik maliyete sahip kaynaklar için
sınırlandırılmamalıdır. Etkinlik veya daha az sorumluluk su ücretsiz bir mal olarak
düşünüldüğü zaman bile suyun kullanımında göz önünde tutulmalıdır. Çiftçilerin dilekleri,
gereksinimleri ile yönetim performansı arasında doğrudan ekonomik bağlantının eksikliği
yöneticiler için performansı düzenleyen ve isteklendirme sağlayan farklı bir bağlantı setinin
kurulmasını gerekli kılmaktadır.
Sulama sistem yöneticilerinin yeterli performansı sağlaması için beklenen hizmet açıkça
tanımlanmalıdır. Hizmet ölçütlerinin kurulduğu yöntemler gerekli görüşü oluşturmalıdır. Bu
görüşün kim tarafından sürdürülmesinin gerekli olduğu konusunda genel bir yol gösterici
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belirlenmelidir. Su kullanıcılar, sistem yöneticileri ve sulama kurumu sulu tarımda yer alan
tüm gereksinimi karşılamak için diğer hizmetleri sağlayan kurumlarda da görülebilmektedir.
Yapmak istediğimiz genel durum, çıktılar dışında oluşabilen görüş yöntemini ortaya
koymaktadır. Hangi hizmetlere karar verilmiş ise bunlar net anlatımı içeren bir anlaşma
şeklinde açıklanmalıdır. Bunlar;
•
•
•

Sulama sistem yöneticilerince sağlanan hizmetlerin yeterliliğini ölçmede kullanılan
performans göstergeleri,
Elde edilen sonuçların kime rapor edileceği, sonuçları rapor etmenin yöntemi ve
sıklığı, ölçüm sıklığı ve bu göstergeleri elde etmede kullanılan yöntemler,
Uzlaşmaya varılan performans standartlarını karşılamamanın sonuçları,

Yöneticiler ve su kullanıcılar için sınırsız derecede esneklik bulunmamaktadır. Özel bir
sistem için benimsenen performans standartları ve sulama sistem yöneticilerince sağlanabilen
hizmetlerin seviyesi büyük ölçüde o sistemin tasarımından etkilenmektedir. Sulama sistem
yöneticilerince sağlanabilen hizmetler büyük ölçüde yönetim sistemi ile sulama sisteminin
fiziksel tasarımını inşa etmedeki rijitliklere veya esnekliklere bağlı kalmaktadır.
6. PERFORMANSI İYİLEŞTİRME İÇİN GÜDÜLEME

Dünyada, iyi performansı ödüllendiren zayıf performansa yaptırım uygulayan sulama
kurumları oldukça az bulunmaktadır. Performans sorumluluğu göreceli bir kavramdır.
Performansı iyileştirmek amacıyla yapılacak bir çalışmada bir miktar özendirme olmaz ise
önerilen performans çerçevesi ve göstergeler seti birçok yönetici tarafından
benimsenmemektedir. Yöneticilerin sahip olduğu performans göstergeleri; organizasyon
konuları, amaçları, gerçekleşen çıktıları, eylemler arasındaki ilişkileri, yöneticilere ilişkin
eylemleri doğru ve gerçekçi olarak yansıtması için özenle seçilmelidir. Göstergeler aynı
şekilde iyi performans için teşvikler ile bağlantılı olmalıdır.
Bu tür değişimler, daha dinamik bir yönetim biçimine yönelmek için kuvvetli ve kararlı
kurumsal işleyişi gerekli kılmaktadır. Birçok kurum, ani değişime ilişkin tepki mekanizmaları
ile iyi şekilde donatılmadığında zaman çerçevesi uzun süreli olmaktadır. Düşünülen üç
değişim örneği yüksek performans için ortaya konan ödül şekillerini göstermektedir.
Fas’ta yüksek performans seviyesinin sürdürülebilirliği yönünde bir özendirme oluşturmak
amacıyla proje gelirinin sabit bir yüzdesi kurum personeline verilmektedir. Bu yöntem,
kurumun finansal olarak kendine yeterliliğini gerektiren uygun bir oranı temel almaktadır.
Filipinler’de performansa yanıt oluşturma yöntemini amaçlayan bir kurumun mükemmel
çalışması Svendsen [1992] tarafından ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. Ulusal sulama
yönetiminin işletme ve bakım giderleri için kendine yeterlilik yönündeki kararları çiftçileri
memnun edici hizmetler şeklinde olur ise sulama yönetiminin giderlerini içeren yeterli sulama
ücret ödemelerine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Ücretleri toplamayı iyileştirmek için
finansal teşvikler ortaya konmakta ve kurum personelinin makam yükselmesi tamamen
sulama ücretlerini toplamadaki performansı temel almaktadır. Bu durumun tarımsal amaçların
daha iyi seviyelerde yürütülmesine neden olup, olmadığı başka bir konuyu oluşturmaktadır.
Ancak, performans ile personeli ödüllendirme arasında doğrudan bir bağlantı oluşturmanın
olumlu bir düşünce olduğu görülmektedir.
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Önerilen üçüncü seçenekte ise sulama yönetim politikasına destek çalışması Sri Lanka
sulama yönetimi için incelemeye alınmıştır. Geleneksel olarak Filipinler’ de olduğu gibi Sri
Lanka’da makam yükselmesi kıdem ve hizmet süresini temel almıştır. İyi performans için
yöneticileri ödüllendirme çalışması birkaç kuşaktan bu yana yükselmede çalışma süre
uzunluğundan daha çok liyakati temel almaktadır. Bu önerinin bir parçası olarak özellikle,
yıllık performansı değerlendirme sisteminin amacı belirlenmektedir. Terfi sistemini göz
önüne almanın amacı daha fazla sorumluluk gerektiren konuma yükselmeden önce personelin
yeterli deneyimi elde etmesini sağlamaktır. Yeni veya yenilikçi teşvik paketlerinin tüm
şekillerini geliştirmek için kurumların özelleştirildiği veya sistemlerin bir kısmının çiftçilere
devredildiği yerlerdeki birçok örnekte açıkça ortaya çıkmaktadır. Bundan başka, devir veya
özelleşme sürecinde kesinlikle iş güvenliği garanti edilmemektedir. Bu önlemlerin çıktılara
ilişkin performans iyileşmelesine yol açtığı konusunda bir kanıt bulunmamakta, ancak aynı
seviyedeki çıktıların özelleştirilmiş kurumlarda daha etkin şekilde yürütüldüğü
gözlenmektedir.
7. SONUÇLAR

Bu çalışma, sulama yöneticilerinin performansı değerlendirmede kullanabileceği bir
çerçeve ile performans ölçümleri için pratik, yararlı ve genel olarak uygulanabilir bir
performans göstergeler setinin nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Tarımsal üretim
için kanal sistem yönetimi temel alınmasına karşın uzun dönemli performans
değerlendirmesinde kullanılabilecek performans göstergelerinin özellikleri incelenmektedir.
Performansı iyileştirmek için yöneticileri özendiren bir teşvik sistemine sahip olmanın
gerekliliği, işletme yönetim performansı ve stratejik performansın önemi üzerinde ayrıntılı
olarak durulmaktadır.
Bu yöntem ile performansın tüm yönlerini değerlendirmek için gerekli zaman ve kaynağın
yeterliliği olası görülmemektedir. Performans senaryosunun tek unsuru göz önüne alması
kısmi yararlar sağlamakta ve yanlış yönlenmelere neden olmaktadır. Performans
değerlendirmesi sadece su iletim sistemini temel alırsa performans değerlendirmesi için
tanımlanan potansiyel hidrolik alan ile sınırlı kalmaktadır. İşletme performansı; iyileştirmenin
uzun süreçli açıklamalarını ortaya koymada sınırlı kalmakta,
gelecekteki stratejik
düşüncedeki duyarlılık veya maliyet etkinliğine ilişkin yönetim stratejilerini iyileştirmede
yeterli olmamaktadır.
Kurumları karşılaştırmayı amaçlayan performans değerlendirme konuları belirli bir dizilim
içerisinde olmalıdır. Amaç, performansın belirli bir yönünü değerlendirirken, diğer yönü
toplanan verilerin ne derece kullanılabilir olduğunu tanımlamalıdır. Stratejik yönetim ve
tepkileri değerlendirme programı, performansın doğru şekilde değerlendirildiği ve eksiklerin
tanımlandığı yerdeki gelişmeler ile kullanılan performans göstergelerinin ne şekilde elde
edildiğini ayrıntılı olarak incelemelidir.
Performans değerlendirmesi basit görünmesine karşın oldukça karmaşık bir konudur.
Değerlendirme yöntemlerinin çoğu göreceli olup sağlam veriler kadar görüşlere dayanmakta
ve belirsiz şekilde tanımlanabilen bazı amaçların ortaya konmasını gerektirmektedir.
Müşteriler, yöneticiler ve çeşitli amaçlar için yönetim karmaşıklığı kaçınılmaz bir olgudur.
Sulama çevresinin büyük bir bölümünü oluşturan sulama performans değerlendirmesi kararlı
bir yaklaşım ile karmaşık bir sistemin özel unsurlarını doğru değerlendirebilme arasında
istenen düzeyde bir denge kurmalıdır.
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Belirlenen amaçlar yerine getirilip mevcut kaynaklar etkin şekilde kullanıldığında istenen
performans seviyesine ulaşılacaktır. Değerlendirme, amacın karşılandığı etkinliği
incelemediği için amaçlar karşılandığında çıktıyı temel alan değerlendirme memnuniyete yol
açmaktadır. Amaçların karşılandığı ancak, kaynak kullanımının etkin olmadığı durumlarda
performans daha iyi kaynak kullanımına yol açan kurumsal düzenlemeleri ve iyileştirmeleri
içermelidir.
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ÖZET

Kuraklık, yağıştaki azalmalar veya yağışın normalin altına düşmesi sonucu meydana gelen
doğal bir olay olarak tanımlanabilir. Rasgele bir değişken olarak kabul edilen kuraklığın, ne
zaman, hangi süre ve şiddette meydan geleceği kesin olarak bilinemez. Kuraklık analizleri
yardımıyla kuraklık özelliklerinin (genlik, süre ve şiddet) tahmini kuraklık dolayısıyla ortaya
çıkacak su ihtiyacının belirlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, ülkemizde şiddetli
kuraklık olaylarının yaşandığı İç Anadolu Bölgesi’nde Standart Yağış İndisi (SYİ) ve gidişler
analizi yardımıyla meteorolojik kuraklık analizi gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki 28 yağış
istasyonuna ait 1953-2003 yılları arasındaki aylık ortalama yağış verileri kullanılarak 1 ve 3
aylık zaman aralıklarında çeşitli eşik değerleri için noktasal kuraklık özellikleri elde
edilmiştir. Ayrıca, Kriging yöntemi kullanılarak bölgesel kuraklık haritaları elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Yağış, Standart Yağış İndisi (SYİ), Gidişler Analizi, İç
Anadolu Bölgesi, Kriging Yöntemi.
DROUGHT ANALYSIS IN THE MIDDLE ANATOLIAN REGION
ABSTRACT

As a natural phenomenon droughts occur when precipitation falls below its average level.
Since they are treated as random events their magnitude, duration and intensity cannot be
predicted with certainty. Prediction of drought properties (i.e., magnitude, duration and
intensity) with drought analysis is useful for determining the amount of water needed during
drought periods. In this study, using the Standardized Precipitation Index (SPI) method a
meteorological drought analysis was performed in the Inner Anatolian region where severe
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drought events often take place. Using monthly precipitation data obtained from 28 stations
between 1953-2003 temporal drought features for 1- and 3-month periods were determined at
each individual station. Additionally, drought maps of maximum magnitude, duration and
intensity were produced using Kriging technique.
Key Words: Drought, Precipitation, Standardized Precipitation Index (SPI), Run Analysis,
Inner Anatolian Region, Kriging.
1. GİRİŞ

Su hayatın devamı için mutlaka gereklidir. Tarih boyunca bir çok önemli medeniyet su
kenarlarında kurulmuştur. Yağışlarda ve dolayısıyla nehirlerde taşınan su miktarında
insanların kontrol edemeyeceği kadar artış veya azalış toplumların sosyoekonomik
faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiş ve birçoğunun varlığını yitirmesine veya yurtlarından
ayrılmalarına neden olmuştur. Deprem ve taşkın gibi kuraklık da toplumlar için tamamen
önüne geçilemeyecek fakat gerekli tedbirler alındığında zararları en aza indirgenebilecek bir
doğal afettir.
Özellikle son dönemlerde daha belirgin şekilde görülen iklim değişikliği etkileri dünyada
ciddi kuraklıkların meydana gelmesine yol açmıştır (mesela; 1980’lerde Afrika kıtasında
yaşanan kuraklıklar). Başta tarım olmak üzere bir çok sektörde çok önemli zararlara yol açan
kuraklığın tanımlanması, izlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bununla
birlikte hızlı nüfus artışı ve dolayısıyla içme, kullanma, tarımsal sulama ve sanayi amaçlı su
talebinin artması da mevcut su kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımını zorunlu
kılmaktadır.
Ülkemizde kuraklıkla ilgili ilk yapılan araştırmalardan Tümertekin (1956) ve Tümertekin
ve Cöntürk (1956) tarafından yapılan araştırmalarda De Martonne ve Thorntwaite formülleri
yardımıyla elde indislerle Türkiye’de kurak aylar sayısı incelenmiştir. Erinç (1965) yaptığı
çalışmada yağış ve buharlaşma oranlarını kullanarak kendi adıyla anılan kuraklık indisini
geliştirmiştir ve Türkiye’nin 80 meteoroloji istasyonuna uygulayarak iklim sınıflandırması
yapmıştır. Yine Aydeniz (1988) kendi adıyla anılan yöntemle yağış ve sıcaklıkla birlikte nispi
nem ve güneşleme süresini de dikkate alarak Türkiye’nin hangi bölgelerinin hangi kuraklık
sınıfına girdiği tespit etmiştir. Türkeş (1990) ise yaptığı doktora tez çalışmasında Erinç indisi
yardımıyla Türkiye'de kurak bölgeler ve önemli kurak yılları incelemiştir. Son yıllarda
yapılan çalışmalardan biri de Sırdaş (2002 ) tarafından hazırlanan doktora tez çalışmasıdır.
Adı geçen çalışmada Standart Yağış İndisi (SYİ) metodu ve gidişler analizi kullanılarak
Türkiye’de bir çok istasyona ait kuraklık genliği (M), süresi (L) ve şiddeti (I) elde edilerek
ülke geneli için kuraklık haritaları çıkarılmıştır. Yine bu çalışmada sıcaklık ve nem değerleri
de kullanılarak SYİ’ye ilave kuraklık oranı olarak adlandırılan yeni bir yaklaşım
geliştirilmiştir. Sırdaş ve Şen (2003) tarafından yapılan çalışmada Trakya bölgesinde
zamansal ve alansal kuraklık analizi yapılmıştır. Yeğnidemir (2005) tarafından hazırlanan
yüksek lisans tezinde İç Anadolu bölgesinde SYİ metodu ve gidişler analizi yardımıyla
kuraklık analizi yapılmıştır. Bölge içerisindeki bir çok istasyon için zamansal kuraklık analizi
ile birlikte alansal kuraklık analizi de gerçekleştirilmiş ve bu amaçla çeşitli zaman aralıkları
ve kesim seviyeleri için kuraklık haritaları hazırlanmıştır.
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Bölgesel ölçekte kuraklığın zamansal ve alansal analizi yapılarak kuraklık özelliklerinin
(genlik, süre ve şiddet) belirlenmesi sonucunda gerekli tedbirler alınarak kuraklık
etkilerinin azaltılması mümkün olabilir. Bu çalışmada, ülkemizde kuraklıktan en fazla
etkilenen bölgelerin başında gelen İç Anadolu bölgesinde 1953-2003 yılları arası yağış
verileri kullanılarak SYİ metodu ve gidişler analizi yardımıyla zamansal meteorolojik
kuraklık analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bölgede kuraklığın alansal davranışını incelemek
için Kriging yöntemiyle kuraklık haritaları elde edilmiştir.
2. SYİ METODU VE GİDİŞLER ANALİZİ

Son yıllarda kuraklığın takibi amacıyla yaygın olarak kullanılan SYİ metodu 1993 yılında
McKee ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Bu metotta ihtiyaç duyulan tek meteorolojik
değişken yağış olduğundan uygulaması oldukça kolaydır. SYİ değeri, belirli bir zamandaki
yağışın ortalamadan çıkarılıp standart sapmaya bölünmesi ile bulunur. Elde edilen negatif SYİ
değeri yağış eksikliğini yada kurak dönemleri gösterirken, pozitif SYİ değeri ise yağış
fazlalığını yada sulak dönemleri gösterir. Adı geçen araştırmacılar tarafından farklı SYİ
aralıkları için yapılan kuraklık sınıflandırılması için Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. SYİ değerlerinin kuraklık kategorileri.
SYİ Değeri
(0.0) – (-0.99)
(-1.0) – (-1.49)
(-1.5) – (-1.99)

Kuraklık Kategorisi
Hafif Şiddetli
Orta Şiddetli
Şiddetli

≤ -2

Çok Şiddetli

SYİ zaman serileri kullanılarak bir kuraklığın süresi, genliği ve şiddeti gidişler analizi
yardımıyla kolaylıkla belirlenebilir. Şekil 1’ de görüldüğü gibi kuraklık süresi (Lj) kuraklığın
başlaması ve sona ermesi arasında geçen süre, kuraklık genliği kuraklık süresi boyunca yağış
eksikliği toplamıdır (Denklem 1). Kuraklık şiddeti ise kuraklık genliğinin kuralık süresine
oranını gösterir (Denklem 2).
Yağış
Xi
L1

L2

L3

L4

M1

M2

M3

M4

Xo

0

Zaman

Şekil 1. Kurak ve sulak gidişlerin şematik gösterimi (Mj: kuraklık genliği; Lj: kuraklık süresi)
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3. UYGULAMA VE SONUÇLAR

Bu çalışmada, İç Anadolu bölgesinde mevcut 28 adet meteoroloji istasyonundan elde
edilen yağış verileri kullanılarak çeşitli kesim seviyeleri için (0, -1.0, -1.5 ve -2.0) farklı
zaman aralıklarında (1 ve 3 aylık) kuraklık analizi yapılmıştır. SYİ ve gidişler analizi
yardımıyla her bir istasyona ait kuraklık özellikleri belirlenmiştir. Burada yalnızca Ankara
istasyonuna ait analiz sonuçlarından elde edilen kuraklık özelliklerine ait önemli istatistikler
verilmiştir (Tablo 2). Tabloda farklı kesim seviyeleri için kuraklık sayısı ile M, L ve I için
sırasıyla maksimum, minimum, ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri
görülmektedir. Her iki zaman aralığında kesim seviyesi arttıkça (negatif yönde) olay sayısı,
maksimum kuraklık süresi ve genliği de azalmaktadır. 1 aylık zaman aralığı için maksimum
genlik 1.51 ile 11.6 arasında, maksimum süre 2 ile 14 ay arasında ve maksimum şiddet ise
1.51 ile 2.82 arasında değişmektedir. 3 aylık zaman aralığı için maksimum genlik 2.14 ile
20.72 arasında, maksimum süre 3 ile 15 ay arasında ve maksimum şiddet ise 0.82 ile 1.9
arasında değişmektedir

3 Aylık

1 Aylık

Tablo 2. Ankara istasyonuna ait 1 ve 3 aylık zaman aralıklarında kuraklık istatistikleri.
Kesim
Seviyesi

Olay
Sayısı

0.0

152

-1.0

82

-1.5

35

-2.0

12

0.0

88

-1.0

48

-1.5

27

-2.0

13

Maksimum Minimum Ortalama
M
L
I
M
L
I
M
L
I
M
L
I
M
L
I
M
L
I
M
L
I
M
L
I

11.6
14.0
2.82
2.51
3.0
2.51
2.01
2.0
2.01
1.51
2.0
1.51
20.72
15.0
1.9
9.11
11.0
1.44
3.75
10.0
1.26
2.14
3.0
0.82

0.02
1.00
0.02
0.02
1.00
0.02
0.02
1.00
0.02
0.03
1.00
0.03
0.03
1.00
0.03
0.01
1.00
0.01
0.02
1.00
0.02
0.15
1.00
0.15

1.58
1.97
0.78
0.61
1.23
0.49
0.48
1.06
0.45
0.44
1.08
0.44
2.76
3.23
0.68
1.25
2.02
0.51
0.91
1.85
0.44
0.69
1.54
0.44

Standart
Sapma
1.60
1.55
0.52
0.56
0.50
0.46
0.47
0.24
0.46
0.48
0.29
0.49
3.55
2.76
0.49
1.65
1.72
0.36
1.07
1.77
0.36
0.60
0.78
0.28

Çarpıklık

Basıklık

2.66
3.75
1.15
1.35
2.14
2.11
1.67
3.99
1.89
1.33
3.46
1.32
2.48
2.11
0.65
2.93
3.45
0.76
1.58
4.07
0.62
1.38
1.11
0.25

11.10
23.57
1.77
1.58
3.89
5.85
2.70
14.75
3.68
0.80
12.00
0.75
8.12
5.67
-0.40
11.03
15.68
-0.20
1.96
18.55
-0.62
1.67
-0.15
-1.98

Geçmişe ait veriler yardımıyla yapılan kuraklık analizi ile elde edilen istatistik değerler
geleceğe yönelik bir takım tahminler yapabilmemiz için yardımcı olabilir. Örneğin, M ile L
arasında elde edilecek bir ilişki sonucu kuraklık süresine bağlı olarak kuraklık genliğini ve
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daha sonra bu süre boyunca gerekli su ihtiyacını tahmin etmek mümkün olabilir. Bu amaçla
her bir kesim seviyesi için hesaplanan M ve L değerleri kartezyen koordinatlara işaretlenerek
bu iki değişken arasındaki ilişkiyi gösteren doğrusal regresyon denklemleri elde edilmiştir.
Burada örnek olarak Ankara istasyonuna ait 3 aylık M-L grafikleri Şekil 2’de verilmiştir.
İç Anadolu bölgesinde kuraklığın alansal davranışını incelemek için Kriging yöntemiyle
kuraklık haritaları elde edilmiştir. ARCVIEW GIS programı kullanılarak oluşturulan 3 aylık
zaman aralığında 0 (sıfır) kesim seviyesi için maksimum genlik, süre ve şiddet haritaları Şekil
3’de görülmektedir. Haritalardan görüldüğü gibi bölge içerisinde maksimum genlik 14 ile 66
arasında değişirken (Şekil 3a), maksimum süre 14 ile 38 ay arasında değişmektedir (Şekil 3b).
Yine aynı haritalardan maksimum kuraklık şiddetinin 1.55 ile 2.15 arasında değiştiği
görülmektedir (Şekil 3c). İstasyonlar içerisinde en büyük genlik (60) ve süre (35 ay)
değerlerine Zara istasyonunda rastlanmaktadır.

K.S : 0.0

25

M

20

M = 1.135L - 0.905
2
R = 0.78

15

K.S : -1.0

4

M = 0.8968L - 0.4667
R2 = 0.59

3

M

10
5

2
1

0
0

5

L

10

0

15

0

1

2

3
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Şekil 2. Ankara istasyonunda 3 aylık zaman aralığında farklı kesim seviyeleri (KS) için M ile
L arasında elde edilen doğrusal regresyon denklemleri.

Kuraklık genliği ve süresi bölgenin daha engebeli doğu (Sivas-Zara dolayları), batı
(Beypazarı-Eskişehir ve Ilgın-Bolvadin dolayları) ve güney (Konya-Karaman-Karapınar
dolayları) uç kesimlerinde göreceli olarak daha fazladır. En büyük kuraklık şiddetine Sivas
dolaylarında rastlanmakla birlikte kuraklık şiddetinin bölgesel dağılımına baktığımızda
bölgenin orta kesimde kuraklık şiddetinin nispeten daha fazla olduğu görülmektedir.
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Şekil 3. 3. aylık zaman aralığı 0 (sıfır) kesim seviyesi için maksimum genlik, süre
ve şiddet haritaları.
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Bu kısa çalışmada İç Anadolu bölgesinin 1 ve 3 aylık zaman aralıkları için kuraklık
özellikleri belirlenmiştir. Zamansal ve alansal kuraklık analizleri ile bölgenin kuraklıktan
önemli ölçüde etkilendiği görülmüştür. Türkiye tahıl üretiminin yaklaşık üçte birinin bu
bölgeden sağlandığı ve genellikle kuru tarımın yapıldığı bu bölgede kuraklığın takibi ayrı bir
önem taşımaktadır. Ayrıca, bölgede kuraklığın etkilerinin en aza indirilebilmesi için bir takım
tedbirlerin alınması da önem arz etmektedir. Mesela; havza bazında yapılacak çalışmalar ile
kuraklık dönemlerinde ortaya çıkacak su ihtiyacının daha önceden depolanması veya
alternatif su kaynaklarından karşılanması gibi.
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ÇORUH HAVZASININ KURAK DÖNEM UZUNLUKLARININ
BELİRLENMESİ
Bihrat ÖNÖZ
İTÜ, İnşaat Fak. Hidrolik ABD
onoz@itu.edu.tr
Saffet ÖZTÜRK
Esenboğa Havalimanı
ÖZET

Küresel ısınma ve ve iklim değişikliği kavramları gündem oluşturmaya devam eden
konular arasındadır. Dünyanın farklı bölgelerinde sıkça taşkın ve kuraklık olayları
yaşanmaktadır. Yalnızca taşkınların değil kuraklığında doğal afet olarak kabul edilmesi
çalışmaları ülkemizde hız kazanmıştır. Kuraklığın ekonomik ve toplumsal boyutlar üzerine
önemli etkisi vardır. Bu nedenle akarsu havzalarında akımların incelenmesi, kurak devrelerin
belirlenmesi “Su Kaynaklarının Geliştirilmesi” adı altında yürütülen çalışmalar içerisinde
(planlama, işletme...) son derece önemlidir.
Gidiş (run) analizi kurak devrelerin analizinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu
çalışmada, Çoruh Havzası’nda kurak devrelerin uzunluğu ve dönüş aralığı run analizi
kullanılarak belirlenmiştir. Bu amaçla bölgedeki EİEİ’sinin 2304, 2305, 2315, 2316, 2323
nolu istasyonlarının yıllık akım serileri kullanılmıştır. Akımların q = 0.5, 0.4 ve 0.3 kesim
seviyeleri için negatif gidiş uzunlukları ve en uzun kurak dönemlerin dönüş aralıkları tahmin
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Gidiş analizi, negatif gidiş uzunluğu, kuraklık, Çoruh havzası
DETERMINATION OF DROUGHT SEASON LENGTHS OF CORUH BASIN
ABSTRACT

The concepts of global warming and climate change are among the topics of the current
agenda. In different regions of the world flood and drought events are frequently met. Studies
that accept not only floods but also droughts as natural disaster have gained acceleration in
our country. Droughts have significant effect on economical and public dimensions. That is
why analysis of flows in river basins, determination of dry periods are of great importance
within the context of work done (planning, operation...) under the heading of “Water
Resources Development”.
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Run analysis is a method often used for the analysis of dry periods. In this study, the length
and return period of dry periods of Coruh Basin have been determined via run analysis. With
this purpose annual flow series of EİEİ stations numbers 2304,2305,2315,2316 and 2323 have
been used. For the q=0.5, q=0.4 and q=0.3 truncation levels of the flows, negative run lengths
and return periods of the longest dry periods have been estimated.
Key words: Run Analysis, negative run lengt, drought, Çoruh river basin
1. GİRİŞ

Su Kaynaklarının Geliştirmesi çalışmalarında akımların kurak dönem özelliklerinin
belirlenmesi önemli rol oynar. Hidrolojik büyüklükler (yağış, akış,....) gelecekte alacakları
değerler önceden bilinmeyen rastgele değişkenlerdir. Bu nedenle bir akarsu havzasında
gelecek için kararlar verirken akımların incelenmesi gereklidir. Örneğin bir akarsudaki akış
miktarı ortalama değerin etrafında, bazen ortalamadan büyük, bazen de küçük olmak üzere,
çeşitli değerler alabilir. Hidrolojik değişkenlerdeki rastgele karakter mühendislik çalışmaları
açısından büyük önem taşır. Akışın ortalamaya göre çok büyük değerler alması taşkın
hidrolojisini, uzun bir süre ortalamadan küçük değerlerde kalması da kurak dönem
hidrolojisini ilgilendirir. Kuraklık çeşitli araştırıcılar tarafından değişik olarak
tanımlanmaktadır. Kuraklık, tarımsal, meteorolojik, hidrolojik v.s. olarak sınıflandırılabilir.
Örneğin bir ziraatçi için kuraklık zemindeki nemin bitkinin yaşamını sürdürmesi için gerekli
minimum bir değerden aşağıya düşmesi halinde başlar. Bir biriktirme haznesinde ise talebin,
gelen ve biriktirme haznesinde birikmiş olan suların toplamından fazla olması, diğer bir
deyimle, talebin tam olarak karşılanamaması halinde kuraklık vardır [Bayazıt ve Şen, 1976].
Dünya nüfusunun artması, şehirleşme, iklimin değişimi, orman tahribatları, çölleşme
sonucunda kuraklık toplum, çevre ve ülkeleri tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır.
Kuraklıkların ekonomik ve toplumsal boyutlar üzerinde önemli etkileri mevcuttur. Kurak
devreler boyunca su ihtiyacını karşılayabilecek barajların projelendirilmesi ve gelecekte
görülmesi beklenen kuraklıkların ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerinin önceden
kestirilmesi için ülkemizde çeşitli bölgelerindeki kurak devrelerin istatistik özelliklerinin
ortaya çıkarılaması gerekmektedir. Bir akış serisindeki kurak devreleri belirleyebilmek için
gidişler (runs) analizi [Yevjevich, 1967] yöntemi kullanılabilr. Bu analiz yardımıyla çeşitli
şiddetteki kurak devrelerin uzunlukları, dönüş periyodları ve bu devrelerdeki su eksikliğini
karşılamak için gerekli hazne hacmi gibi büyüklükler hesaplanabilir.
Akımların kurak dönem özelliklerini belirlemede kullanılan gidiş analizi yönteminde gidiş
uzunluğu belirli bir x0 kesim seviyesinin sürekli olarak altında kaldığı zaman aralığı olarak
tanımlanır. Gidiş analizi uygulamalarının çoğu tek istasyondaki verilerle yapılmıştır. İki veya
daha fazla istasyonlardaki akımlar ele alındığı zaman, istasyonlar için aynı zamanda
meydana gelen kurak dönemi karakterize eden ortak bir gidiş uzunluğu tanımlanabilir. Ortak
gidiş uzunluğu, bütün istasyonlardaki akımların seçilen kendi kesim seviyelerinin altında
olduğu yıllarda gözlenen zaman aralığı olarak tanımlanır.
X değişkeninin verilen bir x0 değerinin altında kaldığı süre N- negatif gidiş uzunluğu (ya da
kısaca gidiş uzunluğu) olarak tanımlanır, gidiş uzunluğu verilen x0 düzeyindeki kuraklığın
süresini belirler. Yapılan araştırmalar gidiş uzunluğunun istatistik özelliklerinin sürecin
sadece iç bağımlılığına bağlı olduğunu göstermiştir. Buna karşılık gidiş toplamının (D)
özellikleri rastgele değişkenin olasılık dağılımına da bağlıdır [Bayazıt ve Şen, 1976].
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Bağımsız bir süreçte, normal dağılmış değişken için gidiş toplamının çeşitli momentleri
analitik olarak belirlenmiştir [Downer ve diğ., 1967].
Birinci mertebeden lineer otoregresif model için gidiş uzunluklarının olasılık dağılımı,
analitik denklemlerin nümerik integrasyonu ile belirlenmiştir [Saldarriaga ve Yevjevich,
1970]. ρ1 otokorelasyon katsayısının 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 değerleri ve q (kesim seviyesi)
olasılığının 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 değerleri için gidiş uzunluğunun ortalamasını, varyansını ve
olasılık dağılımını veren tablolar hazırlanmıştır.
Bayazıt ve Şen [1977] tarafından negatif gidiş uzunluğunun olasılık dağılımının analitik
ifadeleri elde edilmiştir. Negatif gidiş uzunluğunun olasılık kütle fonksiyonunun geometrik
dağılım olduğunu göstermişlerdir.
X

N- Negatif gidiş uzunluğu;
D

X i − x0 ≤ 0 olan süre

Negatif gidiş toplamı; N- süresindeki eksikliklerin toplamı
N-

x0
D

Şekil 1. Gidiş karakteristiklerinin tanımı

Guerrero-Salazar ve Yevjevich [1975] iki istasyondaki kuraklıkları araştırmışlardır. Zaman
serilerinin bağımsız olması durumda ortak gidiş uzunluğunun dağılımı için basit bir analitik
ifade elde etmişlerdir. Zaman serilerinin serisel olarak bağımlı durumunu deneysel metotla
(Monte Carlo) araştırmışlardır.
Tase [1967] ve Santos [1983] alansal kuraklık karakteristiklerinin tahmini için çalışmalar
yapmışlardır. Yevjevich [1983] alan eksikliği, toplam alansal eksiklik ve maksimum
uzunluktaki eksiklik şartlarında bölgesel kuraklık karakteristiklerini incelemiştir.
Bayazıt [1981] iki değişkenli Markov süreçleri için ortak negatif gidiş uzunluğu dağılımını
elde etmiştir.
Bir istasyondaki kuraklıkların dönüş aralığı Fernandez ve Salas [1999] ile Bayazıt [2001]
tarafından araştırılmıştır.
Bayazıt ve Önöz [2004] tarafından çok değişkenli süreçler için ortak negatif gidiş
uzunluğunun dağılımı ve kuraklıkların dönüş aralıklarının analitik ifadesi elde edilmiştir.
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2. TEK DEĞİŞKENLİ SÜREÇLER İÇİN NEGATİF GİDİŞ UZUNLUĞUNUN
DAĞILIMI

Gözlemlerin birbirinden bağımsız olmaları hali için Şekil 1’de gösterilen x0 kesim
seviyesine göre,

ve

q = P( X i ≤ x0 )

(1)

p = 1 − q = 1 − P( X i ≤ x0 ) = P( X i 〉 x 0 )

(2)

şeklinde yazılabilir. Burada p aşılma, q ise aşılmama olasılığıdır. Downer ve diğ. [1967] Nolarak gösterilen negatif gidiş uzunluklarının dağılımını sonsuz seri hali için,

P (N − = k ) = pq k −1

(3)

olarak bulmuşlardır. Burada N-, birden sonsuza kadar her değeri alabilen tam sayıdırlar. Bu
dağılımın ortalama ve varyansı ise,
1
q
(4)
E (N − ) =
;
Var (N − ) = 2
p
p
olarak bulunur. Dağılımın simetrik olması halinde ortalama değere göre ( veya asimetrik
olması halinde medyan değerine göre) p=q=0.50 olduğundan, (3) (4) denklemleri,

(

)

P N− = k =

1
2k

E (N + ) = E(N − ) = 2

;

Var(N + ) = Var(N − ) = 2

(5)

haline dönüşürler. Yukarıdaki ifadeler rastgele değişkenin dağılımından bağımsızdır.
Bağımlı süreç için negatif gidiş uzunluğunun olasılık kütle fonksiyonu Şen [1976]
tarafından verilmiştir.
s = P( X i 〈 x0 | X i −1 〈 x0 )

(6)

burada s koşullu olasılık değeridir. Bağımlı süreç için, negatif gidiş uzunluğunun olasılık
kütle fonksiyonu,
P(N − = k ) = (1 − s )s k −1

(7)

olarak elde edilmiştir.
Birinci mertebeden Markov süreçlerinin negatif gidiş uzunluklarının istatistik büyüklükleri
Şen [1976] tarafından aşağıdaki şekilde bulunmuştur.

( )

E N− =

1
1− s

( )

Var N − =

s

(8)

(1 − s )2

Yukarıdaki ifadelerde geçen s koşullu olasılığı, q ve p nin çeşitli değerleri için nümerik
integrasyonla hesaplanmıştır [Bayazıt ve Şen, 1976].
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3. TEK NOKTADAKİ KURAK DEVRELERİN DÖNÜŞ ARALIĞI

Bayazıt [2001] bir yerdeki kuraklığın dönüş aralığı için aşağıdaki ifadeyi elde etmiştir:

(

) ( 1)
q 1− s s

T N− = k =

(9)

k −1

Serisel olarak bağımsız akımlar için (9) denklemi aşağıdaki şekli alır.
1
T (N − = k ) =
(1 − q )q k

(10)

k = 1 için (10) denklemi T=1/q(1-q) ifadesini verir. Bu, genellikle taşkınların dönüş
periyotlarında kullanılan T=1/q sonucundan farklıdır. Farklılığın sebebi (10) denkleminde
sadece gidiş uzunluklarının değerlendirilmesidir. q büyük olduğu zaman, aynı türdeki
(kuraklık ya da taşkın) ardışık olayların birbirini izlemesi ihmal edilemez. Bu yüzden, (10)
denkleminin sonuçları T=1/q dan farklıdır. q’nun küçük değerleri için, iki yaklaşım arasındaki
farklılığın azalması ile (10) denklemindeki sonuç T=1/q ya gider.
4. İKİ DEĞİŞKENLİ
DAĞILIMI

SÜREÇLER

İÇİN

ORTAK

GİDİŞ

UZUNLUĞUNUN

Bayazıt [2001] iki ayrı istasyondaki akımların zaman serileri için stasyoner süreç kabulü
yapılarak ortak gidiş uzunluğunun olasılık kütle fonksiyonunun analitik ifadesini elde
etmiştir.

(

)

P N − = k = θ (1 − θ )

k −1

k = 1,2,...

,

(11)

Geometrik dağılımın θ parametresinin ifadesi şu şekildedir:
θ = 1 − (s12 s1s 2 q )

(12)

Koşullu olasılık s, şu şekilde ifade edilir:
s12 = P( X 1i ≤ x0 | X 2i ≤ x0 )

s 2 = P( X 2i ≤ x 0 | X 2,i −1 ≤ x 0 )

s1 = P (X 1i ≤ x0 | X 1,i −1 ≤ x0 )

(13)

Gidiş uzunluğunun ortalama ve varyansı şu eşitliklerle kolaylıkla hesaplanabilir:
E (N − ) = 1 θ ,

Var (N − ) = (1 − θ ) θ 2
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(14)

5. İKİ YERDE GÖRÜLEN KURAK DEVRELERİN DÖNÜŞ ARALIĞI
İki değişkenli Markov süreçleri için dönüş aralığı, çok değişkenli durum için kullanılan
ifadeler ile hesaplanır. Bayazıt ve Önöz [2004] tarafından iki noktada aynı yıllarda görülen
kurak devrelerin dönüş aralığı şu şekilde verilmiştir:
1
T (N − = k ) =
(15)
k −1
θ (1 − θ ) P(X 1 j X 2 j )
2 istasyonun aynı yıllarda kesim seviyesinin altında kalma olasılığı:
(16)
P (X 1 j X 2 j ) = q.P (X 1 j | X 2 j ) = q.s12

6. ÇOKLU İSTASYONLARDA AKIMLARIN ORTAK GİDİŞ UZUNLUKLARININ
DAĞILIMI

Bayazıt ve Önöz [2004] çok değişkenli akımların ortak gidiş uzunluğunun dağılımını şu
şekilde elde etmişlerdir:

(

)

P N − = k = (1 − θ ) θ
k −1

(17)

(17) denklemi çok değişkenli ortak gidiş uzunluğunun olasılık kütle fonksiyonunu verir. Çok
değişkenli gidiş uzunluklarının ortalaması ve varyansı aşağıdaki şekilde elde edilir:

( )

Var ( N − ) = (1 − θ ) θ 2

E N − =1 θ,

(18)

θ parametresi aşağıdaki şekilde belirlenir:

θ = 1−

s1 s 2 ...s m P( X 1 j X 2 j ... X mj )

(19)

qm

m=3 istasyon için, Owen (1962) P(X1jX2jX3j) olasığının hesaplanması için üç değişkenli
normal dağılım tabloları hazırlamıştır. Hesaplama oldukça uzundur. Medyan kesim seviyesi
(q = 0.5) için Kendall ve Stuart [1963] tarafından basit bir ifade verilmiştir:
P (X 1 j X 2 j X 3 j ) =

1 1
(arcsin ρ12 + arcsin ρ13 + arcsin ρ 23 )
+
8 4π

(20)

Medyan kesim seviyesinde m=4 için de benzer yaklaşımla şu ifade elde edilebilir:
P (X 1 j X 2 j X 3 j X 4 j ) ≅

1
1
+
16 8π

∑ρ

ik

+

1
4π 2

∑ρ

ik

ρ ik + ...

(21)

Fakat, (21) denklemindeki seriler, eğer ρik küçük değilse yavaş yakınsar, hatta serideki
terimler her zaman pozitif olmayabilir.
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7. ÇOKLU
ARALIĞI

İSTASYONLARDA

GÖRÜLEN

KURAK

DEVRELERİN

DÖNÜŞ

Çoklu istasyonlardaki kuraklıkların dönüş aralıkları, Bayazıt [2001] tarafından verilen tek
noktadaki kuraklıkların dönüş aralığı ifadesine benzer yöntemle elde edilmiştir.
T dönüş aralığı, örneğin toplam uzunluğu n’in beklenen gidiş sayısına oranı olarak hesap
edilebilir. Böylece, gidiş uzunluğu k için, aşağıdaki denklem elde edilir:

(

)

T N− = k =

θ (1 − θ )

k −1

n
1
=
k −1
P(X 1 j X 2 j ... X mj )n θ (1 − θ ) P(X 1 j X 2 j ... X mj )

(22)

8. UYGULAMA

Çoruh Havzası’nda EİEİ tarafından işletilen 2304, 2305, 2315, 2316, 2323 nolu 5 ayrı
istasyonda ölçülen yıllık akım serileri kullanılarak, yukarıda tanımlanan gidişler analizi ile
akımların negatif gidiş uzunlukları ve olasılık kütle fonksiyonları belirlenmiştir. En uzun
kurak dönemlerin dönüş aralıkları tahmin edilmiştir [Öztürk, S., 2004]. Negatif gidiş
uzunlukları ve kurak dönemlerin dönüş aralıkları 3 farklı durum için hesaplanmıştır. İlk
olarak, istasyonların tek tek bağımsız ve serisel bağımlı olmaları hali incelenmiştir. Negatif
gidiş uzunlukları q = 0.5, 0.4 ve 0.3 kesim seviyeleri için belirlenmiştir. Kesim seviyeleri,
normal, lognormal dağılım kabulleri yapılarak ve amprik olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 2,3,4
ve 5 istasyonun serisel ve karşılıklı bağımlı olma durumları incelenmiş ve sonuçlar aşağıda
kısaca özetlenmiştir.
Tablo1 ve 2’de çalışmada kullanılan istasyonlara ait bilgiler verilmiştir. İlk olarak
istasyonlar tek tek incelenerek çeşitli durumlar için teorik E (N-) ve Var(N-) ve
gözlemlerden E (N-) ve Var(N-) değerleri hesaplanmış ve Tablo 3-7’ de gösterilmiştir.
Tablo 1. Çoruh Havzası’ndaki istasyonların karakteristik özellikleri
İstasyon No
2304
2305
2315
2316
2323

İstasyon Adı

Gözlem Periyodu

Çoruh Nehri-Bayburt
Çoruh Nehri-Peterek
Çoruh Nehri-Karşıköy
Çoruh Nehri-İspir Köprüsü
Oltusuyu-İşhan Köprüsü

Yağış Alanı
(km2)
1734
7350.9
20127
5505.2
7069

1942-2001
1963-2001
1965-2001
1965-2001
1965-2001

Kot
(m)
1545
653
57
1170
500

Tablo 2. Yıllık akımların istatistiksel özellikleri
İstasyon No

Ortalama

2304
2305
2315
2316
2323

14,914
70,146
207,222
38,99
33,358

Standart
sapma
4,217
17,577
44,215
9,04
9,699

Çarpıklıkkat. Değişim kat.
(Cs)
(Cv)
0,642
0,283
0,909
0,251
1,462
0,213
0,154
0,232
1,26
0,291
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Medyan
14,841
68,566
200,393
38,826
35,525

Oto korelasyon
kat. (ρ)
0,206
0,234
0,174
0,162
0,084

Tablo 3. 2304 nolu istasyonda gözlem ve teorik ortalama ile varyans değerleri

Yöntem
Normal
Lognormal
Amprik
Teorik Bağımsız
Teorik Bağımlı
Logaritmik Bağımlı

q=0,5
Var(N-)
6,08
5,79
6,27
2,00
3,02
2,84

-

E(N )
2,58
2,70
2,50
2,00
2,31
2,26

-

E(N )
2,70
1,91
2,00
1,67
1,92
1,88

q=0,4
Var(N-)
5,79
1,89
2,36
1,11
1,76
1,65

-

E(N )
1,42
1,36
1,64
1,43
1,63
1,59

q=0,3
Var(N-)
0,27
0,25
0,85
0,61
1,02
0,95

Tablo 4. 2305 nolu istasyonda gözlem ve teorik ortalama ile varyans değerleri
Yöntem
Normal
Lognormal
Amprik
Teorik Bağımsız
Teorik Bağımlı
Logaritmik Bağımlı

E(N-)
2,75
3,17
3,17
2,00
2,34
2,34

q=0,5
Var(N-)
4,21
4,57
4,57
2,00
3,14
3,12

q=0,4
E(N-)
Var(N-)
1,88
2,13
1,67
0,75
1,88
2,13
1,67
1,11
1,95
1,86
1,95
1,85

q=0,3
E(N-)
Var(N-)
1,43
0,62
1,50
0,70
1,38
0,55
1,43
0,61
1,66
1,09
1,65
1,08

Tablo 5. 2315 nolu istasyonda gözlem ve teorik ortalama ile varyans değerleri

Yöntem
Normal
Lognormal
Amprik
Teorik Bağımsız
Teorik Bağımlı
Logaritmik Bağımlı

q=0,5
E(N )
Var(N-)
3,83
6,57
2,71
5,90
2,25
2,21
2,00
2,00
2,23
2,75
2,33
3,08

q=0,4
E(N )
2,13
2,00
2,00
1,67
1,87
1,93

-

-

-

Var(N )
2,13
1,43
1,67
1,11
1,63
1,80

q=0,3
E(N )
1,13
1,14
1,25
1,43
1,59
1,64
-

Var(N-)
0,13
0,14
0,21
0,61
0,94
1,04

Tablo 6. 2316 nolu istasyonda gözlem ve teorik ortalama ile varyans değerleri

Yöntem
Normal
Lognormal
Amprik
Teorik Bağımsız
Teorik Bağımlı
Logaritmik Bağımlı

q=0,5
E(N )
Var(N-)
2,38
3,98
1,89
2,36
2,00
2,25
2,00
2,00
2,20
2,65
2,19
2,62

q=0,4
E(N )
Var(N-)
2,00
2,57
1,67
1,25
1,75
1,36
1,67
1,11
1,86
1,60
1,85
1,56

-

-

q=0,3
E(N )
1,60
1,60
1,38
1,43
1,58
1,57
-

Var(N-)
0,80
0,80
0,55
0,61
0,92
0,89

2 istasyonun serisel ve karşılıklı bağımlı olması durumunda q = 0.5 için teorik olarak E (Nve Var(N-), ortak gidiş uzunluklarından ise gözlemlerin E (N-) ve Var(N-) değerleri
hesaplanmış ve Tablo 8’ de gösterilmiştir.
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3 istasyonun bağımlı olması durumunda (18) denklemleri kullanarak q = 0.5 kesim
seviyesi için teorik olarak E (N-) ve Var(N-) değerleri bulunmuş ve Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 7. 2323 nolu istasyonda gözlem ve teorik ortalama ile varyans değerleri

Yöntem
Normal
Lognormal
Amprik
Teorik Bağımsız
Teorik Bağımlı
Logaritmik Bağımlı

q=0,5
E(N )
Var(N-)
2,30
2,90
2,29
1,24
2,00
1,25
2,00
2,00
2,11
2,34
2,13
2,41

q=0,4
E(N )
Var(N-)
1,88
1,27
1,88
1,27
1,75
1,07
1,67
1,11
1,75
1,32
1,77
1,37

-

-

q=0,3
E(N )
1,50
1,50
1,38
1,43
1,50
1,51
-

Var(N-)
0,29
0,29
0,27
0,61
0,74
0,78

Tablo 8. İki istasyonda q = 0.5 için ortak gidiş uzunluklarının ortalama ve varyans değerleri
Gözlem

Teorik
İstasyon No
2304-2305
2304-2315
2304-2316
2304-2323

E(N-)
2,28
1,99
2,14
1,95

Var(N-)
2,93
1,98
2,43
1,84

E(N-)
2,00
1,44
1,44
1,56

Var(N-)
3,14
0,53
1,03
0,53

2305-2315
2305-2316
2305-2323

2,06
2,22
1,97

2,19
2,71
1,91

2,00
2,14
1,75

2,33
2,81
0,50

2315-2316
2315-2323

1,85
1,87

1,57
1,62

1,86
1,86

2,48
0,81

2316-2323

1,79

1,41

1,57

0,62

Tablo 9. 3 istasyonda ve q = 0.5 için ortak gidiş uzunluklarının ortalama ve varyans değerleri
İstasyon No
2304-2305-2315
2304-2305-2316
2304-2305-2323
2304-2315-2316
2304-2315-2323
2304-2316-2323

P(x1j.2j.3j)
0,357
0,396
0,370
0,346
0,349
0,358

θ
0,476
0,425
0,483
0,524
0,538
0,530

Teorik
E(N-)
Var(N-)
2,10
2,31
2,35
3,18
2,07
2,21
1,91
1,74
1,86
1,60
1,89
1,67

2305-2315-2316
2305-2315-2323
2305-2316-2323

0,364
0,355
0,368

0,489
0,521
0,508

2,04
1,92
1,97

2,13
1,77
1,90

2,00
2,00
1,57

2,80
0,80
0,62

2315-2316-2323

0,331

0,580

1,72

1,25

1,60

0,80
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Gözlem
E(N-)
1,38
1,44
1,38
1,25
1,38
1,25

Var(N-)
0,55
1,03
0,27
0,50
0,27
0,21

4 istasyonun serisel ve karşılıklı bağımlı olması durumunda (18) denklemleri kullanarak q
= 0.5 kesim seviyesi için teorik olarak E (N-) ve Var(N-) değerleri bulunmuş ve gözlem
değerleri ile birlikte Tablo 10’ da gösterilmiştir.
Tablo 10. 4 istasyonda ve q = 0.5 için ortak gidiş uzunluklarının ortalama ve varyans
değerleri

İstasyon No
2304-2305-2315-2316
2304-2305-2315-2323
2304-2315-2316-2323
2304-2305-2316-2323
2305-2315-2316-2323

E(N-)
1,73
1,67
1,58
1,69
1,61

θ
0,579
0,599
0,635
0,593
0,622

P(x1j.2j.3j.4j)
0,262
0,260
0,252
0,267
0,256

Teorik
Var(N-)
1,25
1,12
0,97
1,16
0,98

Gözlem
Var(N-)
E(N-)
0,50
1,25
0,24
1,29
0,14
1,14
0,21
1,25
0,70
1,50

5 istasyonun serisel ve karşılıklı bağımlı olmaları durumunda. q = 0.5 için amprik olarak
belirlenen kesim seviyesi altındaki eksiklikler belirlenerek, 5 istasyonda aynı yıllarda oluşan
ortak gidiş uzunlukları belirlenmiş ve Tablo 11’ de gösterilmiştir. Gözlemlerin ortak
periyodu 1965-2001 yılları arasındadır.

Tablo 11. q = 0.5 için ortak gidiş uzunlukları
İstasyon No
2304-2305-2315-2316-2323

1

2

1

1

N- (YIL)
1

1

1

Teorik değerler, P (X 1 j X 2 j ... X 5 j ) olasılığı hesaplanamadığı için belirlenememiştir. Bu
yüzden sadece gözlemlerin ortalama ve varyans değerleri hesaplanmış ve E(N-) = 1,14 ,
Var(N-) =0,14 olarak bulunmuştur.
Çalışmada ayrıca ilk olarak tek noktada çeşitli durumlar (q=0.5, 0.4, 0.3) ve bağımlı,
bağımsız haller için en uzun kurak dönemler belirlenmiş ve bu sürelerin dönüş aralıkları
hesaplanmış sonuçlar Tablo 12’de verilmiştir.
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Tablo 12. Tek noktada görülen kurak dönemlerin dönüş aralıkları
Dönüş aralığı (Yıl)
Bağımsız Durum Bağımlı Durum
1024
432
407
190
176
94

q
0,5
0,4
0,3

N-max (Yıl)
9
6
4

1963-2001

0,5
0,4
0,3

6
5
3

128
163
53

76
86
35

2315

1965-2001

0,5
0,4
0,3

5
4
2

64
65
16

48
46
14

2316

1965-2001

0,5
0,4
0,3

6
4
4

128
65
176

90
47
107

2323

1965-2001

0,5
0,4
0,3

4
2
2

32
10
16

29
10
15

İstasyon No

Gözlem Periyodu

2304

1942-2001

2305

2 istasyonda serisel ve karşılıklı bağımlı durum ve q = 0.5 için amprik olarak belirlenen kesim
seviyesi altındaki en uzun ortak kurak dönemlerin dönüş aralıkları (19) denklemi kullanılarak
belirlenmiş ve Tablo 13’de gösterilmiştir.
Tablo 13. İki yerde görülen kurak dönemlerin dönüş aralıkları
İstasyon No
2304-2305
2304-2315
2304-2316
2304-2323

Ortak Periyot
1963-2001
1965-2001
1965-2001
1965-2001

θ
0.438
0.501
0.468
0.514

Px1j,2j
0,427
0,396
0,427
0,405

N-max (Yıl)
6
3
4
3

Dönüş aralığı (Yıl)
95
20
33
20

2305-2315
2305-2316
2305-2323

1965-2001
1965-2001
1965-2001

0.485
0.450
0.506

0,401
0,433
0,404

5
5
3

73
56
20

2315-2316
2315-2323

1965-2001
1965-2001

0.541
0.536

0,381
0,400

5
3

109
21

2316-2323

1965-2001

0.559

0,384

3

23

Benzer şekilde 3 ve 4 istasyonda bağımlı ve q = 0.5 için amprik olarak belirlenen kesim
seviyesi altındaki kurak dönemlerin uzunlukları belirlenmiş, en uzun kurak dönemler için (26)
denklemi ile dönüş aralıkları hesap edilerek Tablo 14 ve Tablo. 15’de gösterilmiştir.
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Tablo 14. Üç istasyonda görülen kurak dönemlerin dönüş aralığı

0,5

N-max (Yıl)
3
4
2
3
2
2

Dönüş aralığı (Yıl)
21
31
11
24
12
11

1965-2001
1965-2001
1965-2001

0,5

5
3
3

83
24
22

1965-2001

0,5

3

29

İstasyon No
2304-2305-2315
2304-2305-2316
2304-2305-2323
2304-2315-2316
2304-2315-2323
2304-2316-2323

Ortak Periyot
1965-2001
1965-2001
1965-2001
1965-2001
1965-2001
1965-2001

2305-2315-2316
2305-2315-2323
2305-2316-2323
2315-2316-2323

q

Tablo 15. Dört istasyonda görülen kurak dönemlerin dönüş aralığı
İstasyon No
2304-2305-2315-2316
2304-2305-2315-2323
2304-2315-2316-2323
2304-2305-2316-2323
2305-2315-2316-2323

Ortak Periyot
1965-2001
1965-2001
1965-2001
1965-2001
1965-2001

q

0,5

N-max (Yıl)
3
2
2
2
3

Dönüş aralığı (Yıl)
37
16
17
16
44

9. SONUÇLAR

Bu çalışmada, Çoruh Havzası’nda bulunan 2304, 2305, 2315, 2316, 2323 nolu 5 ayrı
istasyonda ölçülen yıllık akım serileri kullanılarak gidişler analizi ile akımların negatif gidiş
uzunlukları belirlenmiş ve en uzun kurak dönemlerin dönüş aralıkları tahmin edilmiştir.
Negatif gidiş uzunlukları ve kurak dönemlerin dönüş aralıkları 3 farklı durum için
hesaplanmıştır. İlk olarak, istasyonların tek tek bağımsız ve serisel bağımlı olmaları hali
incelenmiştir. Negatif gidiş uzunlukları q = 0.5, 0.4 ve 0.3 kesim seviyeleri için belirlenmiştir.
Kesim seviyeleri, normal, lognormal dağılım kabulleri yapılarak ve amprik olarak
hesaplanmıştır.
Akımların bağımsız oldukları durumda, gözlemlerin ortalama ve varyans değerleri teorik
değerlere yakın çıkmıştır. Sadece, 2304 nolu istasyonda q = 0.5 ve 0.4 için, 2305 ve 2315
nolu istasyonlarda q =0.5 için değişiklikler göstermiştir. Akımların serisel bağımlı oldukları
durumda gözlemlerin ortalama ve varyans değerleri teorik değerlere yakın çıkmıştır. Bununla
birlikte gözlem değerleri logaritmik teorik değerlere daha yakın çıkmıştır.
İkinci olarak, 2 istasyonun serisel ve karşılıklı bağımlı olmaları durumu incelenmiştir.
Kesim seviyesi sadece amprik olarak belirlenmiştir. Ortak negatif gidiş uzunlukları q=0.5 için
bulunmuştur. Gözlemlerin ortak negatif gidiş uzunlukları ortalama ve varyans değerleri,
2304-2305, 2305-2315, 2305-2316, 2305-2323, 2315-2316, 2315-2323 durumlarında teorik
değerlere yakın çıkmıştır. Diğer durumlarda ise değişiklikler göstermiştir.
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Son olarak 3, 4 ve 5 istasyonun serisel ve karşılıklı bağımlı olmaları durumu incelenmiştir.
Kesim seviyesi sadece amprik olarak bulunmuştur. Ortak negatif gidiş uzunlukları q=0.5 için
belirlenmiştir. Gözlemlerin ortak negatif gidiş uzunlukları ortalama ve varyans değerleri
2305-2315-2316, 2305-2315-2323 ve 2315-2316-2323 durumlarında teorik değerlere yakın
çıkmıştır. 4 istasyonun serisel ve karşılıklı olarak bağımlı olmaları durumunda, gözlem ve
teorik ortalama ve varyans değerleri değişiklikler göstermektedir. 5 istasyonun serisel ve
karşılıklı bağımlı olmaları durumunda, teorik değerler, P (X 1 j X 2 j ... X 5 j ) olasılığı tanımlı
olmadığı için hesaplanamamıştır. Bu yüzden sadece gözlemlerin ortalama ve varyans
değerleri hesaplanmıştır.
En uzun kurak dönem süresi, 2304 nolu istasyonda gözlemlerden 9 yıl olarak
hesaplanmıştır. Kurak dönemlerin dönüş aralığı akımların bağımsız oldukları durumda
bağımlı olmalarına göre çok büyük çıkmıştır. Dönüş aralığı akımların bağımsız oldukları
durumda (9) nolu denklemden 1024 yıl, bağımlı oldukları durumda ise (10) nolu denklemden
432 yıl olarak hesaplanmıştır.
İkili istasyonlardan aynı yıllarda görülen en uzun kurak dönem süresi 2304-2305 nolu
istasyonlarda 6 yıl olup, dönüş aralığı (15) nolu denklemden 95 yıl olarak hesaplanmıştır.

Üçlü istasyonlardan aynı yıllarda görülen en uzun kurak dönem süresi, gözlemlerden 23052315-2316 nolu istasyonlarda 5 yıl olarak bulunmuştur. Dönüş aralığı ise (22) nolu
denklemden 83 yıl olarak hesaplanmıştır. Bağımlı istasyonların sayısı arttıkça aynı yıllarda
görülen kurak dönemlerin süresi kısalmaktadır. q = 0.5 kesim seviyesi için aynı yıllarda
gözlenmiş kurak dönem uzunlukları 2 ve 3 istasyonda aynı yıllarda gözlenmiş kurak dönem
uzunluklarına göre daha kısa çıkmıştır.
4 istasyonda görülen en uzun kurak dönem süresi 2305-2315-2316-2323 durumunda 3 yıl,
dönüş aralığı ise 44 yıl çıkmıştır. 3 istasyonda görülen 3 yıllık kurak dönem süresi 21-29 yıl
arasında değişmektedir. 4 istasyonda eşit uzunluktaki (3 yıl) kurak dönem süresi 3 istasyona
kıyasla daha uzun çıkmıştır. Bunun sebebi, yıllık akımların 4 istasyonda kesim seviyesi
altında kalma olasılığı 3 istasyona göre daha düşük olmasıdır.
Bu çalışmada Çoruh Havzası’nda geçmiş yıllardaki gözlemler kullanılarak yaşanmış kurak
dönemlerin uzunlukları ve en uzun kurak dönemlerin dönüş aralıkları belirlenmiştir.
Türkiye’nin en çok yağış alan bölgelerinden biri olan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan
Çoruh Havzası’da bir ve iki istasyonda uzun süreli kuraklıkların olduğu görülmüştür. 3
istasyonda en fazla 5 yıllık, 4 istasyonda ise 3 yıllık bir kurak dönemin olduğu, 5 istasyonda
ise kurak dönemin olmadığı bulunmuştur.
Akarsu havzalarının incelenerek kurak dönemlerin saptanması ile Su Kaynaklarının
Geliştirmesi Çalışmaları’nda (baraj planlama ve işletmesi.....) karşılaşılacak olumsuz etkiler
en aza indirilmiş olacaktır. Bu nedenle benzer çalışmaların ülkemizde tüm akarsu havzaları
için yapılması yararlı olacaktır.
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ÖZET

Normal dağılım dışındaki dağılımlar için otoregresif model parametrelerinin tahmininde
problemler olduğundan, normal dağılıma uymayan zaman serilerine çeşitli dönüşüm
formülasyonları uygulanarak normal hale getirilmesi önerilmektedir. Son yıllarda normal
dağılım dışındaki dağılımlar için geçerli olan otoregresif modeller geliştirilmiştir. Bu
çalışmada, normal dağılım dışında gamma dağılımı için uyarlanmış maksimum olabilirlik
(MML) metotu ile AR(1) ve momentler yöntemi (MOM) ile GAR(1) zaman serilerinin model
parametrelerinin bulunması üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu metotlar Kızılırmak havzasında
yer alan EIE 1501 yıllık akım gözlem istasyonu verilerine uygulanmıştır. Her iki yöntemden
tahmin edilen parametreler ile kurulan modellerden sentetik seriler türetilmiştir. Elde edilen
sentetik serilerin moment değerleri (ortalama, standart sapma) gözlemlenmiş verilerle elde
edilen moment değerleri ile karşılaştırılmıştır. Modellerin güvenilirliğini test etmek için
türetilmiş ve gözlemlemiş serilerin moment değerleri arasındaki göreceli hatalar
hesaplanmıştır. Ayrıca model yapısını kurmada kullanılmayan veri seti tahmin edilmiş ve
gözlemlenmis veriler ile karşılaştırılmıştır. Gamma hata terimli AR(1) modelinden elde edilen
sonuçların GAR(1) modeli sonuçlarından daha iyi olduğu bulunmuştur.
uyarlanmış maksimum olabilirlik metotu, momenler yöntemi, otoregresif
modeller, gamma dağılımı

Anahtar kelimeler:

GAMMA AUTOREGRESSIVE MODEL WITH DIFFERENT PARAMETER
ESTIMATION METHODS and ITS APPLICATION
ABSTRACT

Since there are some problems estimating the autoregressive model parameters under nonnormal distribution, using an appropriate transformation is proposed to make it normal. In
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recent years, autoregressive models valid for non-normal distributions are developed. In this
study, it is emphasized to estimate the parameters under gamma distribution in time series
model for AR(1) with modified maksimum likelihood (MML) method and for GAR(1) with
method of moments. Furthermore, these methods are applied for data set of EIE 1501
streamflow gauging station located in Kızılırmak Basin. The synthetic series are generated
using these model structures with estimating parameters. The statistical moment values (mean
and standard deviation) of synthetic series which are obtained from each model are compared
with the moment values of monitoring data. In order to test the reliability of these models, the
relative error values between the generated and the monitoring moment values are computed.
In addition, the observed data set which are not used to set model structure were estimated
and compareted with monitoring series. It was found that the results of AR(1) model with
gamma innovation were better than the the results of GAR(1) model.
Key words: modified maximum likelihood method, method of moment, autoregressive
model, gamma distribution
1. GİRİŞ

Hidroloji ve su kaynakları alanında yıllık ve mevsimsel hidrolojik zaman serilerini
modellemek için geliştirilen otoregresif zaman serisi modelleri (AR) çeşitli varsayımlar
üzerine kuruludur. Bu varsayımların başında da artık serinin normal dağıldığı varsayımı
gelmektedir. Bunun başlıca nedeni normal dağılım dışındaki dağılımlar için model
parametrelerinin bulunmasında karşılaşılan zorluklardır. Son yıllarda normal dağılım
dışındaki dağılımlar için geçerli olan otoregresif zaman serisi modelleri geliştirilmiştir. Bu
modellerden biri Gamma otoregresif (GAR(1)) modelidir (Fernandez ve Salas,1990). GAR(1)
modelinde model parametreleri momentler yöntemi ile tahmin edilmektedir. Diğer model ise
simetrik olmayan hata terimli AR(1) modelidir. AR(1) modelinde model parametreleri
düzenlenmiş maksimum olabilirlik metotu (MML) ile tahmin edilmektedir. MML metotu
maksimum olabilirlik denklemlerindeki iteratif çözüm yapılmasını gerektiren ifadelerin
doğrusal hale getirilmesi üzerine Tiku ve ark. tarafından geliştirilmiş (1999a) bir metottur.
Aynı metot simetrik olmayan hata terimli diğer dağılımlara da uygulanmıştır (Tiku ve ark.,
2000, Akkaya ve Tiku, 2001b, Tiku ve Akkaya, 2004 ve Akkaya ve Tiku, 2005).
Bu çalışmada, gamma dağılımı varsayımı altında her iki otoregresif zaman serisi modelleri
ile Kızılırmak havzasında yer alan EIE 1501 istasyonu 40 yıllık (1956-1995) akım veri setinin
model parametreleri elde edilerek, sentetik seriler türetilmiştir. Türetilen 1000 adet sentetik
serinin ortalama, standart sapma gibi ilk iki moment değerleri hesaplanmış ve gözlemlenmiş
akım değerlerinin moment değerleri ile kıyaslanmıştır. Modelde kullanılmayan akım verilerini
tahmin edilerek model performanslarını göstermek için sentetik seriler türetilmiş ve model
kurmada kullanılmayan gözlemlenmiş akım değerleri (1995-2002) ile karşılaştırılmıştır.
2. MODEL PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ
2.1. GAR(1) Model

Gamma otoregresif modeller, modellenecek serinin gamma dağıldığı varsayımı üzerine
kuruludur. Tarihi serinin moment değerleri (ortalama, standart sapma, çarpıklık ve içsel
bağımlılık katsayısı) toplumun moment değerlerini tahmin etmek için kullanılarak model
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parametreleri momentler yöntemi ile elde edilebilmektedir. Fernandez ve Salas, 1990
yayınında model parameterelerini hesaplama yöntemleri verilmiştir. Gamma otoregresif
modeller Fernandez and Salas, (1986), Sim, (1987) ve Cığızoğlu and Bayazıt, (1998)
tarafından da uygulanmışlardır. Tekrar olmaması açısından bu çalışmada model
parametrelerini tahmin etmede kullanılan formüller yer almamıştır. Birinci mertebeden
otoregresif modeller aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
xi = φxi-1+εi
(1)
denklem (1)’deki xi t zaman aralığındaki akım miktarını, φ otoregresif katsayısını ve εi ise
bağımsız rasgele değişkeni veya hata terimini ifade etmektedir.
GAR(1) model parametreleri toplum moment değerlerinden tahmin edildiği için türetilen
serinin gamma dağılımına sahip olması gerekliliği kaçınılmazdır. Normal dağılımın aksine
gamma dağılımına sahip değişkenlerin toplamı yine gamma dağılımı özellikleri
göstermemektedir. Bu bakımdan momentler yöntemi ile tahmin edilen GAR(1) modeli
parametreleri ile kurulan zaman serisinden, sentetik seri türetilebilmesi için Lawrance ve
Lewis (1981) tarafından geliştirilen yöntem hata terimlerini hesaplamak için kullanılmıştır.
2.2. GAMMA Hata Terimli AR(1) Model

Konum parametresinin, λ denklem (1)’deki otoregresif zaman serisi modeline eklenmesi
ile aşağıdaki denklem elde edilmektedir.
x i = λ + φx i −1 + ε i
(2)

GAR(1) modelinin aksine bu modelde denklem (2)’deki hata teriminin gamma dağıldığı
varsayılmaktadır. Model parametreleri uyarlanmış maksimum olabilirlik yöntemi ile tahmin
edilmektedir. Model parametrelerinin nasıl bulunacağı yazarın 2004 yılındaki yayınında
mevcuttur (Şarlak ve Şorman, 2004). AR(1) modelinde hata terimleri gamma dağıldığı için ve
model parametrelerini tahmin etmede momentler yöntemi kullanılmadığı için sentetik
serilerin türetiminde Lawrance ve Lewis (1981) tarafından geliştirilen yöntem
kullanılmaksızın gamma dağılmış rasgele değişkenlerin modele eklenmesi yeterli olmaktadır.
3. KIZILIRMAK HAVZASINA UYGULAMALAR

Modellerin uygulamaları için Kızılırmak havzasında Kızılırmak nehri üzerindeki EIE 1501
akım gözlem istasyonunun yıllık verileri seçilmiştir. EIE 1501 yıllık akım gözlem istasyonu
verileri, gözlem sürelerinin uzun olması ve hiç bir su yapısından etkilenmiyor olması
nedeniyle tercih edilmiştir. Belirtilen istasyon Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EIE) tarafından
işletilmektedir. 1955-1995 yılına kadar olan 41 yıllık veri seti mevcuttur. Çalışmanın bu
kısmında ki amaç, farklı model parametre tahmin yöntemleri ile kurulan AR(1) model
yapılarının yapay seri türetme üzerindeki etkilerini göstermektir. Bu amaçla 1955 yılında
ölçülen akım değeri başlangıç değeri olarak alınması durumunda 40 adet gözlem veri seti
model yapılarını oluşturmak için, yedi yıllık (1996-2002) veri seti ise kurulan AR(1)
modellerinin geçerliliğini tartışmak için kullanılmıştır.
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40 yıllık veri seti kullanılarak GAR(1) modeli ve gamma hata terimli AR(1) modeli
parametreleri moment yöntemi ve uyarlanmış maksimum olabilirlik (MML) yöntemleri
kullanılarak tahmin edilmiştir. Tahmin edilen parametreler Tablo 1’ de gösterilmiştir. MML
yöntemi ile olabilirlik fonksiyonunu maksimum yapan herhangi bir şekil parametre değeri
elde edilememiştir. Bilindiği gibi maksimum olabilirlik (ML) yöntemi tüm model
parametrelerinin olabilirlik fonksiyonunu maksimum yapacak model parametrelerinin elde
edilebilmesi üzerine kuruludur. Bu da eldeki veriler için gamma dağılımın uygun olmadığının
bir işaretidir. Bu çalışma da iki farklı parametre tahmin metotunu karşılaştırmak amaçlandığı
için, uygun şekil parametresi elde edilememesine rağmen başlangıç şekil parametresi
değeriyle model parametreleri her iki yöntem ile tahmin edilmiş ve sentetik seriler
türetilmiştir.
Tablo 1. EIE 1501 istasyonu verilerinin model parametre tahmin değerleri
Modeller / Parametreler

k (şekil)

λ (konum)

GAR(1) (denklem 1)
Gamma hata terimli AR(1) modeli
(denklem 2)

5.67
5.70

17.49
16.18

φˆ1 (otoregresif)
0.13
0.03

σ̂ 1 (ölçek)
9.12
8.96

Modellerin Değerlendirilmesi

Tahmin edilen parametreler ile kurulan modeller sentetik serilerin türetilmesinde
kullanılmıştır. Yazılan fortran programı ile 1000 adet sentetik seri türetilmiş ve ortalama,
standart sapma değerleri elde edilerek tarihi serinin ortalama, standart sapma değerleri ile
karşılaştılması amacı ile Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Modellerden ve tarihi seriden elde edilen moment değerleri
Moment

GAR(1)

Ortalama (m3/s)
Standart sapma (m3/s)

69.11
21.56

Modeller
Gamma hata
terimli AR(1)
69.74
21.48

Tarihi seri
69.21
21.63

Modellerin performanslarını göstermek için tarihi seri moment değerleri ile göreceli hatalar
elde edilmiş ve Tablo 3’de gösterilmiştir. Göreceli hata değerleri modelden elde edilen
moment değerlerinden tarihi serinin moment değerlerinin çıkartılıp modelden elde edilen
moment değerlerine bölünerek 100 ile çarpılmasıyla hesaplanmışlardır.
Tablo 3. Modellerden elde edilen göreceli hata değerleri
Moment

GAR(1)

Modeller
Gamma hata terimli AR(1)

Ortalama (m3/s)
Standart sapma(m3/s)

%
-0.14
-0.32

%
0.76
-0.70

92

Tablo 3’den görüleceği gibi GAR(1) modelinden elde edilen moment değerleri tarihi
serinin 1. ve 2. moment değerlerine diğer modele göre daha yakındır. Bunun nedeni açıktır.
GAR(1) modelinde, model parametreleri tarihi serinin moment değerleri kullanılarak elde
edilmiştir. Tarihi serinin moment değerlerini muhafaza eden modelden tarihi serinin moment
değerlerine yakın sonuçlar elde edilmesi beklenen bir sonuçtur.
Modellerin parametre tahmininde kullanılmayan verileri tahmin etmedeki başarısını
göstermek amacı ile 1995 yılındaki gözlenmiş değer başlangıç değeri olarak kullanılarak
1996’dan 2002 yılına kadar gözlenmiş veriler modellerden tahmin edilerek gözlenmiş
verilerle görsel olarak kıyaslama amacı ile Şekil 1’de gösterilmiştir.
gözlenmiş seri (1996-2002)

120

GAR(1) modelden elde edilen
sentetik seri

akım değerleri (m 3/s)

100

gamma hata terimli AR(1)
modelden elde edilen sentetik
seri

80

60

40

20

0
1995

1996

1997

1998

1999
yıllar

2000

2001

2002

2003

Şekil 1. EIE 1501 istasyonu gözlemlenmiş ve her iki modelden elde edilen sentetik seri
değerleri

Daha önce de belirtildiği gibi, gamma dağılımında k, şekil parametresi elde edilememiş
olmasına rağmen başlangıç k değerinin doğru olduğu kabulu ile model yapısı oluşturulmuş ve
modelin değerlendirilmesi yapılmıştır.
İstatistiksel olarak kıyaslama ise ortalama hata karelerinin karekökü (RMSE) ile
yapılmıştır. RMSE, hedeften sapma olarak tanımlanan ve modellerin değerlendirilmesinde
kullanılan bir metottur. Her iki modelden elde edilen değerler Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Modellerin ortalama hata karelerinin karekökü
Modeller
GAR(1)
Gamma hata terimli AR(1)

RMSE
11.96
11.58

Tablo 4’den görüleceği gibi her iki modelden elde edilen RMSE değerleri birbirine yakın
sonuçlar vermekle birlikte Şekil 1’den görüleceği üzere gamma hata terimli AR(1) modelden
elde edilen sentetik serilerin gözlenmiş veri patentini daha iyi izlediği görülmektedir. Ayrıca
gözlenmiş verilerin maksimum değerlerini tahmin etmede gamma hata terimli AR(1) modelin
daha iyi olduğu görülmektedir.
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4. SONUÇLAR

Yapılan çalışmada, gamma hata terimli AR(1) modelinden elde edilen sonuçların GAR(1)
modelinden elde edilen sonuçlar kadar iyi olduğunun gösterimi amaçlanmıştır. Kullanımının
kolay olması, iteratif çözüm gerektirmemesi ve orjinal seride herhangi bir dönüşüm
yapılmasına gerek duyulmaması gibi özellikler MML metodunun yapay akım serilerinin
türetilmesinde oldukça cazip, yansız ve sağlam (robust) alternatif bir yöntem olduğunu
göstermektedir. Ayrıca MML yöntemi gözlenmiş serilere uygun dağılımlar elde edilmesi
halinde model parametrelerinin elde edilmesine de olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada
hidroloji literatüründe çalışılmış olan gamma dağılımı varsayımı altında AR(1) model
parametrelerinin diğer bir yöntem olan MML ile tahmin edilmesi amaçlandığından gözlenmiş
serinin hangi dağılıma daha iyi uyduğu araştırılmamıştır.
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ÖZET

Sultansazlığı, Kayseri ilinin 70 km güneyinde, Develi Ovası ortasında olup mevsimlere
göre değişerek 8000-13 000 hektar arası bir alan kaplayan sulak bir sahadır. DeveliYeşilhisar-Yahyalı üçgeni içinde bulunur. Kuzeyinde bulunan Erciyes Dağının eteklerinde
büyük tatlı su bataklığı oluşur ve bataklığın büyük bir kısmı sazlarla kaplıdır. Bu tatlı su
kompleksi Güney ve Kuzeyde yarı tuzlu Yay Gölü ile ayrılmaktadır. Kuzey-batı köşesinde
Yay Gölüne bağlı tuzlu su içeren Çöl Gölü bulunur. Sultansazlığı özellikle son yıllarda
kuraklık ve tuzluluk sorunları ile karşı karşıyadır. Bu çalışma ile 2002-2003 su yılında
Kayseri Develi Ovasında yapılan arazi gözlemlerinde elde edilen verilere dayanarak
Sultansazlığı’nın da içinde yeraldığı Develi Kapalı Havzası için hazırlanan klasik su bütçesine
yer verilmekte ve Sultansazlığı’daki kuraklığın giderilmesi için çözüm önerilerine yer
verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Su Bütçesi, Develi Kapalı Havzası, Sultansazlığı, kuraklık, tuzluluk
CLASSICAL WATER BUDGET ANALYSIS OF KAYSERİ - DEVELİ PLAIN
ABSTRACT

Sultansazligi is a wetland that is located at the middle of Develi Plain; 70 km southern part
of Kayseri, its area varies between 8000 -13 000 hectares. Erciyes Mountain is placed at the
northern part of Sultansazligi. There is freshwater in the reedfield and there are two reedfield
area at the southern and the northern part of Yay Lake, which has semi-salty water. Col Lake
is placed at the north-western part of Yay Lake. In the recent years there are aridity and
salinity problems at Sultansazligi. In this study, a detailed water budget for Develi Closed
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Basin was made, water budget computations were made according to the data which were
collected during field observations made in 2002-2003 water year at Sultansazligi region in
Develi Closed Basin. This study also covers recommendations for the solution of aridity.
Keywords: Water budget, Develi closed basin, Sultansazligi, aridity, salinity

1. GİRİŞ

Tüm fiziksel olaylar için geçerli olan kütlenin ve enerjinin korunumu ilkeleri, hidrolojik
çevrimin herhangi bir parçasına da uygulanabilir. Suyun ne yok olduğunu ne de yoktan
varolduğunu gösteren denkleme süreklilik denklemi denir.
x – y = ds / dt

(1)

Burada;
x: birim zamanda sistem giren su miktarı,
y: birim zamanda sistemden çıkan su miktarı,
ds / dt : sistemde depolanan suyun zaman içindeki değişimi
Sızma, yüzeysel akış, yağış, buharlaşma, evapotranspirasyon gibi hidrolojik çevrim
bileşenlerinin tek tek hesaplanarak bir sistemde belli bir zaman aralığı içinde ne kadar su
depolandığının hesaplanmasına “su bütçesi” denir. Bir drenaj havzasında bulunan yerüstü ve
yeraltısuyu potansiyellerinin belirlenebilmesi için, belirli bir dinamik denge içerisinde çeşitli
aşamalar geçiren su miktarlarının, yağışın, buharlaşma-terlemenin, sızmanın belirlenmesi
gerekir. Su bütçesi hesaplamaları Turc'un Formülüne Dayanan Yöntem ile (P = R +
ETr + I), aylık olarak Thorntwait'e ve L. Serra Formülüne Dayanan Yöntem ile
(Sızma ve yüzeysel akımın kararsız ve bilinmedi ği hallerde bu formüller kullanılınır.
Bu yöntemde hidrolojik bilançonun bulunu ş u aylık potansiyel buharla şma-terlemenin
deneysel yöntemlerle hesabına dayanır. Ayrıca zeminin doygun hale gelmesi için
depolanması gereken maksimum su miktarı hesaplanır) ve Akım Açı ğ ı yöntemlerinden
birisini kullanarak yapılabilmektedir [Gürer,1993]. Develi ovasının su bütçesinin
hesabında yıllık olarak yeraltı suyu akiferi ve yüzey suyu için ayrı ayrı su bütçeleri
hazırlanmış ve hesaplamalarda Turc’un formülü esas alınmıştır. Develi Kapalı
Havzasındaki göl alanlarını, sulama alanlarını, yerleşim yerlerini ve barajları Şekil 1’de
göstermektedir.
Develi kapalı havzasında bulunan Akköy, İncesu, Musahacılı,Yenihayat, Yahyalı,
Yeşilhisar ve Develi yağış istasyonlarının 1974-1992 arası toplam 26 yıllık dönem hep
birlikte işletilmiş olduğu, bunun dışındaki dönemlerde yani ortak olmayan yıllarda genelde
sadece Develi, Musahacılı, ve kısmen Yenihayat meteoroloji istasyonlarını işletildiği
görülmüştür. Bu altı yağış istasyonunun birlikte gözlemleri olan yıllar için aritmetik
ortalaması 345 mm’dir ancak 1974-1992 ortak yılları, özellikle 1999-2001 yıllarında yaşanan
kuraklık koşullarını tam olarak yansıtmadığı için su bütçesi hesaplamalarında; 345 mm ile
birlikte 1995 yılında DSI’nin hazırlamış olduğu “Develi Ovası Revize Hidrojeolojik Etüd
Raporu”nda yıllık ortalama yağış değeri olarak verilen 330 mm, ENCON’nun 1999 yılında
hazırlamış olduğu raporda verilen 390 mm ve bu iki uç değerin ortalaması olarak
verilebilecek olan 363 mm kullanılmıştır. Sultan sazlığı ekosisteminin ve YAS akiferinin
birbirleriyle olan ilişkilerinin modellemesi ise Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Yağış yükseklikleri için 330 mm’nin kurak dönemi, 345 mm, 363mm’nin ne kurak ne de
yağışlı dönemleri yani ortalama yılları ve 390mm’nin ise yağışlı dönemleri yansıtmakta
olduğu varsayılabilir.
Akış katsayısı DSI’nin 1970 yılında hazırlamış olduğu raporunda yapılan su bütçesi
hesaplamalarında, DSI Etüd Plan Dairesi Uzmanlarının öneri ile % 10 olarak alınırken, bu
çalışmada tüm Türkiye için (Bayazit, 1979) ’da Develi kapalı havzasının komşu alt havza
olduğu ve birlikte değerlendirildiği Kızılırmak Havzasının %17 değeri kullanılmıştır.
DSI’nin 1995’de hazırlamış olduğu “Develi Revize Hidrojeolojik Etüd Raporuna” göre ve
1997’de hazırlamış olduğu “Develi Projesinin Sultansazlığı ve Yay Gölüne olan Etkileri ve
Alınması Gerekeli Tedbirler” isimli raporuna göre havzanın drenaj alanı 3190 km2 ’dir.

Şekil 1. Develi Projesi Genel Vaziyet Planı (DSİ,1988)
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2. DEVELİ KAPALI HAVZASININ YILLIK YERALTI SUYU BÜTÇESİ
2.1. Beslenme

Havzada bulunan akiferin beslenimi yüzeysel akış ile beslenme, doğrudan akifer üzerine
yağan yağış ile beslenme ve yeraltında içe akış olmak üzere üç şekilde olmaktadır [DSI,
1970].
2.1.1 Yüzeysel Akış Suyu Olarak ile Akiferi Besleyen Suyun Hesabı: Genel olarak pratik
bir yaklaşım olduğundan Rasyonel metod kullanılmıştır.

Q=C* I *A
Burada:
Q:debi (m3/yıl) ,

(2)
A:havza drenaj alanı (m2)

I:yağış şiddeti (mm/yıl) ,

Yağış
Kanlıdere D

Akköy
Barajı
Akköy
Yeşilhisar
Kovalı Barajı.
Sulaması
Kovalı
Sulaması
Sulamadan dönen
sular
Yahyalı Ağcaşar
Sulaması
Ağcaşar Barajı

Çalbalma T.

Develi
ZamantıYağış
Buharlaşma

Sulamadan dönen
sular

Çalbalma T.
Çöl G.

Sobe G.
Yay
Eğrigöl
Gölü
Çayırözü K.
Yeraltısuyundan
Sapgöl
Camız G. beslenme
Karaboğa K
Soysallı Kaynağı

Yeraltı suyunu besleme

Derin akifer

Şekil 2. Su Bütçesi hesabı için kavramsal model [Gürer, 2003a]

Çalışma alanı için akış katsayısı C=0,17 [Bayazıt,1979] , yağış şiddeti I ortalama yağış
olarak Port=363 mm ve A=3190 km2 olmak üzere toplam drenaj alanından havzaya bir yılda
akış ile gelen su hacmi 196,854*106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. Litolojiye göre akış ile
gelen bu su hacminin %15’inin perkolasyon ile derine sızarak akiferi beslediği kabul
edilmiştir [DSI, 1970]. Bu durumda akifere sızan su hacmi 29,528*106 m3/yıl olarak hesap
edilmiştir. Aynı hesap yöntemini kullanarak yağışlı ve kurak dönem yağış yükseklikleri için
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de ovaya intikal eden yüzeysel akış hacmi ve akifere sızan miktarlar ayrı ayrı hesaplanarak
sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Yüzeysel akış hacimleri ve akifere sızan yüzeysel akış miktarı [Gürer,2004]
Alansal Yağış Port (mm)
Y.Akış Hacmi (*106) m3/yıl
V1 (*106)m3/yıl

330
178,959
26,844

345
187,093
28,064

363
196,854
29,528

390
211,497
31,724

2.1.2 Akifer Yüzey Alanı Üzerine Düşen Yağıştan Akifere Sızan Suyun Miktarı:

Akiferin üzerinde konumlu olan sazlık ve göl suyunun doğrudan sızarak akiferi besleyip
beslemediği şu anda kesin olarak bilinmediğinden hesaplamalarda bu etki göz önüne
alınamamıştır. Ancak araziden toplanan tüm su örneklerinin doğal izotop analizlerinin
sonuçları elde edilince bu analiz sonuçlarına göre yapılacak hesaplamalarla akifer ile sazlık ve
göl suyunun doğrudan ilişkisinin olup olmadığı belirlenebilir. Develi Ovasının ova alanı
yaklaşık olarak 800 km2 olup bu alanın maksimum 100 km2 si sazlık ve göl alanından, 150
km2 si ise kille kaplı zeminden oluşmaktadır buna göre yağışın doğrudan süzülebileceği alan
550 km2 olarak kabul edilebilir. Ovaya gelen yağış suyunun % 20 ‘sinin derine süzülerek
akiferi beslediği kabul edilmiştir [DSI, 1970]. Port=363 mm olmak üzere; yağış suyu olarak
derine süzülüp akiferi besleyen su hacmi:V2=39,93*106 m3/yıl olarak bulunmuştur.
2.1.3 Akifere İçe Akış Olarak Gelen Yeraltı Suyunun Hesabı:

Akifere yeraltından içten akış şeklinde gelen yeraltı suyunun havzanın batısındaki
Yeşilhisar konisinden, doğusundaki Develi tarafında bulunan tüflerden, güneyindeki Yahyalı
tarafında buluna paleozoik kalkerlerden ve güney batı tarafından geldiği kabul edilmiştir
[DSI,1970]. Kuzeyde Erciyes Dağı tarafından havzaya yeraltı suyu akışı olmadığı
düşünülmektedir. DSI’ye ait Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar’da bulunan kuyulara ait loglarda
[DSI, 1995] yer alan zemin transmisibilitelerinden yararlanarak her üç bölge için ayrı ayrı
hesaplanan ortalama transmisibilite değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Üç bölge için ortalama transmisibilite değerleri [Gürer, 2004 ;Gürer ve Yıldız, 2004]
T(m2/ gün)
552
2574
1115

Bölge Adı
Develi
Yahyalı
Yeşilhisar

Tablo 2’de görüldüğü gibi Develi alt bölgesi volkanik ve mağmatik kayaçların bulunduğu
Erciyes Dağına yakın olması sebebiyle bu bölgedeki transmisibilite değeri diğer iki alt
bölgeye oranla daha düşüktür. Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar alt bölgeleri için yağış-akış
ilişkileri incelendiğinde Yahyalı alt bölgesinde mm cinsinden yağışa karşılık akışın çok
yüksek olduğu görülmüştür, bunun sebebi bölgenin karstik yapıda olması sebebiyle yan
havzalardan içe akış şeklinde havzanın beslenmesidir. Bu yüzden Tablo 2’de görüldüğü gibi
Yahyalı bölgesinin transmisibilite değeri diğer iki bölgenin transmisibilite değerlerinden daha
yüksektir.
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Havzaya yeraltından akışla gelen su hacimleri DSI’ce hazırlanan Develi-Yeşilhisar
Ovası Hidrojeolojik Etüd Raporunda [DSI, 1970] kullanılan yönteme göre 4 ayrı kısım için
hesaplanmıştır. Hesaplamalarda Darcy Kanunu kullanılmıştır. Bu kanuna göre yeraltı suyu
debisi
Q=A.K.i =G.b.K.i

(3)

Burada; A: Akıma dik yöndeki kesit alanı (m2), K:Kondaktivite katsayısı (m/s), i:Hidrolik
eğim G:Akifer genişliği (m), b:Akifer kalınlığı (m)
Transmisibilite eşitlik 4’de görüldüğü gibi ifade edilebilir.
T=K.b

(4)

Bu durumda eşitlik 3’de görülen YAS debisi
Q=G.T.i

(5)

5 no’lu eşitlik kullanılarak akifere tüm yönlerden toplam olarak bir yılda geldiği tahmin
edilen iç akış hacmi: V3=90,585*106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. Toplam akifer beslenimi
hacmi: ΣV= V1+ V2+ V3 olup 363 mm yağış yüksekliği için ΣV=160,043*106 m3/yıl olarak
hesaplanmıştır. Aynı şekilde diğer yağış yükseklikleri için de ayni yaklaşım ve akifer
parametreleri kullanılarak yapılan hesaplamalardan elde edilen sonuçlar Tablo 3’ de
verilmektedir.

Tablo 3: Toplam akifer beslenimi hacmi[Gürer, 2004 ;Gürer ve Yıldız, 2004a]
Alansal Yağış Port (mm)
ΣV (*106) m3/yıl

330
153,728

345
156,599

363
160,043

390
165,029

2.2. Yeraltı Suyunun Boşalımı

Develi havzası kapalı bir havza olduğundan yüzeysel ve yeraltı suyu akımı şeklinde
başka bir havzaya geçiş olmadığı kabul edilmiştir. Yeraltı suyu boşalımı; 1970 yılında
hazırlanan Hidrojeoloji raporunda belirtildiği gibi sadece yüzeyden ve sazdan buharlaşma,
buharlaşma ve terleme şeklinde olmayıp ilave olarak esas boşalım bu tarihten sonra açılan
derin kuyulardan yapılan çekimler ile olmaktadır. Yerel kaynaklarından erişilen bilgiye
dayanarak pompaj kuyularının bu yöredeki debisi ortalama olarak 50 lt/s olarak alınmıştır.
Ayrıca aynı yerel bilgi kaynaklarından YAS kuyularının bir sulama dönemi boyunca toplam
45 gün ve her gün ortalama 10 saat çalıştırıldığı öğrenilmiştir. Aynı kaynaklardan temin
edilen bilgilere dayanarak YAS boşalımının hesabı için bölgede ne kadar olduğu tam olarak
bilinmeyen şahıs kuyu sayısının yaklaşık bir tahmini yapılmış ve Develi, Yahyalı, Yeşilhisar
bölgelerindeki ruhsatlı ve ruhsatsız, toplam kuyu sayıları tahmin edilmeye çalışılmıştır,
bölgedeki kuyuların %50’sinin sulama birlik ve kooperatifleriyle işletilen ve DSI’ce açılan
kuyular olduğu, %50’sinin ise ruhsatlı ve ruhsatsız şahıs kuyuları olduğu tahmini yapılmıştır.
1989 yılında Ağcaşar ve Kovalı Barajlarının işletmeye açılmasından dolayı 1989’dan önce
açılan kuyuların kullanılmadığı kabul edierek 1988’den sonra DSI tarafından açılan kuyuların
sayısı yeniden hesaplanmış ve bulunan kuyu sayıları Tablo 4’de verilmiştir. Ovada içme suyu
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amaçlı İller Bankasına ait kuyulardan 11lt/s debi ile su çekilmektedir, ayrıca KHGM
tarafından açılmış olan 17 adet sulama suyu temini amaçlı kuyulardan sulama döneminde
toplam 133 lt/sn debi ile su çekilmektedir.
Tablo 4. 1988-2002 arası DSI’nin açtığı toplam işletme ve bedelli kuyular [Gürer, 2004]
YEŞİLHİSAR
İşletme ve bedelli kuyuları
78

DEVELİ
İşletme ve bedelli kuyuları
49

YAHYALI
İşletme ve bedelli kuyuları
32

Tablo 4’de verilen rakamlar 2003’e kadar açılan kuyuları kapsamaktadır. DSI Yahyalı
Şubesinden alınan bilgiye göre DSI tarafından 2003 yılında bölgede 20 işletme kuyusu
açmıştır. Ancak bu kuyular 2003 yılı itibariyle işletmeye sokulmamıştır. Bu durumda
DSI’nin 1988’den sonra açtığı ve şu an işletilmekte olan tüm kuyuların sayısının Tablo 4’e
göre toplam 159 adet olduğu tahmin edilmektedir. Bu aşamadan sonra yapılan tüm kuyu
sayısı tahminlerinde Tablo 4’de verilen değerler temel alınmıştır. Tablo 4’de verilen kuyu
sayıları ile KHGM tarafından ovada açılmış olan 17 adet kuyu ile İller Bankasının açmış
olduğu 4 adet kuyu sayısı kullanılarak yapılan kuyu tahmini sonucunda akiferin minimum
boşalım hacmi Vmin=65,441*106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. DSI Develi Ovası
Hidrojeolojik Etüd Raporunda akiferden çekilebilecek güvenli su hacminin yıllık 65*106 m3
olduğu belirtilmiştir [DSI,1995]. Hesaplamalar sonucu bulunan akiferden çekilebilecek
minimum su hacmi olan 65,441*106 m3/yıl akiferden çekilebilecek olan güvenli su hacmi
olan 65*106 m3/yıl ‘dan fazladır.
3. DEVELİ KAPALI HAVZASININ YÜZEY SUYU BÜTÇESİ
3.1. Havzaya akış ile Gelen Su Hacmi

Havzaya akış ile gelen su hacmi YAS bütçesinde 363 mm/yıl yağış yüksekliği için
196,854*106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. Bu su hacminin %15’inin akifere sızdığı
düşünülürse yüzeyde kalan akış suyu: V Y1=167,326*106 m3/yıl dır. Aynı şekilde diğer yağış
yükseklikleri için de yüzeysel akış hacmi hesaplanarak sonuçlar Tablo 5’de verilmektedir.
Tablo 5. Yüzeysel akış hacimleri ve yüzeysel akışdan akifere sızan su hacimleri[Gürer,2004]
Alansal Yağış Port (mm)
Yüzeysel akış hacmi (*106)m3/yıl
YAS a Sızan hacim(*106)m3/yıl
Yüzeyde kalan (Sızmadan artan ) akış
hacmi (*106)m3/yıl

330
178,959
26,844
152,115

345
187,093
28,064
159,029

363
196,854
29,528
167,326

390
211,497
31,724
179,772

3.2. 1988 Sonrası Sulama Suyu İhtiyacının Belirlenmesi

Develi I merhale Sulama projesinde toplam sulu tarım alanının %65’inin yüzey suyu ve
%35’inin YAS ile sulanması planlanmıştır [DSI, 1997]. Ancak 2003 arazi etüdleri sırasında
Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı tarım müdürlüklerinden alınan bilgiye göre; 28046 ha tarım
alanının sulanması gerekirken toplam 78065 ha tarım alanı sulanmakta olduğu ortaya
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çıkmıştır. Son yıllarda bu miktar su barajlardan sağlanamadığı için kıstlı sulama durumu
ortaya çıkmaktadır [Gürer, 2003b]
Edinilen bilgiye göre örneğin 2003 sulama döneminde mevcut Ağcaşar, Kovalı, Akköy
barajlarından ve kaynaklardan (ağırlıklı olarak Karaboğa Kaynağı) sulamaya verilen yüzey
suyu hacimleri Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. 2003 Yılında YAS Hariç Sulama Suyu Olarak Verilen Su Miktarları
Ağcaşar Brj.(m3/yıl)
38*106

Kovalı Barajından
26*106

Akköy Barajından
4*106

Kaynaklardan
2,5*106

Tablo 6’ya göre sulama kanallarına 2003 yılı sulama döneminde verilen toplam su hacmi
70,5*106 m3/yıl olup, arazi etüdleri sırasında edinilen bilgiye göre salma sulamada gerçekleşen
çiftlik ve iletim kayıpları gözönüne alındığında %40 verim için baraj ve kaynaklardan sulamaya
yönlendirilen toplam yüzey suyu hacminden ancak 28,2*106 m3/yıl su bitki köklerine ulaşabilmektedir.

Develi Ovası için 2003 yılı verilerine göre bitki sulama suyu ihtiyacı Blaney Criddle
Metoduna göre %40 verime göre 400*106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. 2003 yılında baraj ve
kaynaklardan sulamaya yönlendirilen toplam su hacminden ancak 28,2*106 m3/yıl bitki
köklerine ulaşabildiğine göre kalan su ihtiyacı YAS dan temin edilmiş ve kısıtlı sulamaya
yapılmıştır.
3.3. Buharlaşma Kayıpları

DSI,’ce hazırlanan raporlara göre (DSI, 1993 ve 1995) havzanın ortalama yıllık
buharlaşma değeri 1163 mm’dir. Yay Gölündeki tuzlu su ile baraj göllerindeki tatlı suların
farklı buharlaşmaları ihmal edilmiştir. Sazlık alan ve Yay Gölü maksimum toplam 100 km2’
lik yüzey alanı kaplamaktadır. Baraj gölleriyle birlikte toplam serbest su yüzü alanı 106,76
km2 ‘dir. Class A buharlaşma tavası için tava katsayısının 0,7 olduğu kabul edilirse Develi
kapalı havzasındaki serbest su yüzünden gerçekleşen yıllık toplam buharlaşma hacmi
108,781*106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. Güney sazlığında kamış, Yay Gölüne yakın
kesimlerde ve kuzey sazlığında ise kındıra bitkisi bulunmaktadır (Akkaya vd, 1983). Sazlık
bitkilerinin ve çayırdaki otluk alandaki evapotranspirasyon değerleri bilinmediğinden bu
bitkilerin evapotranspirasyonu ve çıplak arazideki topraktan gerçekleşen buharlaşma
miktarları ihmal edilmiştir.
Havzaya yağıştan gelen yüzey suyu, serbest su yüzeyinden buharlaşan miktarlar ve
bundan arda kalan ve bitki su gereksinimine faydalı olabilecek yüzey suyu miktarı Tablo 7’de
verilmiştir. Develi Ovası için 2003 yılı verilerine göre bitki sulama suyu ihtiyacı Blaney
Criddle Metoduna göre 400*106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. Tablo 7’ye göre sulamaya
faydalı olabilecek su hacmi olan net yüzey akışı sulama suyu ihtiyacı olan 400*106 m3/yıl’dan
daha azdır, bu durum; su depolayan sazlık ve gölün buharlaşmanın yüksek olduğu yaz
aylarında tamamen kurumasına sebep olmaktadır.
Tablo 7. Buharlaşmadan artan akış hacimleri [Gürer, 2004 ;Gürer ve Yıldız, 2004a]
Alansal Yağış Port (mm)
Yüzey akışı
(*106)m3/yıl
Buharlaşma
(*106)m3/yıl
Net yüzey akışı (*106)m3/yıl

330
152,115
108,781
43,334
102

345
159,029
108,781
50,248

363
167,326
108,781
58,545

390
179,772
108,781
70,991

3.4. Sulamadan Dönen Suyun Hesabı

Develi I. Merhale Sulaması Projesinde sulama suyunun %15’inin sulamadan dönen su
olduğu belirtilmiş ve bu suyun drenaj kanallarıyla suyun tuzluluk durumuna göre Camız
Pompa İstasyonundan sazlık alana veya Yay Gölüne boşaltılması planlanmıştır [DSI, 1993].
Ancak yapılan arazi gözlemlerinde sulamadan dönen suların, bazı çiftçiler tarafından ihtiyaç
duydukları için drenaj kanallardan motopomplarla çekilip tekrar sulamada kullanıldığı
görülmüştür. Sulamadan dönen suyun %10 kadarının sazlığa verildiği kabul edilirse her sene
yaklaşık olarak 22,9*106 m3/yıl tuzlu su hacmi sazlığa verilmektedir.
3.5. Sazlık ve Göl Alanının Yıllık Su Bütçesi

Sazlık alan ve Yay Gölünün kapladığı maksimum alan DSI Hidrojeolojik Etüd
Raporuna göre 100 km2 olarak alınmıştır [DSI,1970]. Yay Gölü meteoroloji istasyonunun
ortalama buharlaşma yüksekliği 1494 mm’dir (buharlaşma yüksekliği verileri DSİ Gn.Müd.
Etüd Plan Dairesinden temin edilmiştir). Class A tava katsayısı 0,7 alınarak, 100 km2 sulak
alanda serbest su yüzeyinden oluşan buharlaşma 104,580*106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır.
363 mm ortalama yağış yüksekliği için serbest su yüzeyine gelen yağış suyu
100*106*0,363=36,3*106 m3/yıl’dır. Sulak alan yağış suyu ve sazlığa giden drenaj suyu ile
beslenmektedir. Sulak alandaki beslenim 36,3*106+40*106= 76,3*106m3/yıl’dır. Yüksek
buharlaşmadan dolayı oluşan su açığı ise 363 mm yağış yüksekliği için;
(76,3-104,580) *106= - 28,28*106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır.
Havzada barajların su toplama alanları dışında olan ve saza yüzeysel veya yüzeyaltı akış
şeklinde ulaşabilecek 11 kaynak mevcuttur. Bu kaynaklardan bazıları sulama sezonunda
sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Bu kaynaklar: Çayırözü, Karaboğa, Kurbağa,
Karapınar, Soysallı, Ayvatacı, Ilıpınar, Akçakoca, Yerköy, Keşiş ve Değirmenyolu
kaynaklarıdır. Adı geçen bu 11 kaynağın suyu yılboyu sazlığa yönlendirilecek olursa,
kaynaklardan 82*106 m3/yıl su hacmi sazlığı besleyebilir.“Saz ve göl” de depolanacak olan
toplam su miktarı ortalama olarak Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Kaynakların Sazlığa Verilmesi Durumunda Sazlıkta Depolanan Su Hacmi
Alansal Yağış Port (mm)
Saz ve göldeki su açığı(*106)m3/yıl
Kaynaklardan gelen su hacmi (*106)m3/yıl
Saz ve gölde depolanan su (*106)m3/yıl

330
-31,58
82
50,42

345
-30,08
82
-30,08

363
-28,28
82
53,72

390
-25,58
82
56,42

4. SONUÇLAR

Sultansazlığını beslemesi gereken su kaynakları (dereler, yeraltısuları vs) havzada
yapılan sulama amaçlı barajlarla önce sulamada kullanılmakta daha sonra sulamadan dönen
sular saza verilebilmektedir. Tatlı su bataklıklarına çevrede yıkanan tarım arazilerinin tuzlu
sularının boşaltılması olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Sulamadan dönen ve normalden daha
fazla tuzlu olan suyun saza giderek sazlıktaki toplam katı maddenin (TDS) ve tuzluluğun
artmasına sebep olduğu düşünülmektedir. Camız Pompa İstasyonunda bulunan ve saza giden
drenaj suyunu tuzluluk derecesine göre ayıran sistem faaliyete geçirilmelidir.
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Develi Projesinin 2.ci aşaması tamamlanmamış ve Zamantı yukarı havzasından herhangi
bir su derivasyonu olmadığı halde Develi Projesi planlama aşamasında (I. ve II.Merhale
toplam sulaması) öngörülen sulanabilir arazinin şu anda % 96 sı fiilen sulanmaktadır.
I.Merhale Develi Sulamasına göre 28046 ha tarım alanının sulanması gerekirken 2003 yılı
verilerine göre ovada toplam 78065 ha tarım alanı sulanmaktadır. Bu ancak yeraltı suyu
kuyularıyla ve kısıtlı sulama ile mümkündür [Gürer, 2003b]. Halen havzada ağırlıklı olarak
kullanılan taşırma (vahşi) sulama yöntemiyle çok fazla su kaybına sebep olunmaktadır. Bu
sulama yöntemine göre mevcut su ekonomik olarak kullanılmamakta çok israfa sebep
olmaktadır. Damla ve yağmurlama sulama sistemleri suyu daha ekonomik olarak kullanan
sulama sistemleridir. Yeraltı suyunu sulamada kullanabilmek için bölgede sayısı net olarak
bilinmeyen çok sayıda ruhsatsız kuyu açılmıştır. Yeraltı suyu bütçesi hesaplarında ovada
işletilmekte olan kuyu sayısı tahmini yapılarak akifer boşalımının hesabı yapılmış ve akifer
boşalımının akiferden güvenli olarak çekilebilecek olan su hacminden fazla olduğu
görülmüştür. Ruhsatsız kuyu açılması önlenmelidir.
Sultansazlığı sulak alanı son yıllarda kuraklık sorunu ile karşı karşıyadır. Bu çalışma ile
Sultansazlığının uydu görüntüleri kullanılarak sazlıktaki göl alanının değişimi incelenerek
kuraklığın yıl geçtikçe artışı gözlenmiştir [Gürer,Yıldız,2004b]. Sazlık alana verilmesinin
gerekli ve çok uygun olacağı düşünülen havzadaki mevcut doğal kaynak suları sulama
döneminde sulamada kullanılmaktadır. Tatlı, tuzlu ve hafif tuzlu göllerden oluşan
Sultansazlığının hassas dengesinin bozulmaması için saza yeterince tatlı su verilmesi
gereklidir. Havzada barajların su toplama alanları dışında olan ve saza ulaşabilecek 11 adet
kaynak mevcuttur. Bu kaynaklar: Çayırözü, Karaboğa, Kurbağa, Karapınar, Soysallı,
Ayvatacı, Ilıpınar, Akçakoca, Yerköy, Keşiş ve Değirmenyolu kaynaklarıdır. Adı geçen bu
11 kaynağın suyu sürekli olarak sazlığa yönlendirilecek olursa, kaynaklardan elde edilecek
ortalama olarak 82*106 m3/yıl su hacmi sazlığı besleyebilir.
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ÖZET

Gözlenmiş yağış ve akım verilerinin sınıflandırılması, Hidrolojik sistemlerin
nitelendirilmesinde önemli araçlardan biridir. Bu çalışmada, Türkiye yağış ve akım verilerinin
bilimsel literatürde yaygın olarak kullanılan küme analizi yöntemi ile benzer akım düzenlerini
içeren bölgelere ayrılması yapılmıştır. Hiyerarşik küme analizi yöntemi tercih edilerek üç adet
standartlaştırma tekniği test edilmiştir. Sıra değerini esas alan yöntem bilinen
standartlaştırmaya kıyasla daha başarılı bulunmuştur. Öklit benzerlik ölçütüyle öne çıkan
Ward yöntemi doğal akımlı ve yoğun akım düzenlemesi yapılmamış 96 istasyona ait (Devlet
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) 47 yıllık (1951 – 1998) aylık toplam yağışlar ile, 80
akım istasyonuna ait (Elektrik Etüt İşleri Genel Müdürlüğü) 30 yıllık (1964 - 1994) veriye
uygulanmıştır. Benzer akım özelliklerine sahip bölgelerin aynı yöntemle elde edilen iklim
bölgeleriyle uyuşmadığı görülürken, sadece yağış verilerine dayanan bölgelerle daha uyumlu
olduğu tespit edilmiştir. Her bir ay için yapılan kümelendirme sonucunda, genelde sınırlarda
ufak değişimler olmasına karşın, altı farklı nehir akımı bölgesinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bir
sonraki aşamada sınıflandırmanın, sıcaklık gibi diğer hidrometeorolojik değişkenlerle birlikte
ele alınarak yapılması, bölgesel nehir akımlarının tahmininde kullanalabilme imkanı
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Küme Analizi, Ward metodu, Yağış ve akış.
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CLASSIFICATION OF THE STREAMFLOW AND PRECIPITATION DATA BY
CLUSTER ANALYSIS IN TURKEY
ABSTRACT

A robust clustering scheme for partitioning gauged streamflow records into homogeneous
groups is an important tool for the characterization of hydrologic systems. In this study we
applied the simple, quantitative method of hierarchical cluster analysis (HCA) to the task of
objectively classifying streamflow data over Turkey into regions containing the similar
streamflow patterns. Clustering was carried out using Ward’s minimum variance method
which became prominent in atmospheric researches with squared Euclidean dissimilarity
measures on 96 monthly total precipitation stations of the State Meteorological Office and 80
stream flow stations of the Electrical Power Resources Survey with natural flow regimes
where no intensive river regulation has occurred. Using cluster analysis we investigated that
the zones having similar streamflow pattern can not be overlapped with the conventional
climate zones of Turkey but streamflow regions are coherent with climate zones of Turkey
redefined by applying cluster analysis (CA) to total precipitation data and homogenous
streamflow zones of Turkey defined by applying Principal Component Analysis (PCA). Use
of the regional streamflow information generated in this manner can significantly improve the
accuracy of stream predictions. In this context, we got maps after testing stability of the
procedures by using different data sets in order to make the tools available for the regional
studies in Turkish streams.
Key Words: Cluster analysis, Ward method, Streamflow and precipitation.
1. GİRİŞ

Hidrometeorolojik gözlemlerin sınıflandırılması, hidrolojik sistemlerin nitelendirilmesinde
en önemli araçlardan biridir. Türkiye su kaynaklarının sınırlı olduğu ve bunun ancak
yağışlarla beslenmesinin mümkün olduğu yarı kurak iklim kuşağında bulunmaktadır. Bununla
birlikte Türkiye’nin yağış değerleri bölgesel değişiklikler göstermektedir. Doğal olarak
akarsularda gözlenen akımlar da mevsimden mevsime ve havzadan havzaya farklılık
göstermektedir. Akım gözlemleri 1888 yılından sonra USGS’nin (Amerika Birleşik Devletleri
Jeoloji Kurumu) kurulmasıyla ilk defa düzenli olarak Amerika’da başlamıştır. Ülkemizde ise
verilerin yeterli uzunlukta olmaması çalışmalarda sıkıntılar yaratmaktadır. Ülkemiz gibi yarı
kurak kuşakta yer alan ülkelerin başlıca sorunu, suya olan ihtiyacın zamanla ve nüfusa bağlı
olarak artması fakat tam tersine birlikte su kaynaklarındaki azalmadır. Bu nedenle etkin bir su
kaynakları yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.
Akarsularda yağışın akışa dönüştüğü süreç iyi bilinmesine karşın toprakla ilgili birçok
değişken bilinemediğinden henüz akımın tanımlanması deterministik olarak mümkün
olamamıştır. Akımı etkileyen başlıca nedenler iklim, jeoloji, topografya koşullarıdır. Bu
çalışmada akım tahmini uygulaması yapılmasa da mukayeseli hidrolojinin popüler yaklaşımı,
ölçüm yapılan bölgeden ölçüm yapılmayan bölgeye bilgi transferi yapmaktır. Bu bölgesel
çalışmalarla mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada; akım istasyonları ile yağış değerlerinin
benzer akım paterni yönünden kümelere ayrılması çalışması yapılmıştır. Bu amaçla aylık
akım değerleri ile aylık toplam yağış verileri kullanılmıştır. Aylık akım verileri 1964’den
1994’e kadar olan 60 istasyonlu verisetini içermektedir. Yağış verileri ise; 1951’den 1998’e
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kadar olan peryodu kapsamakla birlikte, 62 istasyonda tüm ülkeyi kapsayacak şekilde özenle
seçilmiştir.
2. YÖNTEM

En uygun küme analizinin seçimi aslında metodun başlangıç kısmını oluşturmaktadır.
Benzer çalışmalar için hiyerarşik küme analizi kullanılmaktadır. Genellikle yaygın olarak
kullanılan 5 çeşit hiyerarşik küme analizi bulunmaktadır. Bunlar; single linkage, complete
linkage, centroid teknik, ward minimum varyans tekniği ve avarage linkage metodlarıdır. Bu
metodların bazılarının(ör: single linkage) zincirleme problemlerine sahip olması ve
bazılarının yine eşit sayıda gruplamaya gitmesi gibi çeşitli problemlerle birlikte, yapılan
araştırmalarda average linkage metodu yaklaşımının hidrolojik araştırmalar için en realistik
sonuçları verdiği görülmüştür (Kahya ve Demirel, 2004; Demirel, 2004).
Hiyerarşik tekniklerin tümü şu dört temel adımı izlemektedir.
I – Euclidean distance adı verilen ve tüm veriler arasındaki mesafeyi hesaplayan
formül tüm istasyonlar için uygulanmaktadır,
II – En yakın iki sonuç yeni bir cluster olarak birleşmekte,
III - Bütün istasyonlar arasındaki mesafeler tekrar hesaplanmakta,
VI – İkinci ve üçüncü adımlar tüm istasyonlar tek bir cluster oluncaya kadar devam etmekte.
Ward Metodu

Kümeleme analizi, verilen belirli bir veri setini esas alınan değişkene göre alt kümelere
(clusters) böler. Bu bölme işlemi sonucunda, aynı demete giren kayıtlar arasındaki benzerlik
diğer demetlerdeki kayıtlara göre şüphesiz daha fazla olmaktadır. Burada geçen “benzerlik”
kavramı için, çeşitli yöntemlerin tanımları yapılabilir. En yaygın olarak kullanılan benzerlik
ölçütü “Euclid mesafesi”dir (Gong and Richman, 1995). Aşağıdaki formülde i ve j nesneleri
arasındaki mesafe tanımlanmıştır. İki boyutlu uzayda serilerin her bir elemanlarının
farklarının kareleri toplamının karekökü olarak ta ifade edilen Öklid mesafesi;
1/ 2

2
 p
d ij =  ∑ ( xik − x jk ) 
 k =1


(1)

Bu çalışmada küme içi varyansları en aza indirmeye çalışan, literatürde minimum varyans
yöntemi olarakda bilinen ve atmosfer bilimlerinde sıkça kullanılan Ward yöntemi
kullanılmıştır.
_


ESS = ∑  xi − x 

i =1 
n

2

(2)

Yöntemle ilgili detaylı bilgi için Everitt, (1993); Anderberg ve Michael, (1973) kaynaklarına
başvurulabilir.
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3. SONUÇLAR

Hesaplarımız her bir ay için ayrı ayrı yapılmıştır. Fakat tüm yıl için olan küme analizi
sonuçları burada verilmiştir. Yöntem olarak atmosfer bilimlerinde en sık kullanılan Ward
metodu seçilmiştir. Analizlerimizde 20 küme seviyesine kadar inilmesine karşın, burada küme
sayısı olarak 6 seçilmiştir. Bu sayı Türkiye ölçeği için uygun bir detaylandırma seviyesi
olarak yeterli görülmüştür. Yirmiden daha fazla bölgeyi tayin etmek pratik olamayacağından
ve iklim bilimciler çalışmalarında 5, 7, 8 gibi değerleri seçtiklerinden, bu değerlere yakın olan
6 küme sayısında karar verilmiştir. Sonuçlarımızın doğruluğu hiyerarşi ağacında görsel
sınama, yalancı F, yalancı t 2 istatistiklerinin yardımıyla test edilmiştir. Ayrıca literatürde
sıkça kullanılan kübik kümeleme kriteri uygun küme sayısının tespitinde kullanılmıştır. Bu
bahsi geçen istatistikler sadece fikir verme amaçlı gösterilmiştir. Küme sayısının tespitinde
kesin bir kriter olmadığından bir çok araştırıcı tarafından (Arabie ve diğ., 1996) otuzun
üzerinde optimizasyon tekniği geliştirilmiştir. Aşağıda akım ve yağış değişkenleri için yıllık
ortalama sonuçları değerlendirilmiştir.
Şekil 1. yıllık ortalama akım verileri kullanılarak Ward metoduna göre yapılan küme
analizi sonuçlarını göstermektedir. Yıllık akım değerlerine göre temelde altı ana bölge
belirlenmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi Türkiye’nin batısında bulunan istasyonlar iki büyük
bölgede toplanmıştır. Marmara ile Kuzey Ege birlikte bir bölge oluşturmuştur. Kuzey Ege,
Susurluk, ve Sakarya havzasının bir bölümü bu bölgeye dahil değildir. İç Anadolu, Akdeniz
sahillerinin Antalya havza sınırlarına uzanan bölümü ile Konya kapalı havzasını içine alan bir
bölge bulunmaktadır. İzmir’den güneye doğru olan Ege bölgesi ile batı Akdeniz birlikte bir
küme meydan getirmiştir. Çoruh, Aras ve Van Gölü havzaları Fırat havzasının kuzey bölümü
ile birlikte ayrı bir bölgede bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Seyhan ve Ceyhan
havzaları araya Fırat havzası girmesine karşın beraberce davranmaktadır. Karadeniz sahil
şeridi boyunca üç farklı akım kümesi gözlenmiştir.
Şekil 2. de yıllık toplam yağışların Ward yöntemi göre sınıflandırılması verilmiştir. Yıllık
akım verileri gibi temelde 6 ana bölge oluşmuştur. Fakat akım bölgeleri ile yağış bölgeleri
arasında bazı farklılıklar bulunmuştur. Örneğin Marmara bölgesi yağışa göre sınıflamada
kendi başına bir küme oluşturmustur. Ege ile Batı Akdeniz ise beraberce bir küme birimi
meydana getirmişlerdir. İç Anadolu ile orta Akdeniz bir küme, Doğu Anadolu ve Karadeniz
ayrı ayrı birer küme, güneydoğu Anadolu ile doğu Akdeniz beraberce farklı bir küme
meydana getirmişlerdir. Genelde Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu hariç
akım kümeleri ile yağış kümeleri arasında üstüste oluşma görülmemektedir. Bu da büyük
ihtimalle yağış-akış ilişkisinin son derecede kaotik yapısının yanında topografyanın etkisi ile
açıklanabilir.
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Şekil 1: Yıllık ortlama akım değerlerine göre küme analizi.

111

Şekil 2:Yıllık toplam yağış değerlerine göre küme analizi.
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ÖZET
İklim modelleri tarafından kar örtüsü ve kalınlığının doğru simüle edilebilmesi iklim değişimi
ve sayısal hava ve sel tahmini çalışmaları için oldukça önemlidir. Bu çalışmada, bir bölgesel
iklim modelinin Türkiye üzerinde meydana gelen kar olaylarını, dolayısıyla kar örtüsü ve
kalınlığını, ne derece iyi simüle edebildiği araştırılmaktadır. Simülasyonlarda, İtalya’da bulunan
Uluslararası Teorik Fizik Merkezi’deki Hava ve İklim Fiziği (ICTP-PWC) bölümünde
geliştirilen bölgesel iklim modelinin en son versiyonu olan RegCM3 (Regional Climate Model
3) kullanılmıştır.

Model, yatayda 28 km’lik çözünürlük kullanılarak 2001 yılı sonbahar ve takip eden kış ve
ilkbahar mevsimleri için çalıştırılmıştır. Kar kalınlığının yaygın olarak ölçülen bir parametre
olmamasından dolayı kar simülasyonunun değerlendirilmesinde daha çok kar örtüsünün esas
alınması uygun görülmüştür. Kar örtüsü ile ilgili veriler uydu ölçümlerinden sağlanmıştır. Kar
simülasyonunun değerlendirilmesinde izlenen yol, modelden ve ölçümlerden elde edilen günlük
verinin yersel korelasyon yöntemi kullanılarak ne kadar uyuştuğunun tesbiti şeklindedir. Bu bize
modelin kar kalınlığını ne derece iyi simüle ettiği konusundada bilgi vermektedir.
Sonuçlar modelin kar örtüsünü başarılı bir şekilde simüle ettiğini göstermektedir. Batı
Anadolu için aylık yersel korelasyonlar 0.50 civarında gerçekleşirken Doğu Anadolu için bu
değerler 0.78’lere kadar çıkabilmiştir. Model genel olarak karın Sonbahar’daki birikme ve
İlkbahar’daki erime evrelerini kış aylarındaki performansına yakın bir şekilde simüle
edebilmiştir. Bu durum modelin kar derinliğinide oldukça iyi simüle ettiği anlamına gelir. Bu
sonuçlar ülkemizin su kaynakları açısından önemli olan kar örtüsü ve özellikle derinliğinin
yersel dağılımı hakkında önceden bilgi edinilmesine, böylece su kaynakları yönetimi için
önceden planlama yapılabilmesine ve sel ve taşkın gibi olaylarda erken uyarı imkanı tanıyacak
sistemlerin geliştirilebilmesine yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kar örtüsü ve kalınlığı, Bölgesel iklim modellemesi
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SIMULATION OF SNOW COVER IN TURKEY USING A REGIONAL CLIMATE
MODEL
ABSTRACT

Accurate simulation of snow cover and depth by climate models is critical in the studies of
climate change, numerical weather prediction and flood forecasting. In this study we investigate
the performance of a regional climate model in simulating the snow events, hence snow cover
and depth, that take place in Turkey. In the simulations we used the latest version of the regional
climate model, RegCM3, which was maintained at the International Center for Theoretical
Physics/Department of Physics of Weather and Climate (ICTP/PWC) located in Italy.
The model was run for 2001 fall and the following winter and spring seasons with a spatial
resolution of 28 km. For snow depth was not a commonly measured variable, the evaluation of
the snow simulation was primarily based on snow cover data. The snow cover data was obtained
from satellite measurements. The method that was followed in the evaluation of snow simulation
was to determine via spatial correlation the degree of agreement between modeled and observed
snow cover data available on daily bases. This implicitly provided us information about how
well the model simulates the snow depth too.
The results showed that the model simulated the snow cover satisfactorily. While the monthly
spatial correlations for a representative area taken at the western side of Anatolia are around
0.50, they are as big as 0.78 for a similar area at the eastern side of Anatolia. The model was able
to perform as equally well in the months when accumulation and melting take place as other
months in winter when usually models perform fairly well. This meant that the model was also
able to simulate the snow depth quite well. The results, which show us a plausible way to obtain
information on the snow cover and the distribution of snow depth in Turkey, are encouraging
towards developing systems that will enable us to plan ahead for the water resources
management, and establishing early warning systems for flooding due to rapid snow melting.
Key Words: Snow cover and depth, Regional climate modeling
1. GİRİŞ
İklim değişimi sonucu oluşacak sıcaklık artışlarından en fazla etkilenebilecek meteorolojik
parametrelerin başında kar örtüsü gelmektedir. Kar örtüsünün hava ve iklim olayları üzerindeki
etkisi daha çok gelen radyasyonu yansıtma derecesi (albedo) ve termal iletkenliği ile ilişkilidir.
Kar örtüsü güneşten gelen radyasyonu %85’lere varan miktarlarda geri yansıtabilir. Bunun
sonucu olarak yüzey sıcaklığı azalır. Bu durum, ilkbahar aylarında kar erimesinin gecikmesine
sebep olur. Kar aynı zamanda termal iletkenliğinin düşük olması sebebi ile topraktan olan ısı
kaybını engeller ve toprak sıcaklığının yüksek kalmasını sağlar. Kışın yer ile üzerindeki hava
tabakası arasındaki toplam enerji alışverişi rekabet halinde olan bu iki süreç arasındaki kompleks
bir dengede gerçekleşir.

Kar örtüsünün iklim modelleri tarfından doğru olarak simüle edilmesi özellikle iklim değişimi
ile ilgili model çalışmalarında büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı iklim değişiminin
ülkemizin su kaynakları üzerinde meydana getirebileceği etkilerin araştırılacağı bir başka
çalışmadan önce yine aynı çalışmada kullanılacak bölgesel iklim modelinin ülkemiz üzerinde kar
örtüsünü ve derinliğini simüle etmede ki performansını test etmektir. Ayrıca, son zamanlarda kar
erimesi sonucu ülkemizde meydana gelen seller ve sel felaketleri de kar haritalama konusunun
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ne derecede önemli olduğuna işaret etmektedir. Yüksek çözünürlüklü iklim modelleri gerçek
zamana (real time) yakın çalıştırılarak kar örtüsü ve derinliği hakkında daha detaylı bilgi
edinilebilir ve karın erimesi sırasında hangi alanların daha fazla etkileneceği konusunda
öngörülerde bulunulabilir. Dolayısıyla bu çalışma böyle bir sistemin geliştirilmesinede katkıda
bulunabilir.
Bölgesel İklim Modelleri (BİM) pek çok fizik alt modeline sahiptirler. Yüzey ile üzerindeki
hava tabakası arasındaki etkileşimi hesaplayan toprak-bitki-atmosfer etkileşim (TBAE)
modelleride bunlardan birisidir. Genellikle, kar ile ilgili hesaplamalar da bu modele dahil edilir.
Son yıllarda, TBAE modellerinin kar kütlesini simüle etmedeki performansı pek çok araştırmacı
tarafından incelenmiştir (örneğin Douville et al., 1995; Yang et al., 1997). Hatta, bu ferdi
gayretler araştırmacıları daha kapsamlı model karşılaştırma projeleri düzenlemeye kadar
götürmüştür (örneğin,
the Snow Model Intercomparison Project, SnowMIP,
http://www.cnrm.meteo.fr/snowmip). Fakat bu çalışmalar genellikle TBAE modellerinin
noktasal kar ölçümlerine karşı olan performasının testi ile sınırlı kalmış, bir bölgesel ya da
küresel iklim modeli içerisinde ki performansını test etmemiştir. Az sayıda da olsa, bu tip
modellerin iklim modellerine entegre edilmiş halleri ile bölgesel kar örtüsü ve kalınlığını nasıl
simüle ettikleri ile ilgili çalışmalar da mevcuttur (Foster et al., 1996 ve Frei ve Robinson, 1998
gibi). Örneğin, Foster et al. (1996) 7 tane küresel dolaşım modelinin kar örtüsü ve kütlesini nasıl
simüle ettiklerini hem birbirleri hem de mevcut uydu ve yer ölçümleri ile mukayese etmişler ve
modellerin kış aylarında sonbahar ve ilkbahar aylarında ki geçiş dönemlerine nazaran daha iyi
performans gösterdikleri sonucuna varmışlardır. Ayrıca, karın yığılması ve erimesi ile ilgili
işlemlerin bu tip modellerde yeterince iyi temsil edilip edilemediği ile ilgili daha çok teste
ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir.
Kar örtüsü ile ilgili en iyi veri uydu gözlemleri ile elde edilebilir. Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensörü tarafından ölçülen kar örtüsü 0.05° çözünürlüğe
sahip bir iklim modelleme gridine uygun olarak günlük ve 8 günlük küresel haritalar halinde (3.
seviye) mevcuttur. MODIS kar örtüsü bir normalize edilmiş farklar kar indeksi (Normalized
Difference Snow Index; NDSI) ile birlikte diğer bazı kriter testlerini kullanan bir kar haritalama
algoritması tarafından üretilmiştir (Hall et al., 2000). Amerika Birleşik Devletleri Ulusal
Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları Dairesi / Ulusal Çevresel Uydu, Veri ve Bilgi Servisi
(National Oceanic and Atmospheric Administration / National Environmental Satellite, Data,
and Information Service; NOAA/NESDIS) kar örtüsünü 30 yıldan fazla bir zamandır izlemekte
ve kullanıcılara 190 km çözünürlükte haftalık veri sağlamaktaydı. Bu kurum son yıllarda hem
yersel hemde zamansal çözünürlüğü artırmak için (~ 25 km ve günlük) İnteraktif Çok Sensörlü
Kar ve Buz Haritalama Sistemi (Interactive Multisensor Snow and Ice Mapping System; IMS)
adıyla bir çalışma başlatmıştır. Bu program bir çok uydu gözlemini (AVHRR, GOES, SSMI,
gibi), ABD Hava Kuvvetlerinin kar/buz analizini ve yer ölçümlerini de kullanarak Kuzey
Yarıküre için kar örtüsünü üreten bir sistemi ihtiva eder (http://www.ssd.noaa.gov/PS/SNOW).
Bu çalışmada model tarafından simüle edilen kar örtüsü ile karşılaştırmak amacıyla yukarıda
bahsedilen 25 km çözünürlükte günlük olarak elde edilebilen veri kullanılmıştır. Ayrıca, bu
analizlerde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilecek büyük klima rasadı
yapan istasyonlarda ölçülen kar örtüsü yüksekliği ve kar yoğunluğu verileride kullanılmıştır.
2. MODEL

Çalışmamızda, ilk versiyonu ABD’nin Ulusal Atmosferik Araştırmalar Merkezi (NCAR)
tarafından geliştirilen ve daha sonra İtalya’da bulunan Abdus Salam Uluslararası Teorik Fizik
Merkezi’deki Hava ve İklim Fiziği (ITPC-PWC) bölümünde son şekli verilen bölgesel iklim
modelinin en son versiyonu olan RegCM3 (Regional Climate Model 3) kullanılmıştır. RegCM3
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üç boyutlu ve sigma koordinat sistemi üzerinde çalışan bir model olup, bu modelde yeryüzeyi
prosesleri için Biyosfer - Atmosfer Transfer Şeması (BATS; Dickinson et al., 1993)
kullanılmıştır.
3. MODEL DENEYLERİ

Model, Şekil 1’de gösterilen alan üzerinde 28 km çözünürlük kullanılarak, 2001 sonbahar ve
takip eden kış ve ilkbahar mevsimlerini (1 Ekim 2001 - 31 Nisan 2002) kapsayacak şekilde
çalıştırılmıştır. Model simulasyonlarında başlangıç ve sınır koşulları olarak NCEP/NCAR
analizleri kullanılmıştır. Model tarafından üretilen kar örtüsü uydu ölçümleri ile karşılaştırılarak
ilk planda hem yersel hemde zamansal olarak modelin kar örtüsünü simüle etmedeki performansı
test edilmiştir. Ayrıca model çıktıları yer istasyonlarında ölçülen kar kalınlığı ve referans seviye
sıcaklıkları gibi başka meteorolojik parametrelerlede karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar
sonucu modelin performansı bir değerlendirmeye tabii tutularak ve gerekirse iyileştirmelere
gidilmiştir.

Şekil 1. Modelin çalıştırıldığı alan ve bu alanın topoğrafik yapısı

4. SONUÇLAR
Şekil 2 Anadolu’nun büyük bir kısmını kaplayan diktörtgen bir alan (30-40oE & 37.5-40.5oN)
için model tarafından simüle edilen yağış ile kar derinliğinin zamansal değişimini
göstermektedir. Model, 1 Ekim 2001 tarihinden itibaren çalıştırılmış ve kar birikmesi bu tarihten
yaklaşık bir buçuk ay sonra (Kasım’ın ikinci yarısında) başlamış. Bu durum modelin stabilize
(spin up) olması için yeterli bir süredir. Bu çalışma aynı zamanda Türkiye’yi kapsayacak şekilde
yapılacak model simülasyonlarının kar birikmesinden önce başlatılması gerektiğinede işaret
etmektedir. Şekilden görüleceği üzere, kar birikmesi Kasım ayının ikinci yarısında ve Aralık
ayındaki yağışlarla devam ederek Ocak (2002) ayında en yüksek değerine ulaşmıştır. Ocak
ayından itibaren yağışlarda meydana gelen azalma ile birlikte Mart ayına kadar bir miktar erime
gerçekleşmişsede asıl erime Mart ayından itibaren başlamıştır. Kar örtüsü Mart ve Nisan aylarını
kapsayan iki aylık zaman zarfında hemen hemen tamamen eriyerek ortadan kalkmıştır.
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Şekil 2. 30-40oE enlem ve 37.5-40.5oN boylamları arasında kalan alan için model tarafından
simüle edilen günlük yağış (mm; siyah renkte) ve kar derinliğinin su eşdeğeri (mm; gri
renkte)

Uydu verisinin model verisinden farklı bir projeksiyonda olması nedeniyle her iki veri setini
karşılaştırabilmek için uydu verisi Şekil 3’te gösterildiği gibi model gridlerinin bulunduğu enlem
ve boylamlara enterpole edildi. Bu hergün için yapılarak uydu verisi model sonuçları ile
karşılaştırılabilecek bir formda oluşturuldu.

Şekil 3. Kuzey yarıküre için uydu verileri kullanılarak elde edilmiş kar örtüsünün modelin
çalıştırıldığı alana ve projeksiyona interpole edilmesi (Beyaz renk kar ile kaplı alanları
göstermektedir).

Uydu verisi bize herhangi bir model gridi için sadece kar örtüsünün olup olmadığı hakkında
bilgi vermektedir. Model ise o grid için kar derinliğinin su eşdeğerini (water equivalent snow
depth) göstermektedir. Karşılaştırma yapabilmek için model sonuçları kar örtüsüne çevrilmelidir,
ve bu sebeple, bir eşik değeri belirlenerek (0.01 cm) kar derinliğinin su eşdeğerinin bu eşik
değerinden büyük olması durumunun o gridin karla kaplı olması anlamına geldiği kabul
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edilmiştir. Böylece model sonuçları kullanılarak uydu verisinde olduğu gibi herhangi bir grid
için sadece karla kaplı olup olmadığı hakkında bilgi veren bir ürün elde edilmiştir. Bunun
sonucunda modelin kar örtüsünü simüle etmedeki performansı bu ürünü uydu verisi ile
karşılaştırarak elde edilme yoluna gidilmiştir. Şekil 4 Anadolunun batısı ve doğusunda alınan iki
alan için (30-35oE; 37.5-40.5oN ve 35-40oE; 37.5-40.5oN) model simülasyonundan ve uydu
verisinden elde edilen kar örtüsünün zamansal değişimini göstermektedir. Bu alanlar için
ortalamalar alındığı için şekilde gösterilen değerler 0 ile 1 arasında değişmektedir, ve bu, o
alanın yüzde kaçının kar ile kaplı olduğu anlamına gelmektedir. Genel olarak model kar örtüsünü
oldukça iyi simüle etmektedir. Anadolu’nun batısında kar örtüsü doğusuna göre daha fazla
değişkenlik göstermektedir. Bu aslında topoğrafik yükseltinin daha az olması dolayısı ile
yeryüzeyi sıcaklıklarının daha yüksek olması ile ilişkilidir. Sinoptik sistemlerin geçişi sırasında
biriken kar batı bölgesindeki düzlüklerde fazla tutunamayarak erimekte ve karla kaplı alan hızla
azalmaktadır. Doğu bölgesinin daha yüksek olması dolayısı ile sıcaklıkların daha düşük olması
karın erimesini geciktirmekte ve daha fazla alanın uzun süre karla kaplı kalmasına sebep
olmaktadır. Bu, karın erime dönemlerine bakılarak görülebilir. Batı bölgesinde kar çok kısa
zamanda erimesine rağmen doğu bölgesinde bu süreç oldukça uzun zaman almaktadır. Şekil 4’te
dikkat çeken iki özellik daha vardır. Bunlardan birincisi modelin batı bölgesindeki karı uydu
gözlemlerindekine göre daha erken eritmeye başlatmasıdır. Uydu gözlemlerinde bu safha çok
daha kısa bir zamanda gerçekleşmektedir. Doğu bölgesi için ise model ile uydu verisi arasında
sistematik bir fark göze çarpmaktadır. Model değerlerinin daha büyük olması modelin daha fazla
alanı karla kaplı simüle etmesinden kaynaklanmaktadır. Günlük haritalara bakıldığında modelin
Güneydoğu Anadolu bölgesinin bu alan içerisinde kalan kısmındada kar örtüsü simüle ettiği
görülmektedir. Halbuki uydu verisi bu bölgede kar örtüsünün olmadığını göstermektedir.
Yukarıdaki karşılaştırma bize grid ölçeğinde bilgi vermemektedir. Genel olarak analiz edilen
iki alan için karla kaplı alanın ne kadar uyuştuğunu göstermektedir. Grid bazındaki uyuşma
hakkında bilgi edinebilmek için günlük haritalar üzerinde yersel korelasyon analizine başvurduk.
Yersel korelasyon aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
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Bu denklemde a herhangi bir meteorolojik parametreyi (örneğin kar örtüsü), m ve o sırasıyla
modeli ve gözlemi, i ve j ise yatay düzlemde grid noktalarını temsil etmektedir.

Satelli
Mod
Şekil 4. Model ve uydudan elde edilen kar örtüsünün biri Batı Anadolu (soldaki) ve diğeri Doğu
Anadolu (sağdaki) da bulunan iki alan için zamansal değişimi
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Aylık yersel korelasyon değerleri aşağıdaki tabloda (Tablo 1) verilmiştir. Tablo’dan da
görüleceği üzere batıdaki alan için aylık yersel korelasyonlar ortalama 0.50 civarında doğudaki
alan içinse ortalama 0.75 civarında değişmektedir. Bu, modelin doğu bölgelerimizde kar
örtüsünü daha iyi simüle ettiği anlamına gelmektedir. Modelin batı bölgesinde kar örtüsünü
simüle etmedeki performasının doğu bölgesine göre düşük olmasının sebeplerini anlamak için
sıcaklık ve yağış gibi diğer model çıktılarının meteoroloji istasyonları ölçümleri ile
karşılaştırılması gerekmektedir. Yersel korelasyon değerlerinin her iki alan için karın birikme ve
erime aylarında diğer aylara nazaran fazla değişmemesi ve genel olarak karın birikme ve erime
dönemlerinin oldukça iyi simüle edilmesi modelin kar derinliğini simüle etmedeki performansına
yönelik ipuçları vermektedir. Eğer kar derinliği yanlış simüle edilseydi bu durum karın birikme
ve erime dönemlerinde kendini belli edecekti. Bu çalışma ile kar örtüsünden yola çıkarak iklim
modelleri yardımıyla kar derinliği hakkında bilgi edinilebileceğini göstermiş olduk. Doğu
bölgeleremiz için aylık yersel korelasyonun oldukça yüksek değerlerde çıkması bu
bölgelerimizde biriken karın su kaynaklarımıza olacak katkısının önceden hesaplanmasında ve
oluşabilecek sel ve taşkın olaylarının öngörülmesi gibi konularda kullanılabilir.
Tablo 1. İki alan için yersel korelasyon değerleri
Doğu Alanı
Batı Alanı
(35-40oE&37.5-40.5oN) (35-40oE&37.5-40.5oN)
Kasım
0.42
0.71
Aralık
0.50
0.78
Ocak
0.48
0.72
Şubat
0.56
0.78
Mart
0.51
0.73

Aylar
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ÖZET

Yakın geçmişte tanımlanan ve bir atmosferik bağlantı paterni olan Kuzey Denizi – Hazar
Paterni (KHP)’nin, Doğu Akdeniz’in bölgesel iklimi üzerine önemli etkileri vardır. KHP,
Türkiye üzerindeki kuzey-güney doğrultulu atmosfer akışını büyük ölçüde belirler ve böylece
ülkenin su iklimine kayda değer biçimde tesir eder. Bu çalışmada, aylık KHP indisleri ve
Türkiye’nin istasyon bazlı yağış/akım anomalileri arasındaki bağlantılar Pearson korelasyonu
yoluyla araştırılmıştır. Geniş ölçekli 500 hPa jeopotansiyel yükseklik alanının, Türkiye’nin
yağış/akım anomalilerine eşlik eden KHP fazları kanonik korelasyon analizi kullanılarak ortaya
çıkarılmıştır.
Elde edilen sonuçlar ortaya koymaktadır ki KHP’nin Türkiye’nin su iklimi üzerindeki etkisi
genellikle kış aylarındadır. Aralık ve Ocak aylarında ülkenin batı bölgelerindeki yağış ve akımlar
KHP indisleri ile yüksek fakat negatif korelasyon göstermektedir. Ocak ayı dışında, Karadeniz
kıyısındaki istasyonların KHP ile pozitif korelasyonu vardır. Trakya, yağış bakımından KHP ile
negatif korelasyonu en yüksek bölgedir. Şubat ayı, kış ayları içerisinde yağış korelasyonlarının
bütün ülkede pozitif değerlere doğru kaydığı (fakat her durumda pozitif olmadığı) tek aydır.
Şubat (ve kısmen Ocak) ayında ülkenin yağış ve akım rejimi arasında KHP bakımından önemli
bir karşıtlık vardır. Bu durum, kısmen de olsa, kar yağışlarından kaynaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yağış-Akım, Atmosferik Patern, Kanonik Korelasyon Analizi
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NORTH SEA - CASPIAN PATTERN AND ITS INFLUENCE ON THE
HYDROMETEOROLOGICAL PARAMETERS OVER TURKEY
ABSTRACT

The recently defined North Sea-Caspian upper air teleconnection pattern (Kutiel and
Benaroch, 2000a) have important implications on the regional climate of Eastern Mediterranean.
NCP dominantly determines the direction of meridional flow over Turkey, thus significantly
affects the hydroclimate of the country. Connections between monthly indices of NCP (NCPI)
and precipitation/streamflow anomalies of Turkey are investigated by means of Pearson’s
correlation coefficient. Canonical correlation analysis (CCA) is used to extract the NCP phases
of large scale 500 hPa geopotential height fields that are associated with Turkey’s
precipitation/streamflow anomalies.
Results reveal that NCP’s effects on Turkey’s hydroclimate are generally during winter
months. In December and January, precipitation and streamflows in western parts of the country
is highly but negatively correlated with NCPI. The Black Sea shoreline is generally positively
correlated with NCPI, except in January. Precipitation of Thrace region show the highest
negative correlations with NCPI. February is the only month in winter that all the precipitation
correlations shift to positive (but do not necessarily become positive). There is a high contrast
between the precipitation and streamflow regimes of Turkey in February (and partly in January),
especially in northern and eastern sections. This should be, at least partly, because of the role of
snow.
Keywords: Precipitation-Streamflow, Atmospheric Pattern, Canonical Correlation Analysis
1. GİRİŞ VE PROBLEM

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasının iklim salınımlarını belirleyen
başlıca unsur, sürekli basınç alanlarındaki kuvvet değişimleridir. Türkiye, İzlanda ve Muson
(Basra) alçak basınç alanları ile, Sibirya ve Azor yüksek basınç alanlarının, aynı zamanda
bunlara koşut olarak var olan çeşitli karakterdeki hava kütlelerinin yıl boyu etkisi altındadır.
Sözü edilen sürekli basınç alanlarındaki kuvvet değişimleri, iklimbilimcilerin çeşitli
atmosferik bağlantı paternleri tanımlamasına olanak sağlamıştır. Bu paternlerden iyi bilineni ve
Türkiye iklimine etkileri incelenmiş olanı Kuzey Atlantik Salınımı’dır (Türkeş ve Erlat 2003,
Ezber ve Karaca 2003). Bu çalışmanın konusu olan atmosferik bağlantı paterni ise, Kuzey Denizi
– Hazar Paterni (KHP)’dir. Kutiel ve Benaroch’un (2002a) tanımladığı bu paterne göre, birisi
Kuzey Denizi (0°D-55°K, 10°D-55°K), diğeri de Hazar Denizi civarında (50°D-45°K, 60°D45°K), olmak üzere iki bölgenin 500 hPa seviyesindeki aylık ortalama jeopotansiyel yükseklik
değerleri arasında anlamlı bir negatif korelasyon mevcuttur. Bir başka deyişle, batı kutbunda
jeopotansiyel yükseklik azaldığında doğu kutbunda artmakta, batıda arttığında ise doğuda
azalmaktadır (Şekil 1 ve 2). İki kutbun jeopotansiyel yükseklik farklarının normalize edilmesiyle
elde edilen indise ise Kuzey Denizi – Hazar Denizi Patern İndisi (KHPİ) denmektedir.
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Şekil 1. KHP’nin negatif fazının
şematik gösterimi. Kutiel ve
Benaroch’a göre (2002a).

Şekil 2. KHP’nin pozitif fazının
şematik gösterimi. Kutiel ve
Benaroch’a göre (2002b).

Bu durumun Türkiye iklimi üzerinde önemli etkileri olacağı açıktır. KHP’nin Şekil 1’de
görülen negatif fazında, Doğu Akdeniz ve Türkiye üzerinde güney-güneybatılı hava akımlarının
etkin olduğu dolaşım paterni, Şekil 2’de görülen pozitif fazda ise kuzeyli akımların etkin olduğu
dolaşım paterni hakim olmaktadır. İki faz arasındaki farkın Türkiye ortalama sıcaklıkları
üzerindeki etkisi Kutiel ve Benaroch (2002b) tarafından incelenmiştir. Buna göre kış sıcaklıkları
KHP(-)’de ülkenin genelinde ortalamaların üzerinde, KHP(+)’da ise altındadır.
Bu çalışmanın amacı, KHP’nin Türkiye’nin yağış ve akım rejimi üzerindeki etkisini
araştırmaktır.
2. KULLANILAN YÖNTEMLER VE VERİ SETLERİ

KHP ile Türkiye yağış ve akım rejimi arasındaki bağlantıyı ortaya koymak amacıyla, aylık
KHPİ değerleri ile Türkiye’nin aylık toplam yağış ve aylık ortalama akım zaman serileri
arasındaki Pearson korelasyonları hesaplanmıştır. Bu korelasyonların istatistiksel bakımdan
anlamlılığı Student t testiyle değerlendirilmiştir. KHPİ değerleri 1958-1998 yıllarını kapsayan
NCEP-NCAR reanaliz veri setlerinden türetilmiş, 75 yağış ve 35 akım zaman serisi ise sırasıyla
Devlet Meteoroloji İşleri ve Devlet Su İşleri’nden alınmıştır.
Çalışmada yararlanılan bir diğer yöntem ise Kanonik Korelasyon Analizi (KKA)’dir. KKA,
iki çok değişkenli veri grubu arasındaki korelasyonları ortaya çıkarmada kullanılan ileri bir
istatistik yöntemdir. Bu yöntem, her bir çok değişkenli veri setinden birer uzaysal patern elde
etmeyi, öyle ki, bu uzaysal paternlerin zaman katsayıları arasındaki korelasyonun en yüksek
olmasını amaçlar. Bu en yüksek korelasyonlu çifte 1. kanonik korelasyon çifti denir ve
simgeledikleri fiziksel olguların (örneğin bir basınç anomalisi alanı ve bir yağış anomalisi alanı),
zaman katsayıları arasındaki korelasyon ölçüsünde eş zamanlı meydana geldikleri anlaşılır. (Von
Storch ve Zwiers, 1999). Ayrıca her bir kanonik paternin, türetildiği veri setindeki değişkenliğin
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ne kadarını temsil ettiği hesaplanır, böylece kanonik korelasyonun eş zamanlı iklim olaylarını
açıklamada yararlı olup olmadığı değerlendirilebilir. KKA, 1970’lerin sonundan başlayarak
günümüze kadar birçok çalışmada, gerek eşzamanlı iklim salınımlarını belirlemek, gerekse
zaman gecikmeli (time-lagged) bağlantıları ortaya çıkarmak için kullanılmıştır (Harnack ve
Lansberg 1978, Barnett ve Preisendorfer 1987, Graham ve diğ. 1987, Barnston ve Ropelewski
1991, Xoplaki ve diğ. 2002). Bu çalışmada, geniş ölçekli (10°B-60°E, 30°N-70°N, NCEPNCAR) 500 hPa jeopotansiyel yükseklik alanıyla, sözü edilen yağış ve akım zaman serilerinin
oluşturduğu çok değişkenli veri setleri arasındaki kanonik korelasyonlar araştırılarak, geniş
ölçekli jeopotansiyel yükseklik alanından ortaya çıkan kanonik korelasyon paternlerinin KHP ile
ne derece uyumlu oldukları sorgulanmıştır.
3. SONUÇLAR

Analiz sonuçları, KHP’nin Türkiye su iklimi üzerindeki etkisinin genel olarak kış aylarıyla
sınırlı olduğunu göstermektedir. KHP – akım rejimi ilişkisinin yalnızca Ocak ve Şubat aylarında
önemli ölçüde olduğu, Mart ve Mayıs aylarında ise var olmakla birlikte kayda değer olmadığı,
yılın diğer aylarında ise belirsiz olduğu tespit edilmiştir. KHP – yağış rejimi ilişkisine
bakıldığında ise, bağlantının kış ayları boyunca yüksek düzeyde olduğu, geçiş mevsimlerinde
azaldığı, yazın ise ilişkinin en düşük seviyesine gerilediği görülmüştür. KKA sonuçları da,
Pearson korelasyonunun işaret ettiği bağlantılarla uyumludur. Jeopotansiyel yükseklik alanının
kanonik paternleri, sadece bağlantının yüksek olduğu aylarda KHP’ye benzemektedir.
4. KHP - AKIM REJİMİ İLİŞKİSİ
Şekil 3’de, Ocak ayı için, KHPİ ile akım zaman serileri arasındaki Pearson korelasyonları
gösterilmektedir. Negatif korelasyonlar mavi, pozitif korelasyonlar kırmızı renkle, Student t
testine göre 0.95 düzeyinde anlamlı olan korelasyonlar ise kalın karakterlerle belirtilmiştir. Buna
göre, Ocak ayında Türkiye’nin batısındaki akım rejiminin KHP ile ilişkili olduğu ve KHP’nin
negatif fazında batı bölgelerde akım değerlerinde artış olduğu söylenebilir.

Şekil 3. Ocak ayı için, KHPİ ile akım zaman serileri arasındaki Pearson korelasyonları
görülmektedir. 0.95 seviyesinde anlamlı olan korelasyonlar kalın karakterlerle belirtilmiştir.
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Şekil 4. Ocak ayı, akım için 1.KKA çifti. Üst panel: 500 hPa jeopotansiyel yükseklik anomalileri
(jeopotansiyel metre birimi) görülmektedir. Alt panel: Eşlik eden akım anomalileri
(santimetreküp / saniye). Bu iki paternin zaman katsayıları arasındaki korelasyon 0.92’dir.
Şekil 4’te, geniş ölçekli jeopotansiyel yükseklik alanı ve akım zaman serileri kullanılarak
uygulanan KKA sonucunda elde edilen 1.KKA çifti görülmektedir. Bu çiftin, jeopotansiyel
yükseklik anomali paterni zaman katsayıları, KHPİ ile anlamlı bir korelasyon (0.41)
göstermekte, akım anomalileri paterni ise Ocak ayı toplam akım değişkenliğinin %37’sini temsil
etmektedir. Bu sonuç, KHP ile Ocak ayı akımlarının bağlantılı olduğunu doğrular niteliktedir.
Şubat ayındaki KHPİ – akım rejimi ilişkisine bakıldığında ise, anlamlı negatif
korelasyonların, Ocak ayının tersine, ülkenin daha çok doğu kesimlerinde toplandığı
görülmüştür. (Şekil 5).
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Şekil 5. Şubat ayı için, KHPİ ile ortalama akım değerleri arasındaki Pearson korelasyonları
görülmektedir.
5. KHP - YAĞIŞ REJİMİ İLİŞKİSİ

KHP’nin Türkiye yağış rejimi üzerindeki etkisi kış aylarında en yüksek düzeyde iken, bu etki
kıştan uzaklaştıkça azalmaktadır. KHPİ ile yağış zaman serilerinin Aralık ve Ocak ayındaki
Pearson korelasyonları sırasıyla Şekil 6 ve 7’de gösterilmiştir. Aralık ayında ülkenin batısındaki
yağışların KHP(-) ile, Karadeniz kıyılarında ise KHP(+) ile arttığı görülürken, Ocak ayında
neredeyse ülkenin tamamındaki yağışların KHP(-) ile arttığı ortaya çıkmaktadır.

Şekil 6. Aralık ayı için, KHPİ ile aylık toplam yağış zaman serileri arasındaki Pearson
korelasyonları.
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Şekil 7. Ocak ayı için, KHPİ ile aylık toplam yağış zaman serileri arasındaki Pearson
korelasyonları.

Şekil 8. Ocak ayı, yağış için 1. KKA çifti. Üst panel: 500 hPa jeopotansiyel yükseklik
anomalileri (jeopotansiyel metre birimi). Alt panel: Eşlik eden yağış anomalileri (milimetre). Bu
iki paternin zaman katsayıları arasındaki korelasyon 0.98’dir. Jeopotansiyel yükseklik ve yağış
paternleri, türetildikleri veri setlerindeki değişkenliğin sırasıyla %23 ve %43’ünü temsil
etmektedirler.
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Şubat ayında, ülkenin tümünde korelasyonların pozitif değerlere doğru kaydığı ve çoğu yerde
anlamlı olmaktan çıktığı görülmüştür (Şekil 9). Mart ayında ise korelasyonlar tekrar negatif yöne
doğru eğilim göstermiştir. (Şekil 10).

Geçiş mevsimlerinde ve yazın, KHP ile yağış rejiminin ilişkisi azdır. Fakat yine de, bu
mevsimlerde yağışların KHP’den etkilendiği bölgelerde korelasyonların pozitif olduğu ortaya
çıkmıştır. Örnek olarak Şekil 11’de Temmuz ayı gösterilmiştir.

Şekil 9. Şubat ayı için, KHPİ ile aylık toplam yağış zaman serileri arasındaki Pearson
korelasyonları.

Şekil 10. Mart ayı için, KHPİ ile aylık toplam yağış zaman serileri arasındaki Pearson
korelasyonları.
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Şekil 11. Temmuz ayı için, KHPİ ile aylık toplam yağış zaman serileri arasındaki Pearson
korelasyonları.

6. TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Analiz sonuçları ve bu sonuçların olası sebepleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1) Akım rejimi KHP’den yalnızca Ocak ve Şubat aylarında etkilenmektedir. KHP’nin negatif
fazı Ocak ayında batı bölgelerdeki, Şubat ayında ise doğu bölgelerdeki akım değerlerini
arttırmaktadır. Türkiye’nin yerel hidrometeorolojik parametrelerinin geniş ölçekli atmosferik
bağlantı paternlerinden daha çok kış aylarında etkilendiği bilinmekle beraber (Ezber ve Karaca
2003, Türkeş 2003, Kutiel ve Benaroch 2002b), akım rejiminin Aralık ayında neden
etkilenmediği ve Ocak-Şubat aylarında etkilenen bölgelerin neden farklı olduğu
bilinmemektedir. Sonuçlar, muhtemelen kar yağışlarının ve erimelerinin de rol oynadığı
karmaşık bir etki mekanizmasına işaret etmektedir. Bu konunun daha başka düz ve ters
modellerle derinlemesine araştırılması Türkiye’nin su rejiminin iyi anlaşılması bakımından
büyük önem taşımaktadır.
2) Türkiye yağışlarının, Aralık ayında özellikle ülkenin batısında, Ocak ayında Orta ve Doğu
Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu dışında kalan tüm bölgelerinde KHP(-) ile arttığı
görülmektedir. Bu aylarda Akdeniz üzerinden gelen siklonların güçlenmesine bağlı olarak,
ülkenin genellikle güney-güneybatı kökenli yağışlar almasıyla bu sonuç açıklanabilir. Öte
yandan Şubat ayında, ülkenin tamamında, -korelasyonlar her durumda pozitif olmasa bile- ,
bütün korelasyonların pozitif değerlere doğru kaydığı görülmüştür. Özellikle Karadeniz kıyı
şeridinde anlamlı ve yüksek pozitif korelasyonlar gözlenmektedir. Bu sonuç da, Şubat ayında
kuzeyden gelen hava akımlarının Akdeniz üzerine inip burada siklojeneze yol açarak, yağış
bırakmada en az güneyden gelenler kadar etkili olduğuna işaret etmektedir. Nitekim, Karaca ve
arkadaşları (2000) subtropikal jet ekseninin Şubat ayında en güney enlemine çekildiğini
belirtmişlerdir.
3) Geçiş mevsimlerinde ve yazın Türkiye yağışlarının KHP’den genellikle az etkilendiği,
etkilenen bölgelerde ise korelasyonların pozitif olduğu, yani yağışların KHP(+) ile arttığı
sonucuna varılmıştır. KHP(+)’dan etkilenme geçiş mevsimlerinde en fazla Karadeniz kıyılarında,
yazın ise en fazla batı bölgelerde görülmektedir.
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4) Bu çalışma zaman bakımından nispeten kısa süreleri kapsayan veri setleriyle yapılmıştır.
Bundan sonraki çalışmalarda daha uzun süreli ve nitelikli veri setlerinin kullanılması yapılan
yorumaların daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.
Teşekkür: Bu çalışmanın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Cüneyd Okay, Y.
Doç.Dr. Ömer Lütfi Şen ve Dr. Tayfun Kındap’a teşekkür ederiz.
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ÖZET

Bir hidrolik yapının tasarımında ilk adım hidrolojik çalışmadır. Buna bağlı olarak kentsel ve
kırsal alanlardaki pek çok hidrolojik mühendislik tasarımlarında yaygın olarak yağış–akış
ilişkileri kullanılmaktadır. Bu ilişki, pek çok çalışmada regresyon analizleri sonucu elde
edilmektedir. Türkiye’de uzun süreli akım gözlemleri çoğunlukla büyük akarsular üzerindedir .
Küçük akarsular üzerinde mevcut olan akım gözlem istasyonlarına ait akım değerleri ise ya kısa
sürelidir veya küçük akarsu havzaları üzerinde akım gözlem istasyonu mevcut değildir.
Türkiye’de küçük havzalardaki akım gözlemlerinin bu yetersizliğine karşılık; yağış rasatları daha
yaygın ve daha uzun peryotlu olarak mevcuttur.
Bu çalışmada; Marmara Bölgesinde küme analizi ( cluster analysis ) yapılarak aynı havzada
bulunan istasyonlar arasındaki ilişki durumuna göre gruplamalar yapılmış ve homojen alt
bölgeler oluşturularak, akım gözlem değerleri eksik olan hatta hiç akım gözlem değeri
bulunmayan küçük akarsu havzalarında havza içi veya yakınındaki yağış gözlemlerinden
yararlanarak akım değerlerini tahmin etmek mümkün olmuştur.
Anahtar Sözcükler: yağış-akış, küme analizi, hidroloji, havza, regresyon
RELATION BETWEEN RAINFALL AND RUNOFF BY REGIONAL APPROACH AND
APPLICATION TO İSTANBUL
ABSTRACT

The first step in the design of hydraulic structures is hydrological investigations. Depending
on this, rainfall – runoff relations are used in many hydrological engineering designs at urban
and rural areas. In Turkey, observations flow rate for long periods are usually on big rivers.On
small rivers in Turkey observed data is either for short periods or there are not any stations on
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basin of the small river. Despite these insufficient observations on small basins, rainfall
observations are more extensive with larger periods.
In this study, stations in the same basin of Marmara Region are grouped according to their
relationship by cluster analysis and homogeneous sub-regions are constituted. Therefore, runoff
values of small river basins, which have insufficient rate of flow observation data, or do not have
any flow rate data at all, can be predicted by utilizing rainfall observations.
Keywords: rainfall – runoff, cluster analysis, hydrology, basin, regression.
1. GİRİŞ

Herhangi bir havzada akarsuyun herbir kesitine akım gözlem istasyonu kurmak suretiyle
gözlem yapmak; hem ekonomik yönden hemde uygulama açısından zordur. Akım gözlem
istasyonları çoğunlukla büyük akarsular üzerindedir. Küçük akarsular üzerinde bulunan akım
gözlem istasyonlarına ait datalar ise ya kısa bir periyottadır veya mevcut değildir.
Akım gözlem ağının yeterli olmamasının yanısıra varolan akım gözlem istasyonlarının uzun
süreli rasat değerlerine sahip bulunmamasından dolayı Su Mühendisliğinde planlama
çalışmalarında gerekli olan proje debilerinin belirlenmesinde büyük sorun yaşanmaktadır. Bu tip
sorunları çözmek için; aynı veya benzer hidrolojik özelliklere sahip havzalardaki istasyonların
akım verilerinden yararlanarak regresyon analizi, yağış alan oranları yöntemleri
kullanılmaktadır. Eksik verilere sahip projelerde bu yöntemlerle sorular aşılmakla birlikte hiç
akım değeri bulunmayan kesitlerde istasyonlar arasında bir regresyon analizi yapma imkanı da
bulunmamaktadır. Sadece havzanın yağış alanlarını oranlayarak yapılan işlem ise kaba bir
yaklaşımdan ibarettir.
Türkiye’de küçük havzalardaki akım gözlemlerinin bu yetersizliğine karşılık; yağış rasatları
daha yaygın ve daha uzun peryotlara sahiptir.
2. YÖNTEM

Bu çalışmada; örnek çalışma sahası olarak Marmara Havzası seçilmiştir. Havza içinde
bulunan meteoroloji gözlem istasyonları (yağış istasyonları) ve akım gözlem istasyonlarına ait
yıllık ortalama değerleri kullanılarak küme analizi (cluster analysis) yapılmış ve homojen alt
bölgeler oluşturulmuştur.
Kullanıcı küme analizinin her aşamasında hesaplara müdahale imkanına sahiptir. Literatürde
bulunan bazı istatistiksel testler (yalancı t testi, cubic clustering criteria vs. ) küme sayısına atıfta
bulunur ancak bağlayıcı özelliği yoktur. Verilerin standartlaştırılması gerektiğine karar verilmeli,
işlemlere sonrasında başlanmalıdır. Buna imkan veren iyi bir yöntem; istasyonlar arası mesafeyi
kullanarak verilerimizin iki boyutlu düzlemdeki saçılımını gösteren multidimensional scaling
(MDS) yöntemidir.
Marmara havzası; batıda Bulgaristan sınırı, doğuda Kocaeli-Adapazarı, güneyde Marmara
Denizi kuzeyde ise Karadeniz ile sınırlıdır. Bu havza içinde akım gözlemleri mevcut olan ve
havzanın yapısını temsil edebilecek sayı ve özellikte olan 38 adet akım gözlem istasyonu
seçilmiştir. Bu istasyonların bir kısmı Karadenize bir kısmı ise Marmara Denizine dökülen
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dereler üzerinde kuruludur. Değerlendirilmeye alınan bu istasyonların seçiminde; istasyonun
rasat uzunluğu, istasyonun drenaj alanının fiziksel ve topografik yapısı dikkate alınmıştır.
Akım gözlem istasyonlarının yanısıra bölge içinde yeralan 32 adet meteoroloji gözlem
istasyonuna ait aylık ortalama yağış değerleri kullanılarak izohiyetal (eşyağış eğrisi) haritası
çizilmiştir. Ve her bir akım gözlem istasyonunu temsil eden toplam yağış değerleri
belirlenmiştir. İşlemlerimiz sırasında hidrolojik alanda çokça kullanılan ve küme içi varyansı en
aza indiren ward’s metodu kullanılmıştır. Diğer hiyerarşik yöntemlerin çoğunda zincirleme
problemi bulunmakta, oluşan kümeler şekil itibariyle dairesel halden uzaklaşmaktadır.
2.1. Ward Metodu

Kümeleme analizi, verilen belirli bir veri setini esas alınan değişkene göre alt kümelere
(clusters) böler. Bu bölme işlemi sonucunda, aynı demete giren kayıtlar arasındaki benzerlik
diğer demetlerdeki kayıtlara göre şüphesiz daha fazla olmaktadır. Burada geçen “benzerlik”
kavramı için, çeşitli yöntemlerin tanımları yapılabilir. En yaygın olarak kullanılan benzerlik
ölçütü “Euclid mesafesi”dir (Gong and Richman, 1995). Aşağıdaki formülde i ve j nesneleri
arasındaki mesafe tanımlanmıştır. İki boyutlu uzayda serilerin her bir elemanlarının farklarının
kareleri toplamının karekökü olarak ta ifade edilen Öklid mesafesi;
1/ 2

2
 p
d ij =  ∑ ( xik − x jk ) 
 k =1


(1)

Bu çalışmada küme içi varyansları en aza indirmeye çalışan, literatürde minimum varyans
yöntemi olarakda bilinen ve atmosfer bilimlerinde sıkça kullanılan Ward yöntemi kullanılmıştır.
n

_


ESS = ∑  xi − x 

i =1 

2

(2)

Yöntemle ilgili detaylı bilgi için Everitt, (1993); Anderberg ve Michael, (1973) kaynaklarına
başvurulabilir (Kahya ve Demirel, 2004; Demirel, 2004).
3. SONUÇ

Yıllık ortalama verilere öncelikle MDS uygulanarak iki boyutlu uzaydaki saçılımına bakılmış,
standarlaştırmanın gerekli olmadığı ortaya konmuştur (Şekil 1). Demirel (2004) yaptığı
çalışmada verilerindeki öbekleşmeler nedeniyle standarlaştırma yoluna giderken burada aynı
durumla karşılaşılmamıştır. Düzlemde istasyonları temsil eden rakamlar Tablo 1 den alınmıştır.
Akım ve yağış verilerinin küme analizi sonucunda Şekil 2 de verilen dendrogram elde
edilmiştir. İstasyonlar küme sayısı 10 olacak şekilde sınıflandırılmış, dendrogram düşeyde
işaretlenmiş mesafe değerine karşılık gelen yerinden kesilmiştir. Burada amaç akım ve yağış
paterni açısından anlamlı sonuca ulaşmaktır.
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Şekil 1. Akım ve yağış verilerinin MDS ile iki boyutlu düzlemde gösterimi

Tablo 1. Küme analizi sonuçları
Ist No
.2-47
.2-28
.2-55
.2-38
.2-97
.2-95
.2-72
.2-23
.2-96
.2-57
.2-8
.2-108
2-103
.2-67
.2-102
.2-22
.2-101
.2-73
.2-78

ID
30
7
9
12
5
6
22
33
1
2
3
4
8
10
13
32
16
19
21

Küme İyelik
No
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

.2-61
.2-107
.2-100
.2-99
.2-104
.2-79
.2-46
.2-16
.2-80
.2-29
.2-137
.2-116
.2-117
.2-15
.2-68
.2-136
.2-5
.2-4
.2-3

23
29
17
18
20
26
37
38
24
25
28
34
35
36
27
31
11
14
15

5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
10

Sonuçlar haritaya işlenirken kümeler içerisine düşen istasyonlar dendrogramdan bulunmuştur.
Kullanıcı isterse düşey kesikli çizgiyi ileri geri hareket ettirerek farklı (1-38) küme sayılarında
öbekleşmeleri tespit edebilir. Burada 10 küme yeterli detay ölçüsündedir. Kümeler Şekil 3 te
olduğu gibi harflerle temsil edilmiştir.

136

Yapılan bu çalışma sonucunda aynı kümeye giren akım gözlem istasyonlarından bazıları
anlamlı olmakla birlikte bazı kümelerde aykırı durumlar mevcuttur. Gerek topografik gerekse
hidrolojik olarak cok da benzer olmayan akım gözlem istasyonlarının da aynı kümede olduğu
görülmüştür. Bu sonucun yıllık yağış ve akış değerlerini kullanmaktan kaynaklandığını ve
mevsimsel değişimlerin etkisini gözardı etmemek gerektiğini ve aylık bazda bu çalışmanın
yenilenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Küme sayısının belirlenmesinde öneri niteliğinde
atıflarda bulunan istatistiksel testlerden faydalanılmamıştır. Böyle bir ek çalışma aylık bazda
yapılacak bir sonraki çalışmada yeralmalıdır.
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ÖZET

Dağlık bölgelerde kar erimesinden meydana gelen akım önemli bir hidrolojik ve ekonomik
faktördür, bu nedenle kar modelleme çalışmaları su kaynaklarının planlamasında ve
işletilmesinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Bunun gibi, suyun büyük bir kısmının Doğu
Anadolu’nun yüksek kotlarında depolanan karların erimesiyle Fırat Nehri üzerindeki büyük
barajlara katıldığı bahar ve ilk yaz aylarında, kar model uygulamaları ve akım tahmin çalışmaları
önem kazanmaktadır.
Kar modelleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan gerek meteorolojik verilerin gerekse kar
verilerinin yetersiz olması nedeniyle, Yukarı Karasu Havzasının üst kotlarında yeni bir istasyon
kurulmuş, varolan istasyonlar da yeni sensörlerle güncellenmiş ve geliştirilmiştir. Tüm
istasyonlar yeni teknoloji ürünü sensörlere ve otomatik haberleşme sistemine sahiptir. Bu
çerçevede, tamamen fiziksel temellere dayalı enerji ve kütle dengesi modeli kullanılarak nokta
bazında kar birikme ve erime dönemleri için modelleme çalışmaları yapılmıştır. Bu model
yaklaşımı, aynı noktada farklı kar sezonlarını kapsayarak zamansal çeşitliliği, aynı kar
sezonunda farklı noktaları kapsayarak alansal çeşitliliği sergilemektedir,
Hücre (grid) bazlı alansal dağılımlı bir kar modelinin uygulanabilmesi, ciddi bir veri
gereksinimi ortaya koymaktadır. Bu sebeple, çalışmalar çoğunlukla, sıcaklık ve eritme faktörüne
bağlı derece gün yönteminin, yükselti aralıklarına bölünmüş havzalara uygulanmasını
içermektedir. Bu çalışmada, nokta bazlı fiziksel esaslı enerji ve kütle denge model uygulaması,
kar erime modellerinde işlevsel bir rol üstlenen derece gün yönteminin geliştirilme gerekliliğine
dikkat çekmiştir. Bu nedenle, nokta bazında hesaplanan kar erime miktarları, geliştirilmiş derece
gün metodunda kullanılarak, tüm havza için hücre bazlı zamansal ve alansal dağılımlı bir kar
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erime model uygulaması yapılmıştır. Modelden elde edilen sonuçlar, Uzaktan Algılama
ürünlerinden biri olan karla kaplı alan görüntüleriyle karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kar erimesi, modelleme, zamansal ve alansal dağılım
ABSTRACT

Since runoff resulting from snowmelt in the mountainous parts of the world is an important
hydrologic and economical factor, snow modeling studies provides various advantageous for
water resources planning and management. Thus, snow model applications and forecasting
studies are crucial during spring and early summer months when the stored snow on the high
altitudes of Eastern Anatolia contributes to large dams located on Euphrates River.
Concerning the inadequacy of both meteorological and snow data required for snow modeling
studies, a new automatic snow-meteorological station was installed at the highlands of Upper
Karasu Basin and available stations were upgraded with new sensors. All of the stations have
high technology equipments within themselves. In this respect, modeling studies have been
carried out at the point scale using physically based energy and mass balance snow model. This
modeling approach analyzed both with temporal variability by including different snow seasons
and spatial variability by including different point applications within the basin.
Fully distributed physically based snow models require enormous amount of data; therefore,
generally, the snow studies are directed through temperature index models with degree-day
factor applied on basins divided into equal elevation zones. The results of physically based
model applications indicate the necessity of modified temperature index model for distribution.
Thus, the snowmelt amounts that were computed with energy and mass balance model at
different points are used in a modified temperature index model in order to apply grid based and
temporally distributed snow model. The model results were compared with satellite products of
remote sensing data.
Key words: Snowmelt, modeling, temporal and spatial distribution
1. GİRİŞ

Orta yükseklikteki geniş araziler için en temel akım ve yeraltı su kaynağı dünyanın dağlık
bölgelerindeki karla kaplı alanların yarattığı kar erimesidir. Rastlantısal kar olayları, kısa süreli,
geniş yayılımlı ancak sığ bir kar örtüsü oluştururken, yüksek kotlardaki kar örtüsü daha derindir
ve depolanan kar ilkbahar ve ilk yaz aylarında salıverilmektedir. Türkiye'nin yüksek olan doğu
kesimlerinde, özellikle Mart-Haziran aylarında kar erimesinin yarattığı akımlar, Fırat Nehri
üzerinde kurulmuş olan büyük barajların su potansiyelini oluşturduğu için çalışma ayrı bir önem
kazanmaktadır.
Dünyanın dağlık bölgelerinde kar erimesinden meydana gelen akımın önemli olması
nedeniyle, son yıllarda, farklı karmaşıklık seviyelerine sahip model uygulamalarıyla karda
meydana gelen işlemleri anlamak için ciddi bir çaba harcanmıştır. En yaygın kullanılan iki
yaklaşım, indeks modelleri ile enerji ve kütle dengesinin tüm denklemlerini çözmeye yönelik
fiziksel tabanlı modellerdir. Kar katmanının enerjisi birikme ve erime sırasında kar kütlesinde
meydana gelen değişimleri kontrol eder. Bu yüzden, yer-kar-atmosfer arayüzlerindeki işlemlerin
benzeşimi yapmak için tek doğru yol enerji bütçesi yaklaşımıdır. Ancak, kar kütlesinden veya
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kar kütlesine doğru ısı transferini etkileyen işlemlerin alansal ve zamansal çeşitliliğini ifade
etmek zordur.
Türkiyenin doğusunda yeralan ve Fırat Nehrinin bir alt havzası olan Yukarı Karasu
Havzasında 2002-2004 kar sezonları boyunca kar erimesinin enerji ve kütle dengesinin
hesaplanabilmesi için iki katmanlı bir nokta modeli kullanılmıştır. Kar benzeşimine en çok etkisi
olan işlemleri anlamak için tüm enerji elemanları (radyasyon, türbülans ve toprak ısı akıları) iki
saatlik periyotlarda hesaplanmıştır. Model performansı, gözlenmiş kar su eşdeğeri, kar derinliği
ve lizemetre çıktıları ile kıyaslanarak değerlendirilmiştir.
İkinci bölümde, havzadaki otomatik gözlem istasyonlarında hesaplanan erime değerleri
regrasyon yoluyla geliştirilmiş derece gün modeliyle ilişkilendirilmiştir. Daha sonra,
güneşlenme, yansıma ve sıcaklığın alansal dağılımı kullanılarak tüm havzanın dağılımlı modeli
kurulmuştur. Sonuçlar uzaktan algılama tekniklerinin (MODIS/Terra) sağladığı karla kaplı alan
görüntüleriyle kıyaslanmıştır.

Çalışma bölgesi Doğu Anadolu’da, Fırat kolu üzerinde bulunan Karasu Havzasının bir alt
havzası olan Yukarı Karasu Havzasıdır. Havza, Erzurum ili ve ilçelerini kapsamaktadır, yaklaşık
2800 km2 lik bir alan üzerine yayılmış olup, havza içindeki yükseklik değişimi 1700 - 3100 m
dir. Enerji ve kütle dengesinin kar model uygulamaları, Şekil 1’de gösterilen Güzelyayla, Ovacık
ve Çat’da kurulu olan üç adet otomatik kar-meteoroloji istasyonunda odaklanmıştır. Güzelyayla
istasyonu (GY) havzanın kuzey-doğu ucunda ve 2065 m kotunda yer almaktadır. Genel iklimsel
koşullar bu istasyon konumunun soğuk, kuru ve rüzgarlı olduğunu göstermektedir. Ovacık
(OVA) istasyonu, havzanın kuzey-kuzeybatı ucunda 2130 m yüksekliğinde bulunmaktadır. Çat
(ÇAT) 2340 m’lik kotuyla Türkiyenin en yüksek kotdaki otomatik kar-meteoroloji gözlem
istasyonu özelliğini taşımaktadır, rüzgar şiddetinin en yüksek olduğu istasyon da ÇAT’dır. Bitki
örtüsü açısından istasyonların tamamı çıplak olarak nitelendirilebilir.

Şekil 1. Yukarı Karasu Havzası yükseklik haritası ve istasyonların konumları
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2. KAR YÜZEYİNDEKİ ENERJİ DEĞİŞİMİ

Kar örtüsü üzerine düşen yeni kar termodinamik olarak dengede değildir ve eriyip bahar
aylarında akım haline gelene kadar sürekli yapısal bir değişime uğrar. Bu metamorfik
değişimlere ve erimeye, kar yüzeyindeki ve kar-zemin arasındaki ısı değişiminin yarattığı, kar
kütlesindeki sıcaklık ile buhar yoğunluğu gradyanları yol açmaktadır. Genel olarak karın enerji
dengesi aşağıdaki formülle ifade edilir:
∆Q = Rnet + H + LE + G + M

(1)

∆Q: kar kütlesindeki net enerji değişimini (W/m2),
Rnet: net radyasyonu (W/m2),
H: hissedilir ısı akısını (W/m2),
LE: işba ısı akısını (W/m2),
G: toprak ısı akısını (W/m2),
M: yağışın yarattığı (adveksiyon) ısı akısını (W/m2) tanımlamaktadır.

Sıcaklık dengesinde ∆Q = 0; negatif net enerji karı soğutacak ve isotermal hale (0°C’ye)
gelmesi için gerekli enerji miktarını arttıracakken, pozitif enerji karı ısıtacak ve erime için
gerekli enerjiyi düşürecektir. Kar sıcaklığı 0°C’nin üstünde olamaz ve altında ise erimenin
başlayabilmesi için önce sıcaklığın 0°C’ye çıkması gerekir.
3. KAR DENGE (SNOBAL) MODELİ

Kar dengesi, SNOBAL, modeli [Marks, 1988; Marks ve Dozier, 1992), kar örtüsü enerji
dengesinin tüm elemanlarının benzeşimini yapmakta, kar örtüsünün birikimini ve erimesini
hesaplamakta ve bir sonraki zaman dilimi için termal koşulları belirlemektedir. Model, bağımsız
girdiler olan net güneş radyasyonunu, gelen termal radyasyonu, hava sıcaklığını, buhar basıncını,
rüzgar hızını ve yağışın miktarını, sıcaklığını ve tahmini yoğunluğunu içeren meteorolojik
parametreleri kullanarak kar örtüsü için enerji ve kütle dengesi ile birikme ve erimeyi hesaplar.
Model erimeyi iki katmanda öngörür ve akımı kar örtüsünün alt katmanından çıkartarak bir
sonraki zaman dilimi için kar kütlesini, derinliğini, kar sıcaklığını ve ölçüm yüksekliklerini nokta
bazında ayarlar. Tablo 1, modelin gerektirdiği durum değişkenlerini ve sürükleyici değişkenleri
sergilemektedir. Durum değişkenleri ilk koşullar olarak modele girilir ve model uygulaması
sırasında tahmin edilirler. Diğer değişkenler ise model tarafından durum değişkenlerinin
tahmininde kullanılır ve her zaman aralığında modele girdi olurlar.
Tablo 1. SNOBAL modelinin gerektirdiği değişkenler
Durum Değişkenleri
Sürükleyici Değişkenler
Kar derinliği (m)
Net güneş radyasyonu (Wm-2)
Kar yoğunluğu (kg m-3)
Gelen termal radyasyon (Wm-2)
Kar yüzey sıcaklığı (°C)
Hava sıcaklığı (°C)
Ortalama kar sıcaklığı (°C)
Buhar basıncı (Pa)
Ortalama kar su içeriği (%)
Rüzgar hızı (m s-1)
Toprak sıcaklığı (°C)
3.1. Güneş Radyasyonu

Kar için soğurma ve yansıma, dalga boyunun, gelen güneş açısının, tane büyüklüğünün ve
içeriğindeki emici kirlilik yoğunluğunun bir fonksiyonudur ve güneş radyasyonu, 0.28-2.8 µm
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arasında soğurulmaktadır.
Gelen güneş radyasyonunun yansıtma oranı (albedo, α) spektral olarak değişiklik gösterir
fakat kar yüzeyinde, özellikle de erişilmesi zor noktalarda, böyle detaylı bir ölçümü yapmak çok
zordur. Bulutsuz durumlarda güneş radyasyonunu modellemek güvenilir sonuçlar verebilir fakat
bu işlem detaylı atmosfer ve kar yüzey bilgisi gerektiren karmaşık hesaplar istemektedir.
Denklem genel haliyle:
Rnet,güneş = ( 1 - α ) R↓güneş

(2)

R↓güneş: gelen güneş radyasyonu (gelen kısa dalga),
Rnet,güneş: net güneş radyasyonu (net kısa dalga),
α: yansıyan güneş radyasyonudur (albedo).
Albedo özellikle gelen güneş açısına, karın tane büyüklüğüne ve kardaki kirlenme miktarına
bağlı olduğu için zamanla azalmaktadır. Yeni yağan karla 0.90’lara çıkan albedo karın tamamen
erimesiyle 0.15-0.20’lere düşmektedir.
3.2. Termal Radyasyon

Termal radyasyon, 3.5-50 µm aralığında, atmosfer tarafından fazla bir saçılma olmaksızın,
soğurulmakta ve yayılmaktadır. Termal radyasyon atmosfer koşullarına, sıcaklığa ve çevreleyen
araziye bağlıdır [Marks ve Dozier, 1979]
Rnet,termal = R↓termal – (εsσTs4)

(4)

R↓termal: gelen termal radyasyonu (gelen uzun dalga),
Rnet,termal: net termal radyasyonu (net uzun dalga),
εs: kar yüzey salıcılığını,
σ: Stefan Boltzman sabitini
Ts: kar yüzey sıcaklığını ifade etmektedir.
Bulutluluk yüzeydeki termal radyasyonu artırmaktadır ve güneş radyasyonunda olduğu gibi
modellemeyi zorlaştırmaktadır.
Termal çıkış, kar yüzü kabuk sıcaklığı ve salıcılığı ile ifade edilmektedir. Kar yüzü kabuk
sıcaklığının tespit edilmesi kolay bir işlem değildir. Bu tür bir tespitin bütün kar sezonu için
yapılması neredeyse imkansızlaşmaktadır. Bu nedenle, erime döneminin öncesinde arazide az
sayıda alınan kar yüzü sıcaklık değerleri hava sıcaklıkları ile ilişkilendirilerek doğrusal bir
denklem haline getirilmiştir. Net radyasyon, net güneş ve net termal radyasyonların toplamıdır.
Genellikle, erken kış döneminde enerji dengesindeki ağırlık termal radyasyonda fakat ilk baharla
birlikte değişim başlamakta ve erime süresince gelen güneş açısının artması ve günlerin uzaması
sebebiyle ağırlık güneş radyasyonuna geçmektedir.
3.3.

Hissedilir ve İşba Enerjileri

Kar örtüsü için yüzeydeki türbülanslı enerji ikinci önemli radyasyondur. Momentumun, ısının
ve su buharının kar yüzeyindeki türbülanslı değişimi, enerji değişiminin en karmaşık ve doğal
ortamda ölçülmesi en zor kısmıdır. Hesaplamak için gerekli verilerin bir noktada ölçülmesi kolay
değildir ve topoğrafik yüzeyler üzerinde çok değişken bir dağılımları vardır. Türbülans yalnızca
enerji değişimi şeklinde değil aynı zamanda kütle değişimi şeklinde de kendini göstermektedir.
Bu çalışmada, türbülans enerji hesaplarında Brutsaert (1982) yaklaşımı kullanılmıştır.
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3.4. Toprak Isı Akısı ve Su Adveksiyonu

Zemin ve kar sıcaklıkları arayüzlerinde birbirlerine çok benzerler ve ikisi arasında ısı değişimi
iki homojen katmanın birbiriyle temas içinde olduğu varsayımı ile hesaplanır. Kar örtüsü üzerine
düşen yağış (kar ya da yağmur) kar yüzeyinde adveksiyon oluşturur. Eğer düşen yağışla kar
arasında sıcaklık farkı varsa enerji transferi eklenen kütle miktarı ve sıcaklık farkından oluşur.
Sıcaklık farkı çok olamayacağı için ısı akısı kütle miktarı tarafından kontrol edilir.
4. ENERJİ VE KÜTLE DENGE MODEL UYGULAMA SONUÇLARI

Bütün enerji elemanları toplanarak kar yüzeyindeki net enerji değişimi izlenebilir. Şekil 2’de
üç kar sezonu boyunca GY istasyonunda, Şekil 3’de ise aynı kar sezonunda üç farklı istasyonda
gözlenen enerji akıları gösterilmiştir.
2001-2002 GY: Kar erimesi net radyasyon etkisinin artmasıyla 1-5 Mart 2002 aralığında
başlamıştır. Erime, net radyasyon ve türbülans ısı akılarının etkisi altında 15 Nisana kadar devam
etmiştir. Net türbülans ısı akısındaki en büyük negatiflik 6-10 Mart tarihleri arasında
gözlenmiştir. Bunun en önemli sebebi 9 Mart tarihindeki klima koşullarıdır; beş günlük ortalama
rüzgar hızının 2.62 m/s olmasına rağmen, bu tarihte 8.25 m/s’lik rüzgar hızı gözlenmiştir. Yine
aynı tarihte buhar basıncı 200 Pa seviyelerine kadar inmiştir ve sıcaklıkta 5ºC’lik bir düşme
gözlenmiştir. Bu şartlar altında hem işba ısısı hem de hissedilir ısı negatif olmuştur, çünkü hava,
kar yüzeyinden hem daha soğuk, hem de daha az nemli hale gelmiştir. 11-15 Mart tarihleri
arasında bulutluluk, atmosferik uzundalganın gözlenen en yüksek seviyesine çıkmasına neden
olmuştur. 21-25 Mart tarihleri arasında türbülans ısı akısı sürekli olarak pozitif olarak
hesaplanmıştır, çünkü hava kar yüzeyine göre hem daha sıcak, hem de daha nemli hale gelmiştir.
Sonuçta, bu periyottaki erimenin %50’si türbülans ısı akısıyla açıklanabilmektedir. Erime
periyodunun sonlarında net radyasyon erimenin %80’inin açıklar duruma gelmiştir.
2002-2003, GY: 2001-2002 kar sezonunda gözlenenin aksine, kar birikme süreci Nisan ayının
başına kadar devam etmiş ve keskin bir erime süreciyle 15 Nisanda tamamlanmıştır. 26-31 Mart
ile 1-5 Nisan ortalama hava sıcaklığı ve rüzgarındaki ani artış (sırasıyla, 12.67 ºC’den 0.15ºC’ye
ve 2.73 m/s’den 3.95 m/s’ye) hissedilir ısının şiddetli bir şekilde artmasına sebep olmuş ve
erimeyi başlatmıştır. Daha sonra net radyasyon, erime sırasında hesaplanan enerjinin %70’ini
oluşturmaktadır.
2003-2004, GY: 29 Şubat-6 Mart tarihleri arasında türbülans akısının ve kar üzerine düşen
yağmurun etkisiyle sıradışı bir taşkın olayı yaşanmıştır. Yükselen hava sıcaklığı nedeniyle
yağmur şeklinde düşen yağış, adveksiyon enerjisini oluşturmuş ve daha önemlisi mevcut karın
yoğunluğunun artmasına neden olmuştur. Türbülans ısı akısı toplam enerjinin %76.3’ünü
oluşturmuştur. Adveksiyon enerjisi Şubat sonu itibarıyla 2.17 W/m2 olarak hesaplanmıştır.
Olayın ertesinde soğuk ve bulutlu bir hava egemen olmuştur ve erime net radyasyonun baskın
etkisiyle 22 Mart tarihinde tekrar başlamıştır. Kar erimesi 11 Nisan tarihinde tamamlanmıştır.
Enerji ve kütle denge modeli günlük değişimleri yansıttığı için model iki saatlik zaman
aralıklarıyla beslenen verilerle uygulanmıştır. Model uygulama sonuçlarından birkaçı olan kar
su eşdeğeri, kar derinliği ve kar erime oranı, gözlem değerleriyle karşılaştırılmıştır. SNOBAL
modeli, 2003-2004 kar sezonunda üç farklı istasyona uygulanmıştır, kar su eşdeğer grafikleri
incelendiğinde, noktasal model çıktılarının alansal değerlendirilmesinin, farklı iklim koşullarını
baz alan bölümler halinde incelenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 10 ve 20 Şubat
tarihlerini kapsayan birkaç günde kar derinliğinde ve kar su eşdeğerinde ciddi artışlar
gözlenmiştir. Taşkının meydana geldiği 29 Şubat-6 Mart zaman aralığında, Erzurum şehir
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merkezine 40 mm yağış düştüğü gözlenilmiştir. Karasu üzerinde bulunan EIE2154 istasyonunda
29 Şubatta gözlenen 10 m3/s’lik akımın, 6 Mart tarihinde 120 m3/s’ye çıktığı kaydedilmiştir.

Şekil 2. Model uygulama sonuçları, enerji elemanları, GY, 2002-2004 kar sezonları.
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Şekil 3. Model uygulama sonuçları, enerji elemanları, GY, OVA, ÇAT, 2003-2004 kar sezonu.
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5. DAĞILIMLI MODEL UYGULAMASI

Sıcaklık indeksine bağlı modellerin başlıca üç avantajı vardır; öncelikle, havza ölçeğinde
günlük veya daha büyük zaman çözünürlüğünde fiziksel bazlı modellerden daha iyi bir
performans sergilemektedirler (WMO, 1986), ikinci olarak enerji ve kütle denge modellerinde
gerekenden çok daha az veriye ihtiyaç duyarlar, son olarak, diğer meteorolojik değişkenlerle
kıyaslandığında hava sıcaklığı daha kolay ve doğru bir şekilde dağıtılabilmektedir. Bu yaklaşım,
sıcaklık dışındaki değişkenlerin baskın olmadığı, değişik uygulamaların yapıldığı ve önceki
verilerle iyi kalibre edilmiş pilot bir havzada doğru sonuçlar verebilmektedir. Diğer yandan,
güneş radyasyonunun, yansıtmanın baskın olduğu zamanlarda indeks yaklaşımı yetersiz
kalmaktadır. Sonuç olarak, modellemede yapılacak olan iyileştirmenin, hem geniş alanlardaki
erime hesaplamalarında kolaylık sağlayacak kadar pratik, hem de erimenin koşullarını daha iyi
temsil edecek kadar fiziksel olması gerekmektedir. Bu görüşerden hareketle, hibrid model olarak
nitelendirilen geliştirilmiş derece gün yöntemi ya da radyasyon ve sıcaklık indeksi olarak
adlandırılan bir model geliştirilmiştir (Cazorzi and Fontana, 1996; Pellicciotti et al. 2002).
CBS’ndeki gelişmeler dağılımlı verinin işletilmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Nokta bazında
geliştirilmiş fiziksel bazlı modellerin havzadaki herbir hücreyi temsil edebilmesi için çalışmalar
başlatılmıştır. Çalışmanın bu kısmında, radyasyon ve sıcaklık indekslerini baz alan bu model
alansal dağılımlı olarak günlük zaman aralığında uygulanmıştır. Modeldeki indeksler, nokta
bazında uygulanan enerji ve kütle dengesi sonuçlarından regrasyon yoluyla tespit edilmiştir.
Model sonuçlarından sağlanan ön bulgular uydu görüntülerinden belirlenen karla kaplı alanlarla
karşılaştırılmıştır.
5.1. Yöntem

Model erimeyi iki elemanın toplamı olarak hesaplamaktadır.
M =a (T − Tc ) + b(1 − α ) S

(3)

burada T günlük ortalama hava sıcaklığı (ºC), Tc erimenin meydana geldiği sıcaklığı temsil eden
kritik sıcaklığı (ºC), α kar yansıması, S gelen güneş radyasyonu (Wm-2), a ve b sırasıyla sıcaklık
(mm gün-1 ºC-1) ve radyasyon indeksleridir (mm gün-1 (Wm-2)-1). Denklemin ilk kısmı hissedilir
ve işba enerjilerini içeren türbülans enerji akısını ve aynı zamanda uzundalga radyasyon etkisini
açıklamaya çalışırken, ikinci kısım radyasyon dengesini temsil etmektedir.
Alansal dağılımlı bir model için en önemli çalışma konusu sürükleyici iklim değişkenlerini
tespit edebilmektir. Bu çalışmada dağılım için, otomatik kar ve meteorolojik rasat parklarındaki
gözlemler, ilk kısımdaki enerji ve kütle denge modelinden elde edilen sonuçlar ve sayısal arazi
modeli Şekil 4’deki akış şemasına uygun olarak kullanılmıştır. Dağılımlı albedo modellemesi
için en son kar yağışından itibaren günlük maximum sıcaklıkların toplamı baz alınırken,
radyasyon hesaplamalarında yükseklik, eğim, bakı ve gölgelenmeden yararlanılmış ve bunların
yanı sıra bulutluluk oranına göre düzeltmeler yapılmıştır. Sıcaklık, yağış ve kar su eşdeğerinin
dağılımında kriging ve detrended kriging yöntemleri kullanılmıştır

147

Sayısal Yükselti Haritası

Yükseklik, eğim ve
bakı

Noktasal Gözlemler

Kriging, Detrended Kriging

Güneş Radyasyonu

Maksimum
Sıcaklık

Başlangıç
Değerleri

Albedo Modeli

Sıcaklık ve Radyasyon
Indeks Değerlerinin
Hesaplanması

Alansal Dağılımlı Kar Erime
Modelinin Uygulanması

Karla Kaplı Alanların
Karşılaştırılması
Otomatik Gözlem
İstasyonlarındaki
Erime

Şekil 4. Geliştirilmiş derece-gün yönteminin dağılımlı uygulamasının akış şeması

148

Model çıktısı olarak elde edilen kar su eşdeğerlerinin bulunduğu hücreler karla kaplı alan
kabul edilmiş ve modelle hesaplanan karla kaplı alan yüzdeleri, uzaktan algılama uydu
görüntülerinden biri olan MODIS’den (Riggs et al., 2003) elde edilen karla kaplı alan yüzdeleri
ile kıyaslanılmıştır. Şekil 5, model sonuçları ile görüntü sonuçlarının doğrusal karşılaştırmasını
içermektedir. Grafikten gözlenen bilgi, modelin yüzde onikilik fazla öngörüsüne rağmen,
sonuçların uydu görüntüleriyle yüksek bir korelasyon içinde olduğunu göstermektedir.

Şekil 5. Model sonuçları ve MODIS görüntülerine göre elde edilen karla kaplı alan yüzdeleri

6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Fırat ve Dicle Havzası çoğunlukla, Türkiye’nin kuzey ve doğu yüksekliklerindeki kar
yağışından beslenmektedir. Bahar aylarında kar erimesinin yarattığı yüksek akımların gözlendiği
periyodun daha iyi planlanabilmesi için enerji ve kütle dengeli kar erime modeli otomatik
gözlem istasyonlarında noktasal bazda, radyasyon indeks modeli ise dağlık topoğrafya üzerinde
dağılımlı olarak uygulanmıştır.
Bu çalışma, dağlık arazilerde iklim, yüzey enerji değişimi ve kar erimesi üzerine detaylı bir
değerlendirmeyi içermektedir. Meteorolojik ölçümleri ve model parametreleri birlikte
kullanılarak kar yüzeyindeki birikme ve erimeyi oluşturan net enerji değişimi hesaplanmıştır.
Enerji ve kütle elemanlarının miktarları iki saatlik periyotlar bazında incelenmiştir. Bir
istasyonda üç farklı kar sezonu için zamansal dağılım ve üç farklı istasyonda bir kar sezon için
alansal dağılım analizleri yapılmıştır.
Sonuçlar, kar örtüsünün birikme ve erime süreçlerinde farklı enerji şekillerinden etkilendiğini
ifade etmektedir. Erime süresince baskın olan enerji net radyasyon enerjisidir. İkinci olarak
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türbülans ısı akısının etkin olduğu göze çarpmaktadır. Toprak ısı akısının birikme sürecinde
etkili olduğu ve yağışla gelen ısı akısının çok küçük miktarlarda olduğu görülmektedir.
Birikme sırasında günün belirli saatlerinde gözlenebilen pozitif net enerji, kar sıcaklığı
isotermal dengeye ulaşmadığı için, karı eritmeye yetmemektedir. Türbülans enerjinin elemanları
olan hissedilir ve işba ısı akıları birikme süresince genellikle birbirini dengeleyecek şekilde
gözlenmektedir. Erime sürecinde sıcaklık farkları çok büyüdüğü için hissedilir ısı akısının
ağırlığı ortaya çıkmaktadır. Kar erimesi sırasında en etkin olan enerji şeklinin radyasyon olduğu
düşünülürse, topoğrafya üzerinde radyasyon dağılımının modellenilmesi öncelikli görülmektedir.
Radyasyon etkisinin farklı arazi tiplerinde değişiklik göstereceği ancak bu etkinin çıplak
arazilerde daha da belirginleşeceği açıktır. Bu nedenle, her bir hücrede enerji ve kütle dengesinin
denklemlerini çözmeye dayalı dağılımlı fiziksel bir model yerine, sıcaklık ve net güneş
radyasyonunu esas alan geliştirilmiş derece gün yönteminin uygulanması önerilmiştir.
Meteorolojik değişkenler çeşitli yöntemlerle sayısal arazi üzerine dağıtılmış ve nokta bazlı
SNOBAL model uygulama sonuçlarından yararlanılarak sıcaklık ve radyasyon indeksleri
hesaplanılmıştır. Bu yaklaşım, kar erimesinin zamanının, oranının ve miktarının tüm havza
bazında hesaplanabilmesini sağlamaktadır. Modelin ön bulgularında, karla kaplı alanlar uydu
görüntülerine göre daha fazla öngörülmesine rağmen, sonuçlar arasındaki yüksek korelasyon da
göze çarpmaktadır.
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ÖZET

Dünyanın yarı kurak iklime sahip olan bölgelerinde mevsimsel olan yağışlar yıldan yıla çok
dengesizdir. Bu nedenle, suların yağışlı mevsimlerde depolanması ve özellikle kurak
mevsimlerde kullanıma sunulmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu bölgelerde yüzey sularının
yetersiz olması nedeniyle yeraltısuyu kullanımı daha yaygındır. Ancak, yeraltısuyu seviyesinin
kurak mevsimlerde ve son yıllarda aşırı çekimler nedeniyle kalıcı olarak düşmesi, suyun elde
edilmesini hem teknik, hem de ekonomik açıdan güçleştirmektedir. Bu nedenle, yarıkurak
ülkelerde yeraltısularının yeraltı barajlarında depolanması son yıllarda ilgi duyulan bir konu
haline gelmiştir. Özellikle Brezilya ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkede yeraltı barajları
inşa edilmiştir. Yapılan inşaatların büyük bir çoğunluğunda başarılı sonuçlar alınmıştır.
Yeraltı barajları vadilerin daraldığı yerlerde ve genellikle taneli akiferlerde inşa edilmektedir.
Yöntem; akiferin mansabına geçirimsiz taban birimine oturtulan bir geçirimsiz perde inşa
edilerek yeraltısuyu akımının engellenmesi ve bu perde gerisinde suyun depolanmasıdır.
Depolanan yeraltısuyu topografik, jeolojik, teknik ve ekonomik koşullara bağlı olarak cazibeyle
veya çoğu kez kuyulardan pompajla kullanıma sunulmaktadır. Yeraltı barajlarının inşa
edilebilmesi için, yeterli kalınlık ve yayılıma sahip, alttan ve yanlardan geçirimsiz
formasyonlarla sınırlı, depolama (S) ve hidrolik iletkenlik katsayısı (K) yüksek olan akifer
özelliğinde bir formasyon, akiferin kesit alanının küçüldüğü dar bir boğaz bulunmalıdır.
Geçirimsiz perde kil, beton veya sentetik malzemeler kullanılarak inşa edilebilmektedir.
Bu çalışmada, yerüstü barajlarına göre birçok avantajı bulunan yeraltı barajlarının yer seçimi,
tasarımı ve inşaatı dünyadan ve ülkemizden örneklerle anlatılacak, barajların yapılabilirliği
ülkemizin jeolojik, meteorolojik, teknik, ekonomik ve yönetsel koşulları çerçevesinde
tartışılacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Yeraltı Barajı, Akifer, Depolama Katsayısı, Hidrolik İletkenlik, Geçirimsiz
Perde

A DIFFERENT METHOD FOR DEVELOPING WATER RESOURCES:
GROUNDWATER DAMS
ABSTRACT

In the semi-arid regions of the world, precipitation is seasonal and also highly erratic. Hence,
storing the water from the rainy season to the dry season is an important engineering problem. In
these regions, using groundwater is far too much because of the scarcity of surface waters. But,
decline of groundwater levels towards the end of the dry seasons and permenantly because of
extreme groundwater abstraction make hard to obtain groundwater in practically and
economically. Storing groundwaters in groundwater dams in semi-arid countries were an
attractive issue during the last few years. In most countries, such as Brasil and Japan,
groundwater dams were constructed. Most of them have succesfull results.
Groundwaters dams are usually constructed in granular aquifers extend behind the narrow
walleys. The method is; the location an impervius cut-of wall to hinder the groundwater flow and
to store the water in the aquifer. Stored water can be abstracted in the wells by pumping or
gravitational flow if possible. In order to construct a groundwater dam in a site, a shallow and
narrow aquifer in the dam site but has large storage capacity (a high storage coefficient) and a
high hydraulic conductivity, and also impervius bedrock under the aquifer must be exist.
Impervius cut-off wall can be cunstructed using compressed clay, concrete, massonary exct.
This study contains site investigations, design and construction methods of groundwater dams
which have a lot of advantages according to traditional surface dams giving some examples in
the world, and also widespread practicability of groundwater dams in view of geological,
meteorological, technical, economical and administrative conditions of Turkey.
Key Words: Groundwater Dam, Aquifer, Storage Coefficient, Hydraulic Conductivity, Cut-off
Wall
1. GİRİŞ

Yeraltı barajları dünyada yağışların yetersiz ve düzensiz olduğu yarıkurak bölgelerde jeolojik,
topografik, meteorolojik vb. koşulların olumsuz olması nedeniyle yerüstü barajının inşa
edilemediği veya yerüstü barajına tercih edildiği durumlarda inşa edilmektedir. Yeraltı
barajlarının geleneksel yerüstü barajlarına göre bazı dezavantajları olmasına rağmen,
avantajlarının daha fazla olması nedeniyle, benzer iklim koşullarına sahip birçok ülkenin
gündemine girdiği gibi ülkemizin de gündemine girmesi gerekmektedir.
Özellikle depolama ve su potansiyeli açısından uygun olan, ancak geçirimli alüvyon
kalınlığının ve bu nedenle de kazı ve dolgu hacminin fazla olması nedeniyle ekonomik açıdan
yapımından vazgeçilerek yatırım programına girmeyen gölet çalışmaları vardır. Bu gibi yerlerde
hidrojeolojik koşulların da uygun olması halinde yeraltı barajları inşa etmek mümkün
olabilmektedir. Bu nedenle, ülkemizin özellikle kurak-yarıkurak bölgelerinde su kaynaklarımızın
değerlendirilmesinde yeraltsularından pompaj ve yerüstü depolamaları seçeneklerine ek olarak,
yeraltı barajlarının da yapılabilirliğinin araştırılması yararlı olacaktır.
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Bu çalışmada, yerüstü barajlarına göre birçok avantajı bulunan yeraltı barajlarının yer seçimi,
tasarımı ve inşaatı dünyadan ve ülkemizden örneklerle anlatılacak, yeraltı barajlarının
yapılabilirliği ülkemizin jeolojik, meteorolojik, teknik, ekonomik ve yönetsel koşulları
çerçevesinde tartışılmaya çalışılacaktır.
2. YERALTI BARAJININ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ

Yeraltı barajı, yeraltısuyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturmak suretiyle suyun
geçirimsiz birim üzerinde bulunan akifer içinde depolandığı yeraltı mühendislik yapılarıdır.
Doğal akifer içinde inşa edilebildiği gibi, yapay akifer oluşturularak da inşa edilebilmektedir.
Özellikle vadilerin daraldığı yerlerde ve taneli sığ akiferlerde inşa edilmektedir. Yöntem; yeterli
rezervuar hacmine ve uygun beslenim koşullarına sahip olan akiferin mansabına, genellikle
geçirimsiz tabakaya oturtulan bir perde inşa edilerek yeraltısuyu akımının engellenmesi ve bu
perde gerisinde suyun depolanması şeklindedir. Akiferde depolanan yeraltısuyu topografik,
jeolojik, teknik ve ekonomik koşullara bağlı olarak cazibeyle veya çoğu kez kuyulardan
pompajla kullanıma sunulmaktadır. Kısacası, yeraltı barajlarının inşa edilebilmesi için, yeterli
kalınlık ve yayılıma sahip, alttan ve yanlardan geçirimsiz formasyonlarla sınırlı, depolama (S) ve
hidrolik iletkenlik katsayısı (K) yüksek akifer, akiferin kesit alanının küçüldüğü dar bir boğaz
bulunmalıdır. Geçirimsiz perde kil, beton, betonarme veya sentetik malzemeler kullanılarak inşa
edilebilmektedir.
Yeraltı barajları yararlanma amacına, gövdenin tamamen gömülü olmasına veya zemin
üzerine yükselmesine, kullanılan malzemenin çeşidine göre değişik adlar alabilmektedir.
Yeraltına inşa edilen depolama yapıları yeraltı barajı (groundwater dam) ve rüsubat depolama
yapıları (sand storage dam) olarak ikiye ayrılabilir (Nilsson, 1988). Rusubat depolama barajları
(tersip bendi) bazen su depolamak amacıyla da kullanılabilmektedir. Geçirimsiz perdenin (dam
wall, cut-off wall) yeraltında tamamen gömülü olduğu barajlara batık baraj anlamına gelen
“submerged dam”, perdenin yeraltı depolaması ile birlikte yüzey depolaması olacak şekilde
zeminden yukarıya yükseltildiği barajlara gömülebilir, batabilir baraj anlamına gelen
“submersible dam” adı verilmektedir (Santos and Frangipani, 1978). Yeraltı barajlarını yerüstü
barajlarındaki gibi geçirimsizliği sağlayan perdenin hangi malzemeden (beton, sıkıştırılmış kil,
taş duvar veya pvc gibi sentetik malzemeler) yapıldığına göre de isimlendirmek mümkündür.

Şekil 1. a. Zemin üzerine yükselen baraj (Submersible dam, Santos and Frangipani, 1978)
b. Tamamen gömülü baraj (Submerged dam, Santos and Frangipani, 1978)
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Şekil 2. Rüsubat tutucu baraj (Sand-storage dam, Nilsson, 1988’dan sadeleştirilmiştir)

Yeraltı barajlarında cazibe ile su elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak dünyadaki
örneklerin çoğundan rezervuar alanında açılan kuyulardan pompajla yararlanılmaktadır.
Aslında, her iki şekilde de yararlanılabilen yeraltı barajları inşa edilebilmesi mümkündür. Bu tip
barajlardan, yeraltısuyu seviyesi su alma yapısının kotundan yüksek olduğunda cazibeyle, bu
seviyenin altına düştüğünde ise kuyulardan pompajla su alınması mümkün olabilmektedir.
3. YERALTI BARAJLARININ YERÜSTÜ BARAJLARINA GÖRE AVANTAJ VE
DEZAVANTAJLARI

Yeraltı barajları, yerüstü barajlarının yapılmasının mümkün olmadığı (bent yeri veya
depolama alanındaki jeolojik formasyonların geçirimli olması, arazilerin su altında kalmasına
izin verilmemesi vb) durumlarda tek seçenek, yerüstü barajının maliyetinin yüksek olduğu veya
verimli olmadığı durumlarda yerüstü barajının alternatifi olarak gündeme gelmektedir. Yeraltı
barajlarının yerüstü barajlarına göre bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.
3.1. Yeraltı Barajlarının Geleneksel Yerüstü Barajlarına Göre Avantajları
•
•
•
•
•
•
•
•

Rezervuar yeraltında bulunduğundan yerleşim alanları ve araziler su altında kalmamakta,
dolayısıyla da kamulaştırma sorunu bulunmamaktadır.
Deprem, aşırı yağış gibi durumlarda baraj gövdesinin yıkılma veya baraj kapakları
açılarak taşkınlara neden olma riski bulunmamaktadır.
Geçirimsiz perde kalınlığı (kil veya beton) daha az tutularak maliyet düşürülebilmektedir.
Yerüstü barajlarındaki gibi sedimantasyonla dolarak ömrünü tamamlama riski yoktur.
Yerüstü barajlarında buharlaşma kayıpları oldukça fazladır. Yeraltı barajlarında ise
buharlaşma kaybı hemen hemen hiç yoktur.
Bitkilerin etkisiyle oluşan ötrofikasyon olayı yeraltı barajlarında söz konusu değildir.
Yerüstü barajlarına göre kirlenme riski daha azdır.
Yeraltı barajlarında rezervuarın dolmasından sonra yeraltısuyu geçirimsiz perde
üzerinden taşarak mansaba doğru akar. Yerüstü barajlarındaki gibi, dolusavak inşa
edilmesine gerek görülmemektedir.

3.2. Yeraltı Barajlarının Yerüstü Barajlarına Göre Dezavantajları
•

•

Rezervuarda depolanabilecek yeraltsuyu miktarının ve akiferin beslenme koşullarının
belirlenmesi oldukça zordur. Bunun için ayrıntılı hidrojeolojik çalışmaların (kuyular
açılması, arazi ve lab. testleri vb.) yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar ayrı bir
maliyet ve zaman gerektirmektedir.
Depolama hacimleri ve elde edilebilecek su miktarı genellikle daha azdır.
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•
•

•

Yerüstü barajlarından su cazibeyle elde edilmektedir. Ancak yeraltı barajlarından
çoğunlukla pompajla yararlanılmaktadır. Yani, işletme maliyeti yerüstü barajlarına göre
daha yüksek olmaktadır.
Geçirimsiz perdenin kalite kontrolü, yani işlevini yerine tam olarak getirip getirmediğinin
araştırılması gömülü olması nedeniyle zordur. Herhangi bir kaçak olduğunda kaçağın
nedeninin inşaat hatası mı (örneğin, kilin yeterince sıkıştırılmaması), yoksa
öngörülemeyen hidrojeolojik koşullardan mı meydana geldiğini saptamak zor olmaktadır.
Depolama hacmi küçük veya beslenmesi az ise, akiferi yapay olarak besleyecek ek
çalışmalar yapılması gündeme gelebilmektedir. Bu da ayrı bir maliyettir.

4. YERALTI BARAJLARINDA YER SEÇİMİ, TASARIM, İNŞAAT AŞAMASI VE
SONRASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
4.1. Yer Seçimine Yönelik Jeolojik, Hidrolojik, Hidrojeolojik Çalışmalar

Yeraltı barajlarından başarılı sonuçlar alınabilmesi için, ön incelemelerden inşaat
sonrasına kadar olan bütün çalışmalarda özellikle hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi
konusunda uzman mühendislerle diğer mühendislerin koordineli çalışması zorunludur. Yer
seçimi ve projelendirme yapılmadan önce, havza hidrolojisi ve hidrojeolojisi kapsamında yağış,
yüzeysel akış, yeraltısuyu beslenimi konularının araştırılması gerekmektedir. İnşa edilecek
gövdenin arkasında yeterli hacimde gözenekli ortam olsa bile, akiferin depolama alanında ve
depolama alanı gerisinde beslenim koşullarının istenen nitelikte olması son derece önemlidir.
Bunun için akiferin yayılımının geniş, süzülmenin fazla olması açısından akiferin ve varsa
üzerindeki toprak örtünün kaba taneli olması avantajdır. Ayrıca, akiferin boyutlarının yanında,
depolama özellikleri (pompalama testleri ve lab. deneyleri ile belirlenebilir), taban
formasyonunun geçirimliliği, derinliği, yeraltısuyu seviyesi ve değişimi, depolanacak suyun nasıl
elde edilebileceği (cazibeyle veya kuyulardan pompajla), cazibeli olarak yararlanılması
mümkünse su alma yapısının kotu ve boru çapı, gövdenin inşası için geçirimsiz malzeme
olanakları vb. konuların ayrıntılı olarak araştırılması ve projelendirmenin bu çalışmalardan elde
edilen verilere göre yapılması gerekmektedir. Ayrıca, yeraltısuyu kalitesinin (kimyasal, fiziksel
ve bakteriyolojik açıdan) kullanma amacına uygunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Yeraltı
barajının yapılabilmesi için aşağıdaki koşulların uygun olması istenmektedir.
•

•
•
•
•
•
•

Kalınlığı genellikle 10-15 m’yi geçmeyen alüvyon ortamlar tercih edilmektedir. Ancak
kazı güçlüğü ortadan kaldırıldığında, daha kalın alüvyonlarda da yeraltı barajı
yapılabilmektedir. Topografyanın uygun olması halinde, kalınlık arttıkça depolama
hacmi ve dolayısıyla da yararlanılabilecek su miktarı artmaktadır.
Kaya akiferlerinde de inşa edilen yeraltı barajları mevcuttur. Örneğin, Japonya’da karstik
kireçtaşlarında enjeksiyonla inşa edilen yeraltı barajının yüksekliği 65 m’dir.
Akifer kaba taneli veya kırıklı-çatlaklı-erime boşluklu, depolama katsayısı (S) ve hidrolik
iletkenliği (K) yüksek olmalıdır.
Alüvyonun veya kaya akiferinin altında kazılabilecek veya etkili enjeksiyon
yapılabilecek derinlikte geçirimsiz ortam bulunmalıdır.
Akiferin yüzey alanı ve beslendiği havza alanı geniş olmalı, olmasa bile yağışlı aylarda
akifere beslenimin olabileceği yeterli yüzeysel akışın veya akifere yan formasyonlardan
beslenim olmalıdır.
Kazıda ve dolguda ekonomik ve teknik güçlükler yönünden akifer formasyonun daraldığı
ve kalınlığının azaldığı bir boğaz olmalıdır.
Gövde inşa edildiğinde, gövde gerisinde suyun depolanabileceği yeterli büyüklükte
yeraltı rezervuarı oluşabilmelidir. Bu, topografik eğimin az olması, perde gerisinde
akiferin kalınlaşması ve yayılımının artması halinde mümkündür. Ancak bu koşul her
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durumda zorunlu değildir. Eğimin fazlalığından dolayı kret kotu altında kalan depolama
hacmi az olsa dahi, akifer havza gerisine doğru geniş alanlara uzanıyorsa ve yeterli
miktarda besleniyorsa, yeraltı barajı inşa edilmesi mümkündür.
4.2. Malzeme Etütleri, Ekonomik Analiz ve Projelendirme

Yeraltı barajlarında geçirimsizliği sağlayacak olan perdenin inşaatında değişik türde
doğal veya yapay malzemeler kullanılabilmektedir. En çok kullanılanlar kil, beton, plastik, blok
kaya veya bunların kombinasyonudur. Malzemenin seçiminde, yerüstü barajlarında olduğu gibi,
doğal koşullar ile piyasa koşulları etkili olmaktadır. Yeraltı barajlarında en çok kullanılan
malzemeye göre gövde tipleri aşağıda, Şekil 3a,b,c,d’de gösterilmiştir (Nilsson, 1988).
Sıkıştırılmış
kil

Betonarme
(Çelik
çubuk veya
tel kafes)

Yeraltısuyu akımı

Yeraltısuyu akımı
Temel
betonu
Geçirimsiz formasyon

Geçirimsiz formasyon

Şekil 3. a. Sıkıştırılmış kil baraj: Özellikle
geçirimliliği yüksek olan sığ akiferlerde
çok uygundur. Uygun özellikteki kil iyi
sıkıştırılmalı ve perde yeterli kalınlıkta
olmalıdır.

Şekil 3. b. Betonarme baraj: En önemli
özelliği maliyeti yüksek oluşudur; ancak
perde genişliği ince tutularak çok sağlam
baraj inşa edilebilmektedir.

Çelik, oluklu
demir sac,
PVC levha

Enjeksiyon
perdesi
Yeraltısuyu akımı

Yeraltısuyu akımı

Temel betonu

Geçirimsiz formasyon

Geçirimsiz formasyon

Şekil 3. d. Enjeksiyon barajı özellikle kaya
akiferlerinde uygulanması mümkündür.

Şekil 3. c. Çelik levhanın kazı yapılmadan
gevşek akifere çakılması mümkün
olabilmektedir. Zemin üzerine yükseltilerek
rüsubat tutucu olarak da yararlanılabilmesi
kolaydır.

4.3. Kazı Çalışmaları ve Gövdenin İnşaatı

Akifer kalınlığı arttıkça, başka bir deyişle gövdenin oturtulacağı geçirimsiz formasyonun
tavan kotu derinleştikçe kazı miktarı ve güçlüğü o ölçüde artmaktadır. Kazıda en önemli sorun
şev stabilitesi ve su seviyesinin altına inildiğinde drenaj sorunudur. Drenaj, ya açılacak
kuyulardan, ya da kazı çukurundan pompajla yapılabilir. Kazıdan çıkan ve kazılan yere tekrar
konacak olan malzemenin geçici olarak depolanması da ayrı bir konudur. Baraj inşaatının bir an
önce bitirilebilmesi için, kazı çalışmalarına başlanmadan önce bütün etütler (jeolojik,
hidrojeolojik ve malzeme etütleri) tamamlanmış, şantiye alanında yerleşim planı hazırlanmış,
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drenaj kuyuları açılmış, enerji, kazı makineleri ve taşıyıcı araçlar ve gerekli diğer araç-gereçler
hazırlanmış olmalıdır.
Perde derinliği, makinelerin maksimum kazı derinliği olan 5-6’m den fazla ise kazı,
ikinci, hatta üçüncü palye oluşturularak ve uygun şev eğimi verilerek güvenli bir şekilde
yapılmalıdır. Kazıda dikkat edilecek diğer bir husus, kazılan malzemenin geçici olarak
depolanabileceği alanların belirlenmesidir. Kazılan malzemenin tamamına yakını tekrar geri
doldurulacağından, ulaşım, makinelerin manevra alanı, şantiye yerleşimi ve diğer hususlar göz
önüne alınarak kazı alanına mümkün olan en yakın yerlere boşaltılmalıdır.
Geçirimsiz perdenin yapımında kullanılan kil, standardına uygun su muhtevasında ve kuru
birim hacim ağırlığında sıkıştırılmalıdır. Literatürde, yeraltı barajlarında kil perdenin yerüstü
barajlarına göre daha ince inşa edilmesinin mümkün olduğu belirtilmekte ancak bununla ilgili bir
oran verilmemektedir.
4.4. Su Alma Yapısı, İletim Hattı ve Kuyuların İnşaatı

Su, cazibe ile elde edilecekse, su alma yapısı dolgunun inşaatı sırasında projesinde belirtilen
kota inşa edilir. Bunun için genellikle gövde arkasına etrafı kaba taneli çakıl malzeme (çakıl
zarfı) ile kuşaklanan bir keson kuyu inşa edilerek isale hattının ucu gövde içinden keson kuyuya
bağlanmaktadır. Su alma yapısının kotu, topografik yapıya bağlı olarak isale hattı için yapılacak
kazı miktarına ve suyun götürüleceği sulama alanının veya havuz/depo gibi ikinci depolama
yapılarının kotuna bağlıdır. Su alma yapısı ne kadar derine inşa edilirse, cazibe ile alınabilecek
su o kadar fazla olacaktır. Ancak, su alma yapısı derine indikçe isale hattı için kazı maliyeti ve
kazı güçlüğü de artmaktadır. Barajdan kuyular açılarak pompajla yararlanılması planlanmışsa,
kuyu yerlerinin seçimi için ayrıntılı çalışmalar (jeofizik çalışmalar sonucunda araştırma kuyuları
ve pompalama testleri) yapılmalı, bu çalışmalardan elde edilen verilere göre matematiksel
model kurularak optimum işletme koşulları belirlenmelidir.
Eğer baraj eğimli bir arazide inşa edilmişse veya gövde yüksekliği fazla ise cazibe ile su
alınması daha kolaydır. Ancak akifer ince taneli malzemeden oluşuyorsa (hidrolik iletkenliği
düşükse) cazibe ile su elde edilecek şekilde su alma yapısı inşa edilmiş olsa da, istenen miktarda
su elde edilemeyebilecektir. Bu durumda, geniş çaplı kuyulardan pompajla çekim yapılması
gerekmektedir. Esasen, yeraltı barajlarının mümkünse her iki su elde etme yöntemine göre inşa
edilmesinde yarar görülmektedir (Şekil 4).
4.5. İnşaat Sonrasında ve İşletme Süresince Yapılan Çalışmalar

Yeraltı barajlarında inşaat sonrasında yapılması gereken çalışmalar ve ölçümler yerüstü
barajlarındakine benzerdir. Yerüstü barajlarında, baraj gölündeki su seviye değişimini gözlemek
amacıyla kurulan eşel sistemine benzer şekilde, akiferde yeraltısuyu seviye değişimini periyodik
olarak kaydetmek amacıyla gözlem kuyuları açılmalıdır. Gözlem kuyularının yerleri ve sayısı,
akiferin boyutlarına, heterojenliğine, yeraltı barajının kullanma şekline (kuyularla veya cazibe
ile) göre belirlenmelidir. Çekilen veya cazibe ile alınan debiye karşılık akiferde su seviyesindeki
düşüm veya beslenme dönemindeki yükselimler kaydedildiğinde, akiferin davranışı daha net bir
şekilde ortaya konacak, aynı zamanda da işletmede yaşanacak belirsizlikler ve güçlükler ortadan
kaldırılmış olacaktır. Özellikle yağışların düzensiz ve yetersiz olduğu bölgelerde ölçümlerin sık
aralıklarla yapılması son derece önemlidir. Cazibe ile su elde edilen yeraltı barajlarında debi
değişimi ile birlikte akiferdeki su seviye değişimi de periyodik olarak kaydedilmelidir.
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Şekil 4. Yeraltı barajlarından su elde etme seçenekleri
5. YERALTI BARAJLARINA ÖRNEKLER

Suyun yeraltında depolanması aslında yeni bir yöntem değildir. Romalılar zamanında
Sardinia Adası ve Tunus’da yeraltı barajı inşa edilmiş olması, Kuzey Afrika’da bu işin çok
eskilerden yapıldığını göstermektedir. 18. yüzyılda Arizona’da (ABD) yapay kum-depolama
(sand-storage dam) barajı konusunda bir rapor bulunmaktadır (Nilsson, 1988). Yakın tarihlerde
ise dünyanın birçok bölgesinde, özellikle de Japonya, Hindistan, Güney ve Doğu Afrika ve
Brezilya’da yeni teknikler geliştirildiği ve uygulandığı görülmektedir. UNESCO, Afrika’da
birkaç barajın yapımını desteklemiştir. Uygun yerler seçildiğinde ve tekniğine uygun bir şekilde
inşa edildiğinde yeraltı barajlarının başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.
Yeraltı barajları vadilerin daraldığı yerlerde genellikle taneli akiferlerde (alüvyon) inşa edilse
de, kayaç akiferlerde de önerilmektedir (Larsson and Cederwall, 1980). Bu tür ortamlarda
geçirimsiz perde enjeksiyonla oluşturulmaktadır. Bu yöntemle daha büyük barajların yapımı
mümkün olsa da, çok geçirimli ortamlarda ve kalın akiferlerde başarı oranı düşüktür. Ancak,
örneğin Japonya’nın batısında 10-25 m derinlikte basınçlı bir akiferde enjeksiyon perdesi
oluşturularak inşa edilmiş bir barajdan söz edilmektedir (Matsuo, 1975). Ayrıca, yine Japonya’da
karstik kireçtaşlarında yaklaşık 65 m derinliğinde perde inşa edilerek yapılan yeraltı barajında
başarılı sonuçlar alınmıştır.
5.1. Brezilya’da Yeraltı Barajları

Dünyada yeraltı barajlarının en fazla inşa edildiği ve bu konuda en fazla deneyimin yaşandığı
ülke belki de Brezilya’dır. Ülkenin yarıkurak iklim koşullarına sahip olan kuzey bölgesindeki
jeolojik koşulların uygun olmasıyla çok sayıda yerüstü barajı inşa edilmiştir. Ancak
buharlaşmanın çok yüksek olması nedeniyle su kaybı fazla olmaktadır. Bu nedenle, sadece
Pernambuco eyaletinde 1990’lı yıllarda 500 adet küçük ölçekli yeraltı barajı inşa edilmiştir
(Foster, 2002). Barajlar içme ve sulama suyu sağlamada kullanılmaktadır. Yıllık ortalama yağışı
600 mm olan bu bölgede potansiyel buharlaşma çok yüksektir (2000 mm). Ağustos-Aralık
arasındaki mevsim kurak olup, yeraltısuyu beslenimi ağırlıklı olarak Mart-Mayıs dönemindeki
yağışlarla olmaktadır. 1990’larda inşa edilen barajlar üç sınıfta incelenebilir:
1) Kuraklıkla acil mücadele kapsamında inşa edilen 3 m derinliğindeki küçük yapılar (Şekil
5). Bunlar projesiz olarak basit bir şekilde elle kazılmışlardır. Geçirimsizliği sağlamak
amacıyla plastik membran kullanılmıştır. Su, geniş çaplı keson kuyularla elde
edilmektedir.
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2) Hemen hemen aynı boyutlarda yerel kurumların kontrolünde sadece sıkıştırılmış kil
kullanılarak yapılanlardır. Bunlarda su cazibeyle elde edilmektedir.
3) Daha derin alüvyonlarda inşa edilen (10 m civarında) yapılar: Bunlar teknik-bilimsel
çalışmalarla yer seçimi yapılan, sulama amacına yönelik, mekanik araçlarla kazılan ve
inşa edilen, plastik membran kullanılan, geniş çaplı keson kuyulardan pompajla su alınan
ve teknik olarak gözlem altında tutulan büyük yapılardır.

Şekil 5. Brezilya’da Pernambuco eyaletinde kuraklıkla mücadele çalışmaları kapsamında
Hükümet tarafından yapılan küçük ölçekli yeraltı barajı projesi

5.2. Japonya’dan Örnekler

Japonya, özellikle kaya akiferlerinde enjeksiyonla büyük boyutlu yeraltı barajlarının inşa
edildiği bir ülkedir. 1990 yılından sonra, Japonya Tarım Arazilerini Geliştirme Ajansı (JALDA),
Miyakojima Adalarında, dünyanın en büyükleri olacak iki adet yeraltı barajı inşa etmiştir.
Tokyo’nun 1900 km güneybatısındaki adanın alanı 159 km2’dir. Ada, Sub-tropikal iklime sahip
olup, yıllık ortalama sıcaklık ve nem yüksektir (23 oC ve %79). Yıllık yağış miktarı yüksek
olmasına rağmen (2200 mm) yıl içindeki dağılımı çok düzensizdir. Ada, geçirimliliği yüksek
olan kireçtaşları ile kaplı bir plato düzlüğü şeklinde olduğundan, yüzeysel akış oluşmamaktadır.
Temeldeki Shimajiri çamurtaşları geçirimsiz tabanı oluşturur. Ortalama hidrolik iletkenliği
2x10-6 cm/s’dir. Bunun üzerinde, hidrolik iletkenliği 3.5x10-1 cm/s olan Lyukyu kireçtaşları
bulunur. Akifer olan bu birimin kalınlığı 10 m ile 70 m arasında değişmektedir. Efektif
porozitesi %10-15 arasındadır. Akiferde tektonizma ile karstik akım kanalları oluşmuştur. Bu
nedenle de büyük miktardaki yağışın %40’ı yeraltına süzülmekte ve kullanılamadan okyanusa
boşalmaktadır. Ayrıca da yağışın %50’si buharlaşmaktadır. Dolayısıyla, yağışın yüzeysel akışa
sadece %10’u geçebilmektedir. Bu nedenle de adanın su potansiyelinden gerektiği gibi
yararlanılamamaktadır. Adanın hidrojeolojik ve topografik yapısı yeraltı barajı için uygundur
(Şekil 6).
Miyakojima adasındaki iki yeraltı barajının yıllık toplam depolama kapasitesi 20 milyon
m ’tür. Bu proje dünyanın en büyük yeraltı barajı projesidir. Proje, 2001 yılında tamamlanmıştır
ve şu anda her iki baraj da ağzına kadar doludur. Cut-off perdesi enjeksiyonla inşa edilmiştir.
147 adet sondaj kuyusundan pompajla elde edilen su çiftlik havuzlarına aktarılmakta ve
oralardan da adanın tamamına dağıtılmaktadır (Ishida, et al, 2003). Bu barajlardan sonra
Japonya’nın batısındaki Ryukyu ve Amami adalarında da yeraltı barajlarının yapımı
planlanmıştır (Nagata, 1993). Ayrıca, Waite, Tengakuma, Tunegami, Kabasima, Minafuku ve
Kaki adalarında yeraltı barajları inşa edilmiştir (Nagata, 1994).
3
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Tablo 1. Miyakojima adası yeraltı barajlarına ait bilgiler

Max. baraj yüksekliği
Kret uzunluğu
Kret kotu
Havza alanı
Toplam kapasite

Sunagawa Barajı
(Ana baraj)
50 m
1677 m
31 m
7.2 km2
9 500 000 m3

Ana Baraj
27 m
1790 m
46 m
12.4 km2
10 500 000 m3

Fukuzato Barajı
Yardımcı baraj-1
21 m
786 m
46 m

Yardımcı baraj-2
6m
332 m
46 m

Şekil 6. Miyakojima adasında yeraltı barajı yapılmadan önceki ve sonraki durum

6. TÜRKİYE’DE YERALTI BARAJLARI

Ülkemizde Topraksu teşkilatı ve daha sonra Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
inşa edilen küçük ölçekli yeraltı barajlarının olduğu bilinmektedir. Bu yapılar depolamadan
ziyade, gövde gerisine gelen yeraltısuyu akışını toplayıp cazibe ile isale hattına çeviren bent
şeklindeki yapılardır. Bunlarda çoğunlukla beton perde kullanılmıştır. Geçirimsiz perde
geçirimsiz ana kayaya kadar oturtulmuş veya zaman zaman da alüvyon içinde askıda
bırakılmıştır. Bu yapılar köylerin içme veya küçük ölçekli sulama suyu ihtiyaçlarını karşılamada
kullanılmaktadır. Bu tür yapıları sembolize eden basitleştirilmiş projeler Şekil 7’de verilmiştir.
Ülkemizde ilk büyük ölçekli yeraltı barajı İzmir Çeşme’de inşa edilmiştir. Söz konusu
baraj, DSİ tarafından enjeksiyon perdesi oluşturularak deniz suyu girişimini önlemek ve
yeraltısuyunu kıyı akiferi içinde depolamak amacıyla projelendirilmiştir. Projenin finansmanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Ayrıca, Köy Hizmetleri Kırıkkale İl
Müdürlüğü tarafından DSİ V. Bölge Müdürlüğü’nün teknik yardımı ile Kırıkkale’nin Yahşihan
ilçesinde bir yeraltı barajı inşa edilmiştir. Yahşihan’a ve Kırıkkale Üniversitesine cazibe ile içme
suyu sağlayan proje 2003 yılında tamamlanmıştır. Projeye ait bilgiler tablo 2’de verilmiştir.
Ülkemizde son yıllarda yapılan en önemli yeraltı barajı Ankara’nın Kalecik ilçesindedir.
Kızılırmak’tan yapılan Gökçeören Pompaj Sulamasını cazibe ile takviye etmek amacıyla
Malıboğazı mevkiinde inşa edilen yer altı barajının ayrıntılı etütleri 2003-2004 yılında
yapılmıştır. Baraj inşaatı 2004 yılı sonunda tamamlanmıştır. Halen isale hattı inşaatı devam
etmektedir. Malıboğazı yeraltı barajına ait bilgiler Tablo 3’de, vaziyet planı Şekil 8’de, yeraltı
barajının projesi Şekil 9’da verilmiştir.
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Tablo 2. Yahşihan (Kırıkkale) yeraltı barajına ait bilgiler
Tipi
Kazı derinliği (talvegden)
Gövde yüksekliği
Su alma yapısı yeri
Kret uzunluğu
Debi
Bitiş yılı

Kil çekirdekli zonlu toprak
Maks. 34 m
Temelden 14 m (beton tabya dahil)
Temelden 12 m
20 m
20-30 l/s
2003

Şekil 7. Topraksu ve Köy Hizmetleri tarafından yapılan yeraltı bendi projeleri

Tablo 3. Malıboğazı yeraltı barajına (Kalecik-Ankara) ait bilgiler
Tipi

Kil çekirdekli zonlu toprak dolgu

Maks. kazı derinliği

26 m

Gövde yüksekliği

20.60 m

Gövde taban kotu

750.0 m

Gövde tavan kotu

770.60 m

Su alma kotu (cazibeli)

762.44 m

İsale hattı

2 km, 400 mm çaplı çelik boru

Yağış alanı

80 km2

Minimum debi

25-30 l/s

Maksimum debi

50-60 l/s

Bitiş tarihi

2004
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Şekil 8. Malıboğazı yeraltı barajının vaziyet planı

Şekil 9. Malıboğazı yeraltı barajı projesi

7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Yeraltı barajları dünyanın bütün yarıkurak bölgelerinde jeolojik, hidrojeolojik koşulların
uygun olması halinde inşa edilebilir. Bir yerde yeraltı barajının yapılabilmesi için sadece bu
koşulların uygun olması yeterli olmamakta, su eğer cazibe ile elde edilemeyecekse kuyu, enerji
tesisi, sulama şebekesi gibi tesislerin de inşa edilmesi gerekmektedir. Ancak, tarımsal ekoloji ve
sosyo-ekonomik koşullar dikkate alındığında, bu teknolojinin su elde etme yöntemlerinin en
avantajlısı olduğu görülmektedir. Öyle ki, 1992 yılında dünya ölçeğinde yapılan Rio
Konferansında Ajanda 21’de, ek su kaynakları yaratmak amacıyla yeraltı barajlarının
kullanılması birincil hedeflerden biri olarak saptanmıştır (Önder ve Yılmaz, 2004).
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Yeraltı barajları kırsal kesimdeki insanlara daha kaliteli ve sürekli su sağladığından çok
önemlidir. Örneğin, Brezilya’nın Mutuca bölgesinde inşa edilen barajlarda, 1 veya birkaç yılda
elde edilen gelir maliyeti amorti etmektedir (Foster, 2002). Maliyeti düşürmek için daha ucuz
malzemeden yapılabilme imkanlarının araştırılması son derece önemlidir.
Ülkemizde özellikle alüvyon vadilerinde yeraltı barajı için uygun yerler bulunmaktadır.
Ayrıca, taşkın koruma amacıyla inşa edilen tersip bentlerinden su depolama amacıyla da
yararlanılması düşünülmelidir. Ancak, projeler havzanın yer altı-yerüstü su potansiyeli ve suya
olan talepler dikkate alınarak entegre su planlaması çerçevesinde uygulamaya koyulmalıdır.
8.
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ÖZET

Bu çalışmada homojen olmayan akiferlerde zamanla ve konumla değişken yeraltı suyu
problemlerinin değişken kaynak/yitik parametrelerini dikkate alarak üç boyutlu modellenmesi
yapılmıştır. Bu problemlerin analitik çözümleri basitleştirilmiş ve idealleştirilmiş örnekler
dışında mümkün olmadığından, problemi tanımlayan kısmi diferansiyel denklem sistemi Sonlu
Farklar Metodu (SFM) ile formülize edilmiştir. Çözüm aracı olarak geleneksel kod yazma
tekniği yerine Elektronik Tablolama Programı (ETP) kullanılmıştır. Böylelikle, hazırlanması ve
kullanılması kolay, sonuçların görsel olarak kolayca izlenebildiği,
girdilerin kolayca
değiştirilebildiği ve sonuçların anında görülebildiği kullanıcı dostu pratik bir çözüm tekniği
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akifer, Elektronik Tablolama, Yeraltı Suyu, Sonlu Farklar Metodu
THREE-DIMENSIONAL MODELING OF GROUNDWATER PROBLEMS USING
SPREADSHEETS
ABSTRACT

In this study, three-dimensional modeling of transient groundwater problems in the
heteregeneous aquifers have been carried out by considering variable sink/source parameters.
Relevant partial differential equations have been solved using Finite Differences Method. These
problems have analytical solutions when only simplified and idealized conditions are assumed.
Spreadsheets have been used as a solution tool instead of conventional solution techniques.
Therefore, a practical solution technique which has user-friendly and visual feedback has been
presented.
Key Words: Aquifer; Spreadsheets, Groundwater, Finite Differences Method
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1. GİRİŞ

Doğadaki birçok olay gibi yeraltısuyunun hareketi de matematiksel olarak kısmi diferansiyel
denklem (KDD)’lerle ifade edilmektedir. Yeraltısuyu hareketinin modellenmesi aslında belirli
sınır koşulları altında ilgili KDD’nin çözümüdür. Günümüze kadar gerek yeraltısuyu
modellemesi gerekse başka olaylara ait KDD’lerin çözülmesi için çeşitli çözüm yöntemleri
geliştirilmiştir. Bu çözüm yöntemleri kendi içerisinde analitik ve sayısal çözüm yöntemleri
olarak iki ana gruba ayrılabilir. Analitik çözüm yöntemleri, ilgili KDD’ler ancak çözüm
bölgesinin ideal, homojen ve geometrinin basit olması durumunda kullanılabilmektedir [He,
1998]. Çözüm bölgesinin heterojen ve düzensiz geometriye sahip olması durumunda ise, ilgili
KDD’lerin çözümü ancak sayısal çözüm yöntemleri ile olabilmektedir. KDD’lerin çözümü için
birçok sayısal çözüm yöntemi vardır. Bunlara literatürde yaygın olarak karşılaşılan Sonlu
Farklar Metodu (SFM) [McDonald ve Harbough, 1988; Wang ve Chunmaio, 1998; Karahan ve
Ayvaz, 2004], Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) [Grupta ve diğ., 1984; Mazzia ve Putti, 2002],
Sınır Elemanlar Metodu (SINEM) [Harrouni ve diğ., 1997; Eldho ve Rao, 1997] örnek olarak
verilebilir. Bu çözüm yöntemlerinin birbirlerine göre veri hazırlama, geometrinin tanımlanması,
işlem süresi ve çözümün duyarlılığı açısından bazı avantaj ve dezavantajları vardır [Karahan,
1997; Fang ve diğ., 2002].
Günümüzde bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile lineer olmayan terimler içeren KDD’ler
bile bilgisayar yardımıyla kısa sürede çözülebilmektedir. Ancak, ilgili KDD’lerin verilen sınır
koşulları altında sayısal çözümün yapılabilmesi için yoğun emek ve zaman gerektiren bilgisayar
programlarının yazılmasına veya bu işi yapan paket programlara gereksinim vardır. Bu nedenle
bu çalışmada konuyla ilgili KDD’ler elektronik tablolama programı (ETP) kullanılarak
çözülecektir.
ETP’nin mühendislik alanında kullanımı son on yıl içerisinde oldukça yaygınlaşmıştır. Bu
programları kullanarak günümüze kadar, kısmi diferansiyel denklemler [Hagler, 1987], 2boyutlu yeraltısuyu modellemesi [Olsthoorn, 1985, Ousey, 1986, Anderson ve Bair, 2001, Ayvaz
ve Karahan, 2004, Karahan ve Ayvaz, 2005], zamana bağlı serbest yüzeyli sızıntı problemi
[Ayvaz ve diğ., 2005] gibi çeşitli mühendislik problemleri çözülmüştür.
ETP’nin, sayısal ve görsel kolaylık, hızlı hesaplama yeteneği gibi işlemleri kolaylaştırıcı
birçok özelliği vardır. Bu programların en önemli özelliklerinden biri de kolay ve kullanışlı
grafik arayüzlerine sahip olmalarıdır. Çözüm bölgesi içerisindeki parametrelerde yapılan en ufak
değişiklik bile grafik arayüzü sayesinde doğrudan grafiğe yansımaktadır.
Yeraltısuyunun hareketinin modellenmesinde implisit sonlu farklar ve sonlu elemanlar
metodunda bilinmeyen sayısı fazla olan denklem sistemlerinin çözülmesi gerekmektedir. Bu
denklem sistemlerinin çözümü için boyutları çok büyük olan matrisler gerekmektedir. Oysaki
ETP kullanılarak matris işlemleri ile uğraşmak yerine herhangi bir başlangıç değerinden
başlayarak denklem sistemi iteratif hesaplama tekniği ile çözülebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, 3-boyutlu yeraltı suyu modellemesi için kapsamlı, esnek ve kullanıcı
dostu bir çözüm tekniği geliştirmektir. Modelleme için, ilgili denklemler SFM ile ETP
kullanılarak çözülmüştür. Geliştirilen çözüm tekniği ile zamana ve konuma göre değişken sınır
koşulları ve hidrolojik girdilerde dikkate alınabilmekte, farklı işletme senaryoları için akiferin
davranışı 3-boyutlu olarak kolaylıkla modellenebilmektedir.
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2. MATEMATİK MODEL

Heterojen ve izotrop olmayan ortamlar için, asal eksenlerle seçilen koordinat eksenlerinin
çakışması durumunda 3-boyutlu yeraltı suyu hareketini temsil eden kısmi diferansiyel denklem,
∂  ∂H  ∂  ∂H  ∂  ∂H 
∂H
 +  Tzz
 Txx
 +  Tyy
m W =S
∂x 
∂x  ∂y 
∂y  ∂z 
∂z 
∂t

(1)

olarak yazılabilir. Burada: Txx, Tyy ve Tzz iletim kapasitesi matrisinin bileşenlerini, W,
kaynak/yitik terimini, S, özgül depolama katsayısını, h ise hidrolik yükü göstermektedir.
(1) denklemini çözmek için kullanılacak metodlardan biri SFM’dir. 3-boyutlu yeraltısuyu
modellemesine ait sonlu fark denklemleri, Denklem (1)’in ikinci mertebe türevler kullanılarak
açılmasıyla elde edilmektedir. Şekil 1’de 3-boyutlu bir akifer modeli görülmektedir. Bu akifer
gövdesinde yearaltısuyunun modellenebilmesi için akiferin küçük gridlere bölünmesi ve
Denklem (1)’in bu grid noktalarında çözülmesi gerekmektedir.

A detayı

B detayı

Şekil 1. 3-boyutlu akifer modeli

Akiferin iç bölgelerindeki sonlu fark denklemlerini elde etmek amacıyla kullanılacak grid
geometrisi Şekil 2’de (A detayı) ve akiferin oturduğu geçirimsiz alt tabakadaki sonlu fark
denklemlerini elde etmek amacıyla kullanılan grid geometriside Şekil 3’de görülmektedir.
Burada ∆x, ∆y ve ∆z, hesap yapılan hücrenin sırasıyla x, y ve z grid aralıklarını göstermektedir.

Şekil 2. İç bölgeler için kullanılan grid geometrisi (A detayı)
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Şekil 3. Geçirimsiz alt tabakada kullanılan grid geometrisi (B detayı)
Şekil 2’de gösterilen grid geometrisi kullanılarak iç bölgeler için sonlu fark denklemi kütle ve
enerjinin korunumu prensiplerine dayanarak aşağıdaki şekilde yazılabilmektedir:
Si , j

him, j+,k1 − him, j ,k
∆t

Ti , j , k .∆y j + Ti , j −1,k .∆y j −1  him, j+−11, k − him, j+,1k
Ti −1, j ,k .∆xi −1 + Ti , j ,k .∆xi  him−1+,1j , k − him, j+,1k Ti , j , k .∆xi + Ti +1, j ,k .∆xi +1  him, j+,k1 − him+1+,1j , k
=
−
+
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2
2
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∆
x
∆
x
+
∆
x
∆y j + ∆y j −1

i −1
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  ∆xi −1 + ∆xi  
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i +1
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2
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m +1
m +1
m +1
 Ti , j , k .∆y j + Ti , j +1, k .∆y j +1  him, j+,1k − him, j++11, k
 Ti , j ,k .∆z k + Ti , j ,k −1.∆z k −1  hi , j , k −1 − hi , j , k
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(2)

Denklem (2)’de m+1 indisli terimler bilinmeyen zaman adımına ait değerler olup, Denklem
(2)’nin düzenlenmesi ile aşağıdaki denklem elde edilir.
hin, +j ,1k =

CC.hin, j , k + CW.hin−1, j ,k + CE.hin+1, j , k + CN.hin, j −1,k + CS.hin, j +1, k + CL.hin, j , k −1 + CU.hin, j , k +1 m Wi, j,k
CC + CW + CE + CN + CS + CL + CU

(3)

burada n, iterasyon numarasını göstermekte ve ilgili kısaltmalar aşağıda belirtilmektedir;
 Ti , j , k .∆x i + Ti +1, j , k .∆x i +1 
CE = 

(∆x i + ∆x i +1 )3



(3a)
 Ti −1, j , k .∆xi −1 + Ti , j ,k .∆xi 
CW = 
(∆xi −1 + ∆xi )3 


(3b)

 T .∆z + T
.∆z 
CN =  i , j ,k j i , j −1,k 3 j −1 
(∆z j + ∆z j −1 ) 


(3c)
 T .∆z + T
.∆z 
CS =  i , j , k j i , j +1, k 3 j +1 
(∆z j + ∆z j +1 ) 


(3d)

 Ti , j , k −1 .∆z k −1 + Ti , j , k .∆z k 
CL = 

(∆z k −1 + ∆z k )3



(3e)
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 T .∆z + T
.∆z 
CU =  i , j ,k k i , j ,k +1 3 k +1 
(
)
∆
z
+
∆
z
k
k +1



(3f)

 S i, j ,k 
CC = 

 4.∆t 

(3g)

m+

Wi , j , k =

1

Qi, j,k 2

(3h)

∆xi .∆y j

Benzer şekilde Denklem (2)’nin geçirimsiz alt tabaka için düzenlenmesiyle elde edilen sonlu
fark denklemi aşağıdaki gibidir:
hin, +j ,1k =

CC.hin, j , k + CW.hin−1, j , k + CE.hin+1, j , k + CN.hin, j −1, k + CS.hin, j +1, k + CU.hin, j , k +1 m Wi, j ,k

(4)

CC + CW + CE + CN + CS + CU

Burada;
 Ti , j , k .∆z k + 2.Ti , j , k +1 .∆z k +1 
CU = 

(∆z k + 2.∆z k +1 )3



(4a)

Denklem (3) ve (4), ETP’nin iteratif çözüm algoritması kullanılarak tüm noktalarda eşzamanlı
olarak çözülmüştür.
3. MODEL GELİŞTİRİLMESİ

Genel olarak kabul edilen çözüm bölgesi Şekil 4’te, bu çözüm bölgesine ait sınır koşullarını ve
giriş parametrelerini içeren ETP gösterimi ise Şekil 5’te verilmektedir.

Şekil 4. Genel olarak kabul edilen çözüm bölgesi

171

Şekil 5. Çözüm bölgesinin ETP’de modellenmiş hali
Şekil 5’te görüldüğü gibi, çözüm bölgesi ETP üzerinde kolaylıkla oluşturulabilmektedir.
İncelenen problem 3-boyutlu olduğu için, üçüncü boyutu sağlamak üzere ETP üzerinde
“TEMEL, TAB1, TAB2,…TAB8, YUZEY” isminde farklı sayfalar oluşturulmuştur. Oluşturulan
bu sayfalın hepsi incelenen akiferin derinlik boyunca plandaki (X-Y düzlemi) görüntüsüdür.

Oluşturulan çözüm bölgesine yazılacak sonlu fark denklemleri input olarak Akifer geçirimlilik
katsayısı (T), özgül depolama katsayısı (S), ve kaynak/yitik değerlerini almaktadır. Bu
parametreler ise oluşturulan her bir sayfada çözüm bölgesinin altındaki satırlarda yine çözüm
bölgesi ile aynı geometrideki hücrelerin oluşturulması ile tanımlanmaktadır. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta ilgili denklemler çıkarılırken tüm zemin özellikleri, geometri yapısı ve
kaynak/yitik değerleri değişken kabul edildiğidir. Böylelikle homojen olmayan anizotrop zemin
özellikleride kolaylıkla modellenebilmektedir.
Modelin ETP’de oluşturulmasının ardından çıkarılan sonlu fark denklemlerinin çözüm
bölgesine yazılması gerekmektedir. Bir hücreye yazılan denklem daha sonra ETP’nin
“Kopyala/Yapıştır (Copy/Paste)” özelliği yardımıyla tüm çözüm bölgesine kopyalanır. Bu işlem
yapıldığında, her hücredeki denklem komşu hücrelerle ilişkili olduğundan iterasyon başlar ve en
büyük değişiklik (Maximum Change) şartı sağlanıncaya kadar hesaplama devam eder.
Sonuç olarak Denklem (3)’ün ETP formatında yazılmış hali aşağıdaki gibidir:
TAB8!D6=(((C59*C$1+D59*D$1)/(C$1+D$1)^3)*C6+((D59*D$1+E59*E$1)/(D$1+E$1)^3)*E6
+((D58*$A5+D59*$A6)/($A5+$A6)^3)*D5+((D59*$A6+D60*$A7)/($A6+$A7)^3)*D7+((TEMEL!D59
*TEMEL!$A$1+D59*$A$1)/(TEMEL!$A$1+$A$1)^3)*TEMEL!D6+((D59*$A$1+TAB7!D59
*TAB7!$A$1)/($A$1+TAB7!$A$1)^3)*TAB7!D6+(D85/(4*ct))*D6+D33/(4*D$1*$A6))/(((C59*C$1
+D59*D$1)/(C$1+D$1)^3)+((D59*D$1+E59*E$1)/(D$1+E$1)^3)+((D58*$A5+D59*$A6)/($A5+$A6)^3)
+((D59*$A6+D60*$A7)/($A6+$A7)^3)+((TEMEL!D59*TEMEL!$A$1+D59*$A$1)/(TEMEL!$A$1
+$A$1)^3)+((D59*$A$1+TAB7!D59*TAB7!$A$1)/($A$1+TAB7!$A$1)^3)+(D85/(4*ct)))

(5)

Denklem (5)’deki TAB8!D6 bu denklemin TAB8 sayfasındaki D6 hücresine ait olduğunu
göstermektedir. Bu denklemden görüleceği gibi bir hücreye yazılan denklem hem kendisine
komşu hücrelere hemde diğer sayfalara referans verilerek iteratif hesaplama işlemi
yapıltırılabilmektedir.
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4. SAYISAL UYGULAMALAR

Geliştirilen yeraltı suyu modelinin uygulaması üç örnek problem üzerinde detaylı olarak
incelenmiştir. Her üç uygulamada da çözüm bölgesi için aynı geometri kabul edilmiştir.
4.1. Uygulama 1

Bu uygulamada geliştirilen çözüm tekniğini doğrulamak amacıyla homojen-izotrop, 50 m
kalınlığında bir akifer ele alınmıştır. İncelenen akifer geçirimsiz zemin üzerine oturmaktadır.
Kabul edilen geometri ve sınır koşulları Şekil 6’da gösterilmiş ve ayrıca kesite ait ilgili
parametreler aşağıda verilmiştir.
Akifer boyutları: 2300 m * 2300 m * 50 m
Grid aralıkları: ∆x = ∆y = 100 m, ∆z = 5 m
Akifer geçirimlilik katsayısı: T = 25 m2 / gün
Özgül depolama katsayısı: S = 1.00
Zaman: m*dt = 360 gün

Şekil 6. Uygulama 1’e ait geometri ve sınır koşulları

Bu uygulamada dikkate alınan T ve S değerleri tüm çözüm bölgesi boyunca sabit kabul
edilmiştir. Ancak bu değerler her üç yönde de istenildiği gibi değişken kabul edilebilmektedir.
İteratif hesaplamayı başlatmak için Denklem (3) “TAB1,.....,TAB8” sayfalarında, Denklem
(4) ise “TEMEL” sayfasında bir hücreye yazılır. Ardından, tüm sayfalar aynı anda seçilerek
denklem yazılan hücre tüm çözüm bölgesine yapıştırılır. Bu işlemden sonra ETP’deki iteratif
hesaplama penceresindeki “İterasyon Sayısı” ve “En büyük değişiklik” değerleri girildikten
sonra iterasyon sekmesinin aktif hale getirilmesi ile iteratif hesaplama başlar ve girilen iki şarttan
biri sağlanıncaya kadar devam eder.
İncelenen bu problem için hidrolik yükseklik değerlerinin 3-boyutlu değişimi Şekil 7’de
görülmektedir. Görüldüğü gibi y-y yönündeki akışkan giriş ve çıkışından dolayı bu eksenlerde
hidrolik yükseklik değerleri anlık değişim göstermektedir.
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50.0
49.0
48.0
47.0
46.0
45.0
44.0
43.0
42.0
41.0
40.0
39.0
38.0
37.0
36.0
35.0

49.0-50.0
48.0-49.0
47.0-48.0
46.0-47.0
45.0-46.0
44.0-45.0
43.0-44.0
42.0-43.0
41.0-42.0
40.0-41.0
39.0-40.0
38.0-39.0
37.0-38.0
36.0-37.0
35.0-36.0

Şekil 7. Uygulama 1 için 360 gün sonra hidrolik yükseklik değerlerinin değişimi

4.2. Uygulama 2

Bu uygulamada Uygulama 1 ile aynı geometri ve zemin özelliklerine sahip bir kesit ele
alınmış farklı olarak en alt tabakaya beş adet pompaj kuyusu açılmıştır. Kabul edilen geometri ve
sınır koşulları Şekil 8’de gösterilmiş ve ayrıca pompaj yapılan kuyuların koordinatları ve çekilen
debi değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Pompaj yapılan kuyuların koordinatları ve çekilen debi değerleri
Kuyu No
1
2
3
4
5

x (m)
1150
1150
550
1750
1150

y (m)
1150
1750
1150
1150
550

Q (m3/gün)
-864.0
216.0
216.0
216.0
216.0

Şekil 8. Uygulama 2’ye ait geometri ve sınır koşulları
İteratif hesaplama sonucu elde edilmiş hidrolik yüksekliklerin değişimide Şekil 9’da
görülmektedir.

174

50.0

47.5-50.0

47.5
45.0
42.5

45.0-47.5

40.0
37.5
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0

37.5-40.0

42.5-45.0
40.0-42.5
35.0-37.5
32.5-35.0
30.0-32.5
27.5-30.0
25.0-27.5
22.5-25.0
20.0-22.5

Şekil 9. Uygulama 2 için 360 gün sonra hidrolik yükseklik değerlerinin değişimi

4.3. Uygulama 3

Bu uygulamada Uygulama 1 ve 2 ile aynı geometrideki akifer üzerine 600 m * 800 m
boyutlarında ve 12 m derinliğinde bir temel çukuru açılmıştır. İnşaat yapılacağından dolayı bu
alanda yeraltısuyunun düşürülmesi gerekmektedir. Akifere açılacak pompaj kuyularının inşaat
alanına maksimum 100 m yaklaşmasına izin verilmektedir. İnşaatın yapılacağı akifere ait
geometri ve sınır koşulları Şekil 10’da gösterilmiştir. Ayrıca akifere ait geçirimlilik katsayısı
değerleri sırasıyla aşağıda verilmiştir.

Şekil 10. Uygulama 3’e ait geometri ve sınır koşulları

Akifere ait geçirimlilik katsayıları (Transmissivity):
T(1,1) = 100 m2 / gün,
T(1,3) = 80 m2 / gün,
T(2,1) = 60 m2 / gün,
T(2,3) = 40 m2 / gün,

T(1,2) = 90 m2 / gün
T(1,4) = 70 m2 / gün
T(2,2) = 50 m2 / gün
T(2,4) = 30 m2 / gün

İteratif hesaplama sonucu elde edilmiş hidrolik yüksekliklerin değişimi Şekil 11’de
görülmektedir. Ayrıca akiferin orta eksenlerindeki yeraltı su seviyesinin değişimi ile inşaat
alanının durumu X-X yönü için Şekil 12’de, Y-Y yönü için de Şekil 13’ te görülebilmektedir.
Yetaltısuyu seviyesini inşaat alanında istenilen seviyenin altına düşürebilmek için inşaat alanına
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4 adet pompaj kuyusu açılmıştır. Pompaj kuyularının koordinatlerı ve çekilen debi değerleri
Tablo 2’de vrilmiştir.
Tablo 1. Pompaj yapılan kuyuların koordinatları ve çekilen debi değerleri
Kuyu No
1
2
3
4

x (m)
1150
750
1550
1150

Q (m3/gün)
-864.0
-864.0
-864.0
-864.0

y (m)
1650
1150
1150
650

50.0
45.0

45.0-50.0

40.0

40.0-45.0

35.0

35.0-40.0

30.0

30.0-35.0

25.0

25.0-30.0

20.0
15.0
10.0
5.0

20.0-25.0
15.0-20.0
10.0-15.0
5.0-10.0
0.0-5.0

0.0

Şekil 11. Uygulama 3 için 360 gün sonra hidrolik yükseklik değerlerinin değişimi

Şekil 12. X-X yönü için yeraltı su seviyesinin değişimi

Şekil 13. Y-Y yönü için yeraltı su seviyesinin değişimi
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5. SONUÇLAR

Bu çalışmada, 3-boyutlu yeraltı suyu modellemesi için geleneksel bilgisayar programlarının
yerine elektronik tablolama programı (ETP) kullanılarak pratik ve etkili bir model
geliştirilmiştir. ETP’nin her hücresi, SFM’deki elemanların orta noktalarına karşılık gelmektedir.
ETP’nin esnek yapısından dolayı, izlenen çözüm tekniği SFM’nin uygulanabildiği birçok
problem için de uygulanabilir. Geliştirilen modelde, homojen izotrop bir sistem ile heterojen
izotrop olmayan bir sistemin çözüm algoritmaları arasında hiçbir fark yoktur. Bu ise zaman ve
emek bakımından büyük kolaylık sağlamaktadır.
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YARI SONSUZ AKİFERLERDE HİDROLİK PARAMETRELERİN
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ÖZET

Bir tarafı akarsu ile sınırlandırılmış yarı sonsuz basınçlı bir akiferde, akarsuda ani olarak
oluşan su yüzeyi değişikliğinin yarattığı, tek boyutlu bir akım göz önüne alınmıştır. Akiferde
bulunan bir gözlem kuyusunda ölçülen piyezometrik yükseklikler ve akarsuda ölçülen debi
ölçümlerinden Marquardt algoritması kullanılarak akiferin hidrolik parametreleri saptanmıştır.
İletim katsayısı (transmisivite)-depolama katsayısı oranı (bu oran hidrolik difüzivite olarak
bilinmektedir) gözlem kuyusundaki piyezometrik yükseklik gözlemlerinden, bu iki parametrenin
çarpımı ise akarsudaki debi gözlemlerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. Oranları ve çarpımları
elde edilmiş olan bu iki parametrenin kendi değerleri ise kolayca elde edilmiştir. Yöntemin
kullanılmasını ve yararlarını göstermek üzere bir örnek uygulama verilmiştir. Marquardt
algoritmasında kullanılan iterasyon, son derece kötü seçilmiş başlangıç değerleri ile bile, hızlıca
sonuca ulaşmaktadır. Karşılaştırma yapmak amacı ile akifer parametreleri geleneksel tip-eğri
yöntemi ile de hesaplanmıştır. Önerilen yöntem, tip-eğri yöntemine kıyasla, daha hassas değerler
vermektedir.
Anahtar Kelimeler:Akarsu-Akifer Etkileşimi, Akifer Parametreleri, Marquardt Algoritması, Bir
Boyutlu Akım, Ters Problem, Tanımlama Problemi
DETERMINATION OF HYDRAULIC PARAMETERS OF SEMI-INFINITE AQUIFERS
USING MARQUARDT ALGORITHM
ABSTRACT

Piezometric head observations in a monitoring well located in a semi-infinite confined aquifer
and discharge measurements in an adjacent stream, where there is a constant rise (drawdown),
are used for the determination of the aquifer parameters using Marquardt Algorithm. The ratio of
the transmissivity to the storage coefficient, which is the hydraulic diffusivity, is determined
from piezometric head observations; whereas their product is determined from discharge
measurements. Then, the transmissivity and the storage coefficient are calculated easily. In order
to demonstrate the use and usefulness of the method, an example is presented. Convergence is
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very fast, even for poor initial estimates. Aquifer parameters are also obtained using
conventional type-curve matching method for comparison purpose. It is concluded that the
proposed method has more accuracy.
Keywords: Stream-Aquifer Interaction, Aquifer Parameters, Marquardt Algorithm, 1-D Flow,
Inverse Problem, Identification Problem
1. GİRİŞ

Bir akiferin hidrolik parametrelerinin saptanması ters problem olarak bilinmektedir.
Geleneksel olarak tip eğri çakıştırma yöntemleri bu amaçla en yaygın olarak kullanılan
yöntemlerdir. Aynı amaçla kullanılan alternative bir yöntem Marquardt algoritmasıdır
(Marquardt, 1963). Bu yöntemde, lineer olmayan parametrelerin saptanması yeraltısu akımını
tanımlayan değişkenlerin gözlenmiş ve hesaplanmış değerleri arasındaki farkların karelerinin
minimize edilmesi yolu ile yapılır. Chander ve diğerleri (1981), Johns ve diğerleri (1992) ve
Singh (2001, 2002) Marquardt algoritmasını basınçlı akiferlerde yapılan pompaj deneyleri
verilerine uygulayarak akiferlerin iletim kapasitesini ve depolama katsayısını saptamak
(belirlemek) için kullanmışlardır. Marquardt algoritması, bir akarsuda oluşan seviye
değişimlerine akiferin gösterdiği tepkilerin analizinde de kullanılmıştır (Mishra ve Jain, 1999)
Bu çalışmada, bir tarafı akarsu ile sınırlandırılmış yarı sonsuz basınçlı bir akiferde, akarsuda
ani olarak oluşan su yüzeyi değişikliğinin yarattığı, tek boyutlu bir akım göz önüne alınarak,
akiferde bulunan bir gözlem kuyusunda ölçülen piyezometrik yükseklikler ve akarsuda ölçülen
debi ölçümlerinden Marquardt algoritması kullanılarak akiferin hidrolik parametrelerinin
saptanması amaçlanmaktadır.
2. MATEMATİKSEL FORMÜLASYON

Kalınlığı sabit olan homojen ve izotrop bir basınçlı akiferdeki tek boyutlu ve zamana bağımlı
bir akımı (Şekil 1) tanımlayan kısmi diferansiyel denklem
α

∂ 2 s ∂s
=
∂x 2 ∂t

(1)

şeklinde yazılabilir (Bear, 1979). Burada s(x,t) düşümü göstermektedir. Düşüm s(x,t)=h0(x,t)h(x,t) olarak tanımlanmakta olup h0(x,t) ve h(x,t) piyezometrik yüksekliğin başlangıçtaki ve t
anındaki değerlerini göstermektedirler. x herhangi bir noktanın akarsuya olan uzaklığını, t akarsu
seviyesinde ani değişikliğin oluşmasından itibaren geçen zamanı, α iletim katsayısı
(Transmisivite, T)-depolama katsayısı (S) oranını (bu α=T/S oranı hidrolik difüzivite olarak
bilinir) göstermektedir.

Akımı tanımlayan diferansiyel denklemin sağlaması gereken başlangıç ve sınır koşulları
aşağıdaki gibi yazılabilir.
s(x,0) = 0

(2)

s(0,t) = s0

(3)

s(∞,t) = 0

(4)
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Burada s0 akarsu seviyesinde oluşan ani suyüzeyi değişikliğini göstermektedir.
Bu problemin analitik çözümü literatürde bulunmaktadır (Carslaw and Jaeger, 1959; Bear,
1979) ve aşağıdaki denklemle gösterilebilir.
s( x , t ) = s o erfc(u ) = s o [1 − erf (u )]

(5)

Yukarıdaki denklemdeki erf(u) ve erfc(u) sırası ile hata fonksiyonu (error function) ve
tamamlayıcı hata fonksiyonu (complementary error function) dur. Hata fonksiyonunun tanımı
aşağıdaki gibidir:
u

2
2
erf (u ) =
e − y dy
∫
π0

(6)

(6) nolu denklemdeki u ise boyutsuz bir parameter olup aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
u=

x
4αt

(7)
Toprak Yüzeyi

Başlang
ıç Su
Seviyes
i

Gözlem Kuyusu

t=0

t=0

s0 =Sabit

s(x,t)

0<t<∞

t>0
Geçirimsiz Tavan

Akarsu

h0

h(x,t)
Q(t)

Akifer (T,S)

←

b
x

x

Geçirimsiz Taban

Şekil 1. Akarsuda Sabit Düşüm

Akarsuyun birim uzunluğundan akifere doğru oluşan ve zamana bağımlı olan debi Darcy
Kanunu’nun uygulaması ile elde edilebilir ve aşağıdaki bağıntı ile verilmektedir.
Q=

s0T

(8)

απt

Yeniden düzenlenirse:
Q=

s0 β

(9)

πt
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(9) nolu denklemde β iletim katsayısı (transmisivite) ile depolama katsayısının çarpımını
göstermektedir (β=TS).
Doğrusal olmayan en küçük kareler optimizasyonu yöntemi uygulanarak, akarsu yüzeyinde
oluşan ani bir değişme sonucu, akarsu yakınındaki bir gözlem kuyusunda ölçülen piyezometrik
yükseklikteki değişimler kullanılarak hidrolik difüzivite hesaplanabilir. Benzer şekilde,
akarsudan akifere doğru oluşan debi değerleri kulllanılarak iletim katsayısı (transmisivite) ile
depolama katsayısının çarpımını veren β katsayısı da hesaplanabilir. α ve β parametrelerinin
değerleri saptandıktan sonra, bu parameterelerin tanımları kullanılarak aşağıdaki bağıntılar
yazılabilir (Taşkan, 2004):

T = αβ
S=

(10)

β
α

(11)

3. DOĞRUSAL OLMAYAN EN KÜÇÜK KARELER OPTİMİZASYONU YÖNTEMİ
MARQUARDT ALGORİTMASININ UYARLANMASI

Akifer parametrelerinin saptanması tanımlama problemi veya ters problem olarak bilinir. Bu
problemin çözümünde öngörme probleminin de çözülmesi gerekir. Akifer parametreleri için ön
tahminler kullanılarak, yeraltu su akımı simüle edilir ve akiferin gösterdiği tepkiler hesaplanır ve
bu hesaplanmış değerler doğada gözlenmiş ve ölçülmüş olan değerlerle kıyaslanır. Bu kıyaslama
işlemi göz önüne alınan değişkenlerin gözlenmiş ve hesaplanmış değerleri arasındaki farkların
karelerinin minimize edilmesi yolu ile yapılır. Gözlemlenmiş ve ölçülmüş düşüm değerlerinden
hidrolik difüzivitenin saptanmasında aşağıdaki bağıntılar kullanılmaktadır.

[

f m (α) = s cm (α) − s obs
m

ve
M

[

]

E(α) = ∑ s cm (α) − s obs
m
m =1

(12)

]

2

(13)

Burada fm(α) düşümün m zamanında gözlenmiş değeri olan s obs
m değeri ile α parametresi
kullanılarak hesaplanmış olan s cm (α) değeri arasındaki hatayı (farkı) göstermektedir. M toplam
ölçüm sayısını, m ise ölçüm endisini göstermektedir. Denklem (13) deki kareler toplamının
minimum olması için, α parametresine göre E(α)’nin türevinin sıfır olması gerekmektedir.
∂E(α)
=0
∂α

(14)

Bu optimum koşulun matematiksel ifadesi Marquardt (1963) tarafından önerilen yöntem
uyarlanılarak aşağıdaki gibi yazılabilir (Karvonen, 2002;Taşkan, 2004):

[

]

∆ α k = (A Tk A k + λ k I) -1 A Tk s obs − s c (α) k

(15)

Burada I birim matrisini, k iterasyon endisini, ∆α, α parametresinin daha iyi bir değer tahmini
için, (k-1) iterasyonundaki αk-1’nın artırılması gereken miktarını, λ ise denklemin sağ tarafındaki
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ilk parantez içindeki matrisin tersinin alınabilmesi için gereken yakınsaklık katsayısını
göstermektedir. A matrisi ise aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
 ∂s1c (α ) 


 ∂c α 
 ∂s 2 (α ) 
A =  ∂α 
 M

 c

 ∂s M (α ) 
 ∂α 

(16)

∂s/∂α türevi zincirleme türev kuralı uygulanarak ve (5) ve (7) nolu denklemlerden yararlanılarak
aşağıdaki gibi elde edilebilir:

ve

∂s ∂s ∂u
=
∂α ∂u ∂α

(17)

3

x2

s x − −
∂s
= 0 α 2 e 4 αt
∂α
4πt

(18)

(16) nolu denklemdeki A matrisi (18) nolu denklem kullanılarak elde edilmektedir.
Böylece, (15) nolu denklem ile verilen Marquardt iterasyon döngüsü kullanılarak, α nın yeni
değeri aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir.

α k = α k −1 + ∆α k

(19)

Bu iterasyon işlemi ardışık iki iterasyon arasındaki fark önceden saptanan değere ulaşıncaya
kadar sürdürülür.
Benzer şekilde iletim kapasitesi ile depolama katsayısının çarpımını veren β katsayısı da
akarsuda ölçülen debi değerleri kullanılarak saptanabilir. (9) nolu denklemde β katsayısı karekök
içinde bulunmaktadır. Olası konverjans problemlerini engellemek için, debinin karesini veren
aşağıdaki bağıntı kullanılmıştır (Taşkan, 2004).
ϕ = Q2 =

4s 02β
πt

(20)

(12) ve (13) nolu denklemlere benzer şekilde:

[

f m (β ) = ϕ cm (β ) − ϕ obs
m

]

(21)

ve
M

[

E(β) = ∑ ϕ cm (β) − ϕobs
m

]

2

(22)

m =1

c
obs
yazılabilir. Burada ϕcm (β) ve ϕobs
değerlerinin kareleridir. Q cm (β) m
m sırası ile Q m (β ) ve Q m
zamanında β kullanarak hesaplanan debiyi, ve Q obs
yine m zamanında gözlenmiş olan debiyi
m
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göstermektedir. İterasyon adımı sonunda β katsayısındaki artma miktarı aşağıdaki bağıntı ile
hesaplanabilir.

[

]

∆ β k = ( A Tk A k + λ k I ) -1 A Tk ϕ obs − ϕ c (β) k

(23)

(16) nolu denkleme benzer şekilde:
 ∂ϕ1c (β) 


 ∂cβ 
 ∂ϕ 2 (β) 
A =  ∂β 
 M 
 c

 ∂ϕ M (β) 
 ∂β 

(24)

yazılabilir. Burada ∂ϕ/∂β türevi (20) nolu denklemden aşağıdaki gibi elde edilir.
∂ϕ 4s 02
=
∂β πt

(25)

(23) nolu denklem kullanılarak Marquardt iterasyonu uygulanabilir. β nın yeni değerleri
β k = β k −1 + ∆ β k

(26)

bağıntısı yardımı ile hesaplanabilir. İterasyon işlemi konverjans kriteri sağlanıncaya kadar
sürdürülür. Böylece iletim katsayısı-depolama katsayısı oranı ve iletim katsayısı -depolama
katsayısı çarpımı değerleri elde edilmiş olur.
Optimizasyon işlemi sonunda tahmin edilmiş olan parametre değerinin hata yüzdesi
geleneksel olarak aşağıdaki bağıntı ile verilmektedir.
Hata (p) =

p opt − p *
p*

× 100

(27)

Burada popt söz konusu parametrenin, hataların karelerinin toplamını minimum yapan, optimum
değerini, p* ise söz konusu parametrenin gerçek değerini vermektedir. Bu bağıntı tahmin edilen
parametre değerinin gerçek değere hangi ölçüde yaklaştığını göstermektedir.
4. UYGULAMA

Önerilen yöntemin kullanılmasını örneklemek için, akiferi sınırlayan akarsuda meydana gelen
ani bir su yüzeyi değişmesi sonucu, yarı sonsuz bir basınçlı akiferde oluşan tepkiyi temsil eden
bir veri seti kullanılmıştır. Söz konusu veri seti sentetik olarak simülasyon yöntemi ile elde
edilmiştir. İletim kapasitesi, T*=172.8 m2/gün (0.002 m2/s) ve depolama katsayısı S*=0.0002
olan bir akifer göz önüne alınmıştır. Böylece akiferin iletim kapasitesi-depolama katsayısı oranı
α∗=10 m2/s ve iletim katsayısı-depolama katsayısı çarpımı β∗=4×10-7 m2/s olmaktadır.
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Akifer-akarsu arayüzeyinden x=50 m uzaklıkta bir gözlem kuyusu bulunmaktadır. Akarsudaki
sabit düşme miktarı is so=2.4 m dir. Düşüm başladıktan t=30 saniye sonra ölçüm alınmaya
başlanmış ve t=259200 saniyeye (72 saate) kadar sürmüştür. Gözlem yolu ile ölçülmüş olan
düşüm değerleri ( s obs
m ), gerçekte simulasyon yolu ile sentetik olarak (5) nolu denklem
kullanılarak elde edilmiştir. Gözlenmiş debi değerleri ( Q obs
m ) ise yine sentetik olarak (9) nolu
denklem kullanılarak elde edilmiştir. Bu düşüm ve debi değerleri topluca Tablo 1 verilmektedir.
4.1. Akifer Parametrelerinin Marquardt Algoritması ile Saptanması

α ve β katsayılarının saptanmasında kullanılan optimizasyon işlemleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
1. Başlangıç değerleri olarak rastgele ama doğada karşılaşılabilecek mertebelerde olmak
üzere α0=0.1 m2/s, β0=0.001 m2/s, and λ=0 seçilmiştir.
2. Başlangıç değerleri α0 ve β0 kullanılarak (5) nolu denklem yardımı ile düşüm değeri
[sc(α)], (9) nolu denklem yardımı ile de debi değerinin karesi [ϕc(β)) hesaplanmıştır.
3. (16) ve (24) nolu denklemler kullanılarak α ve β için Ak matrisleri elde edilmiştir.
4. Düşüm ve debi ölçümleri için, [AkTAk+λkI] katsayı matrisi, AkT[sobs-sc(α)]k ve AkT[ϕobsϕc(β)]k vektörleri ayrı ayrı hesaplanmıştır.
5. (15) ve (23) nolu denklemler kullanılarak, ∆α ve ∆β artma miktarları hesaplanmıştır.
α ve β parametrelerinin güncellenmiş yeni değerleri ise (19) ve (26) nolu denklemeler
kullanılarak hesaplanmıştır. Bu iterasyon 2. adımdan tekrar başlanarak konverjansa
ulaşılıncaya kadar devam edilmiştir.
Tablo 1. Gözlemlenmiş düşüm ve debi değerleri
Gözlemlenmiş Değerler (sentetik)
i

ti [s]

ui

siobs [m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

30
60
120
300
600
900
1200
1500
1800
2400
3600
7200
10800
18000
28800
43200
86400
129600
172800
259200

1.443
1.021
0.722
0.456
0.323
0.264
0.228
0.204
0.186
0.161
0.132
0.093
0.076
0.059
0.047
0.038
0.027
0.022
0.019
0.016

0.099
0.357
0.738
1.245
1.555
1.703
1.793
1.855
1.901
1.967
2.045
2.148
2.194
2.241
2.274
2.297
2.327
2.341
2.349
2.358
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Qiobs[m2/s]
3.127E-04
2.211E-04
1.564E-04
9.889E-05
6.992E-05
5.709E-05
4.944E-05
4.422E-05
4.037E-05
3.496E-05
2.855E-05
2.019E-05
1.648E-05
1.277E-05
1.009E-05
8.241E-06
5.827E-06
4.758E-06
4.120E-06
3.364E-06

ϕiobs=(Qiobs)2
9.778E-08
4.889E-08
2.445E-08
9.778E-09
4.889E-09
3.259E-09
2.445E-09
1.956E-09
1.630E-09
1.222E-09
8.149E-10
4.074E-10
2.716E-10
1.630E-10
1.019E-10
6.791E-11
3.395E-11
2.264E-11
1.698E-11
1.132E-11

α ve β parametrelerinin optimizasyonu her iterasyon adımı k’da ayrı bir Microsoft Excel
elektronik hesaplama tablosu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İletim kapasitesi ve depolama
katsayısının oranları ve çarpımları elde edildikten sonra kendileri de (10) ve (11) nolu
denklemler kullanılarak kolayca hesaplanabilirler. Böylece αopt ve βopt kullanılarak hesaplanan
akifer parametreleri Topt=0.002 m2/s (172.8 m2/day) and SopT=0.0002 olarak elde edilmişlerdir.
Bu değerlerin, başlangıçta sentetik veri üretmek için kullanılan değerlerle (Topt=T*; Sopt=S* aynı
oldukları görülmektedir. İterasyon sırasındaki işlemleri özetleyen bir tablo aşağıda verilmektedir
(Tablo 2)
α (T/S oranı) ve β (TS çarpımı) parametrelerinin ilk tahminleri çok kötü olsa bile iterasyon
çok hızlı bir şekilde sonuca ulaşmaktadır. Örneğin şimdiki uygulamada iterasyona α’nın ilk
değeri olan α0 için gerçek değeri olan α∗ nın % 1’i bir değerle, β’nın ilk değeri olan β0 için ise
gerçek değeri β∗ nın % 250000 olan bir değerle başlanmıştır. Sonuç olarak, α’nın gerçek değeri
olan α∗=10 m2/s değerine nerdeyse hatasız olarak 7 iterasyonda ulaşılmıştır. β’nın gerçek değeri
olan β∗=4×10-7 m2/s değeri ise sadece 1 iterasyon sonucunda elde edilmişitir. 10 iterasyondan
sonra α‘daki artma, dolayısı ile gözlenmiş ve hesaplanmış değerler farkının karesi tamamen,
sıfıra eşitlenmiştir. Bu da önerilen yöntemin güveniler bir yöntem olduğunu göstermektedir. Bu
arada parametrenin tahmin edilen değeri ile gerçek değeri arasındaki hatanın yüzdesinin (27)
nolu denklemle verildiğini, (13) ve (22) nolu denklemlerin ise hatanın karesinin toplamını
gösterdiği hatırlanmalıdır.
4.2. Akifer Parametrelerinin Tip Eğri Çakıştırma Yöntemi ile Saptanması

Bu problemin çözümüne ilişkin Tip Eğri Çakıştırma yöntemi Lohman (1972) tarafından
verilmektedir. Söz konusu bu yöntemde aşağıda verilen bağıntıda verilen bir fonksiyon
tanımlanmaktadır.
Tablo 2 Optimizasyon işlemleri
k λk

*

αk-1

∆αk

2

2

[m /s] [m /s]

αk

*

2

[m /s]

Hata(α
α) E(α
α)

**

βk-1

∆βk

2

2

[m /s]

[m /s]

βk
[m2/s]

*

Hata(β
β) E(β
β)

***

1 0 0.1**** 0.2824 0.3824 -96.18% 34.7

0.001**** -1E-03 4E-07

0.00%

8E-08

2 0 0.382 0.9739 1.3563 -86.44% 19.9

4E-07

2E-19

4E-07

0.00%

3E-39

3 0 1.356 2.1817 3.538

-64.62% 7.06

4E-07

0

4E-07

0.00%

0

4 0 3.538 3.323

-31.39% 1.74

4E-07

0

4E-07

0.00%

0

5 0 6.861 2.5275 9.3884 -6.12%

6.861

0.22

4E-07

0

4E-07

0.00%

0

6 0 9.388 0.591

0.01

4E-07

0

4E-07

0.00%

0

9.9794 -0.21%

7 0 9.979 0.0206 10

0.00%

0

4E-07

0

4E-07

0.00%

0

8 0 10

2E-05

10

0.00%

0

4E-07

0

4E-07

0.00%

0

9 0 10

-3E-11 10

0.00%

0

4E-07

0

4E-07

0.00%

0

10 0 10
0
10
0.00%
0
4E-07
0
4E-07 0.00% 0
(27) nolu denklem, ** (13) nolu denklem, *** (22) nolu denklem ****Başlangıçta tahmin edilen değer

D(u)h = erfc(u)

(28)

Logaritmik ölçekli kağıt üzerinde u2 değerlerine karşı gelen D(u)h değerleri işaretlenerek bir
Tip Eğri elde edilir (Lohman, 1972). Aynı ölçekli logaritmik kağıt üzerine x2/t değerlerine karşı
gelen s değerleri işaretlenir. Bu noktalar arasından geçen eğriye da Veri Eğrisi denir. Koordinat
eksenlerinin paralelliği korunarak bu iki eğri üst üste çakıştırılır. İki kağıdın çakıştığı kısımda
rastgele bir Çakışma Noktası (Şekil 2) seçilir. Bu noktanın koordinatları, başka bir söyleyişle,
u2, D(u)h, s ve x2/t, okunur. İkinci bir Veri Eğrisi de t değerlerine karşı Q değerlerinin yine
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logaritmik ölçekli kağıt üzerinde işaretlenmesi ile elde edilir (Şekil 3). (5), (7), (8), (28) nolu
denklemlerden aşağıdaki iki bağıntı elde edilir. (Lohman, 1972, Taşkan, 2004):
T=

QD(u ) h x
π
4su

(29)

S=

4Ttu 2
x2

(30)

(29) nolu denklemde kullanılan Q debisi Çakışma Noktası kordinatlarından elde edilen t
zamanına karşı gelen debidir. Akifer parametrelerinin hesaplanması aşağıda verilen basit
işlemler yolu ile yapılmaktadır:
1. Gözlem kuyusunun akarsuya olan uzaklığı (x değeri) bilindiğinden, Çakışma Noktası
kordinatlarından biri olan x2/t değeri kullanılarak t zamanı hesaplanır.
2. Bu t zamanına karşı gelen Q debisi Şekil 3 de verilen veri eğrisinden okunur.
3. (29) nolu denklemin sağ tarafındaki bütün değişkenler (x, Q, u, D(u)h, and s) bilindiği
için iletim kapasitesi (transmisivite) kolayca hesaplanabilir
4. Depolama katsayısı ise benzer şekilde (30) nolu denklem kullanılarak hesaplanır.
Bu uygulamada, Şekil 2 deki , Çakışma Noktası kordinatları için aşağıdaki değerler elde
edilmiştir: u2=1 D(u)h=0.1 x2/t=40 m2/s s=0.24 m.
Bu değerlerden x2/t değeri kullanılarak, Çakışma Noktasına karşı gelen t zamanı aşağıdaki gibi
hesaplanır:
x2
50 2
t= 2
=
= 62.5 saniye.
( x / t ) 40
(29) nolu denlemdeki debi (Q) zamanın fonksiyonu olup, Tablo 1 de verilen ve arazide ölçülmüş
olan debi değerlerinden elde edilmelidir ve çakışma noktasına karşı gelen zamanda ölçülmüş
olan debi değeri olmalıdır. Şekil 3 de gözlemlenmiş olan debi değerlerinin zamanla değişimi
logaritmik ölçekli kağıtta işaretlendiğinde düz çigi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu şekilden
t=62.5 saniye için debi değeri olarak Q=2.2×10-4 m3/s/m elde edilmektedir.
Son olarak iletim kapasitesi ve depolama katsayısı değerleri ( 29) ve (30) denklemlerden
aşağıdaki gibi elde edilirler:
QD(u ) h x
2.2 × 10 −4 × 0.1 × 50
T=
π=
π = 2.031 × 10 −3 m 2 / s
4su
4 × 0.24 × 1
S=

4Ttu 2 4 × 2.031 × 10 −3 × 62.5 × 1
=
= 2.031 × 10 − 4
x2
50 2

4.3. Sonuçların Kıyaslanması

Marquardt Algoritması ve Tip Eğri yöntemleri ile elde edilen sonuçlar Tablo 3 de özet olarak
verilmektedir.
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10

Drawdown,
s (m)

D(u)h

10

1

0,1

1
0,001

Çakışma
Noktası

0,01
0,0001

0,001

0,01

0,01

0,1

0,1

1

u

2

1

10

x2/t (m2/s)
Şekil 2. Tip Eğrinin gözlenmiş değerlerle çakıştırılması
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10

100

100

1000

0,001

Q=2.2 x 10-4 m2/saniye

2

Q (m /s)

Debi,

0,0001

0,00001

t=62.5 saniye

0,000001
1

10

100

1000

10000

Zaman, t (saniye)

Şekil 3. Gözlenmiş debi değerlerinin zamana göre değişmesi
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100000

1000000

Tablo 3. Marquardt Algoritması ve Tip Eğri yöntemleri ile elde edilen akifer parametrelerinin
karşılaştırılması
Analiz Yöntemi
İletim Kapasitesi [m2/s]
Hata (T)
Depolama katsayısı
Hata (S)

Marquardt Algoritması
2.000×10-3
0.00%
2.000×10-4
0.00%

Tip Eğri Çakıştırması
2.031×10-3
1.55%
2.031×10-4
1.55%

Bu tablodan görüldüğü gibi önerilen Marquardt Algoritması yöntemiyle elde edilen sonuçlar
geleneksel tip eğri çakıştırma yöntemi ile elde edilen sonuçlarla hemen hemen aynıdır. Ancak
önerilen yöntemde hata sıfıra yakındır.
5. SONUÇLAR

Yarı sonsuz basınçlı bir akiferin hidrolik parametreleri olan iletim kapasitesi ve depolama
katsayısını hesaplayabilmek için Marquardt Algoritmasının kullanılmasına dayanan bir
optimizasyon yöntemi önerilmiştir. Akiferin maruz kaldığı sınır koşulu olarak akarsu seviyesinde
oluşan ani değişme gözönüne alınmıştır. Akarsudan uzaklığı bilinen bir gözlem kuyusunda
ölçülen düşüm değerleri ve akarsuda ölçülen debi değerleri önerilen yöntemin uygulanabilmesi
için gereken arazi verileridir.
Hesaplama aracı olarak, bir elektronik hesaplama tablosu olan Microsoft Excel yazılımı
kullanılmıştır. Bu seçimin amacı, yöntemi bilgisayar programı yazma zorunluluğundan
kurtarmak içindir. Ayrıca hesaplama işlemlerinin her adımı ekranda açık olarak görülebilmekte
ve görsel olarak takip edilebilmektedir.
Önerilen yöntemle elde edilen sonuçları kıyaslamak için geleneksel tip eğri çakıştırma
yöntemi de kullanılmıştır. Her iki yöntemle elde edilen sonuçlar da gerçek değerlerle bir uyum
içindedir.
Bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkartılabilir:
1. Gözlenmiş ve hesaplanmış değerler farklarının karelerinin toplamı hemen hemen sıfıra yakın
olduğu için önerilen yöntemle saptanmış parametre değerlerinin güvenilir olduğu açıktır.
2. Farklı başlangıç değerleri kullanılarak uygulanması durumunda çok az sayıda iterasyon
sonucu hep aynı değerlere ulaşılmaktadır. Bu da önerilen yöntemin güvenilir olduğunu ve
başlangıç değerlerinden bağımsız olduğunu göstermektedir.
3. Bu çalışmada basınçlı akiferlerdeki akım göz önüne alınmıştır. Yöntemin dayanmış olduğu
analitik çözüm akımı tanımlayan doğrusal denklemlerin çözümüdür. Akifer basınçsız olduğu
zaman, eğer doymuş ortamın başlangıç derinliğine kıyasla su tablasındaki değişiklikler ihmal
edilebilir ölçülerde ise, önerilen yöntem gene kullanılabilir (Bear, 1979). Bu durumda,
denklemlerin doğrusal olmaması nedeni ile oluşabilecek hatanın ihmal edilebilir düzeyde
olduğu düşünülmektedir.
4. Önerilen yöntem esas olarak akarsu seviyesinde ani bir değişme (yükselme veya alçalma)
olması durumu için geliştirilmiştir. Dolayısı ile bu yöntem, akarsu seviyesinde gelişigüzel bir
değişme olması durumunda doğrudan uygulanamaz ve kullanılamaz.
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Bu çalışmada önerilen yöntem aşağıdaki durumlara uyarlanabilir ve genişletilebilir:
1. Bazı durumlarda arazideki düşüm ölçümleri akarsuya farklı uzaklıklarda olan birden fazla
gözlem kuyusunda ve verilen bir zamanda yapılmış olabilir. Bu durumda (5) nolu
denklemdeki düşüm değerleri zaman yerine uzayın, yani x uzaklığının, fonksiyonudur.
Önerilen yöntem böyle bir durum için de kullanılabilir. Bu durumda yalnızca bir debi değeri
olacağından β katsayısı tek bir hesapla bir adımda iterasyon kullanmadan (9) nolu denklem
ile bulunabilir.
2. Akarsu seviyesinde gelişigüzel bir değişme olması durumunda, konvolüsyon entegralinin
diskretize edilmiş şeklini göz önüne alıp, önerilen yöntemi uyarlamak gerekir.
3. Bu çalışmada akifer geometrisi olarak yalnızca yarı sonsuz basınçlı akiferler göz önüne
alınmıştır. Önerilen yöntem, ilgili analitik çözümler kullanılmak koşulu ile başka tür
akiferlere de (örneğin sonlu akifer gibi) uygulanabilir.
6. KAYNAKLAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bear, J., (1979). Hydraulics of Groundwater. McGraw-Hill, London.
Carslaw, H. S., and Jaeger, J. C., (1959). Conduction of Heat in Solids. 2nd Ed., Oxford
University Press, London, England.
Chander, S., Kapoor, P. N., and Goyal, S. K., (1981). Analysis of Pumping Test Data
Using Marquardt Algorithm. Ground Water, (19)3, 275-278.
Johns, R. A., Semprini, L., and Roberts, P. V., (1992). Estimating Aquifer Properties by
Nonlinear Least-Squares Analysis of Pump Test Response. Ground Water, 30(1), 68-77.
Karvonen, T., (2002). Subsurface and Groundwater Hydrology: Basic Theory and
Application of Computational Methods (Electronic Book). Helsinki University of
Technology, Laboratory of Water Resources, 2002.
http://www.water.hut.fi/~tkarvone/sgh.htm
Lohman, S. W., (1972). Ground-Water Hydraulics. Geological Survey Professional Paper
708, US Government Printing Office, Washington, USA.
Marquardt, D. W., (1963). An Algorithm for Least Squares Estimation of Nonlinear
Parameters. J. Soc. Ind. Appl. Math., 11, 431-441.
Mishra, G. C., and Jain, S. K., (1999). Estimation of Hydraulic Diffusivity in StreamAquifer System. J. Irrig. Drain. Eng., (125)2, 74-81.
Singh, S. K., (2001). Identifying Impervious Boundary and Aquifer Parameters From
Pump-Test Data. J. Hydraulic Eng., 280-285.
Singh, S. K., (2002). Well Loss Estimation: Variable Pumping Replacing Step Drawdown
Test. J. Hydraulic Eng., 343-348.
Taşkan, C., (2004). Determination of Hydraulic Parameters of Semi-Infinite Aquifers
Using Marquardt Algorithm, MS Thesis, METU, Dept. of Civil Engineering, Ankara, 79
pp.

191

192

II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu
21-24 Eylül 2005 Gümüldür/İZMİR

KIYI AKİFERLERİNDE TUZLU SU GİRİŞİMİ ANALİZİ VE ÖNLEME
TEKNİKLERİ
Nüvit Berkay BAŞDURAK
ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
nuvitber@yahoo.com
Halil ÖNDER
ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
halilonde@metu.edu.tr
ÖZET

Bu çalışmada kıyı akiferlerindeki tuzlu su girişimi tartışılmış ve önleme teknikleri ele
alınmıştır. SWI ve SHARP adında iki farklı bilgisayar programı kullanılarak, birincisi
idealleştirilmiş bir akiferde ve diğeri Marmaris yakınlarındaki gerçek bir akiferde olmak üzere,
iki örnek üzerinde, tatlı su ve tuzlu su hareketi incelenmiştir. Tuzlu su girişimini önlemek
amacıyla idealleştirilmiş akifere yüzeyden suni besleme ve yüzeyaltı perdeleme teknikleri
uygulanmıştır. Bu tekniklerin tuzlu su girişimini azaltıcı performansı yukarıda adı geçen iki
farklı bilgisayar programı simülasyonu ile incelenmiştir. Programlardan elde edilen sonuçlar
birbiriyle karşılaştırılmıştır. İdealleştirilmiş akifer için elde edilen sonuçlar birbiriyle uyumludur.
Gerçek akifer için elde edilen sonuçlar arasında yadsınamayacak bir fark olduğu gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Tuzlu su girişimi, Kıyı akiferleri, MODFLOW, SWI, SHARP
ANALYSIS OF SALTWATER INTRUSION IN COASTAL AQUIFERS AND
PREVENTION TECHNIQUES
ABSTRACT

In this study the saltwater intrusion in coastal aquifers is briefly described and the
prevention techniques are discussed. By using a computer models SWI and SHARP, the
movement of freshwater and saltwater is analyzed on hypothetical cases and on one real aquifer
in Marmaris in the coast of Mediterranean Region. Artificial recharge and subsurface barrier
techniques are applied to hypothetical cases as means of controling the saltwater intrusion. The
performance of strip recharge and subsurface barrier in reducing the salt water intrusion is
analyzed by simulation of the groundwater flow with the codes mentioned above. The results
obtained are compared with each other. The results of hypothetical cases are relatively in good
agreement with each other. For the real aquifer the results show discrepancy that cannot be
ignored.
Keywords: Saltwater intrusion, Coastal aquifers, MODFLOW, SWI, SHARP
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1. GİRİŞ

Yakın gelecekte su kullanımındaki artış ve küresel ısınma nedeniyle temiz su ihtiyacı önemli
bir sorun haline gelecektir. Kıyı akiferleri endüstriyel, tarımsal amaçlı kullanımdan doğan temiz
su ihtiyacını karşılamada sıklıkla kullanılmaktadır. Kıyı akiferlerindeki temiz su deniz suyuyla
temas halinde olduğu için, tuzlu su ile karışması sözkonusu olabilir. Bu da temiz suyun
kullanılabilirliğini azaltabilir. Bu nedenle, bu kaynakların gelecekteki kullanımına yönelik
idaresi ve korumasında temiz su ve tuzlu suyun aralarındaki hareket ve karışma olgularının çok
iyi anlaşılması gereklidir.
Tuzlu ve temiz suyu ayıran geçiş bölgesi, hidrodinamik dispersiyon ve difüzyon etkilerine
bağlı olarak iki sıvının karışmasıyla oluşur. Cooper (1959) ve Kohout (1964) geçiş bölgesindeki
tuzlu suyun orjinal deniz suyundan daha az yoğun olmasından dolayı yükselerek denize doğru
hareket ettiğini göstermiştir. Böylece denizden deniz tabanına daha sonra geçiş bölgesine ve
tekrar denize yönelen bir tuzlu su hareketi oluşur (Şekil 1).

Şekil 1. Tuzlusu ve temizsu döngüsünü gösteren dikey kesit şeması (Todd,1980)

Bazı koşullar altında geçiş bölgesinin genişliği akifer kalınlığıyla kıyaslandığında ihmal
edilecek kadar küçük olduğu için keskin arayüzey yaklaşımı kullanılabilir. Bu yaklaşımda deniz
suyunun ve tatlı suyun birbirine karışmadığı varsayılır, hidrodinamik dispersiyon ve mekanik
difüzyon etkileri ihmal edilir. Kıyı akiferlerinden aşırı pompaj yapılması durumunda yeni bir
denge oluşana kadar kama karaya doğru ilerler. Bu olay tuzlu su girişimi olarak adlandırılır. Eğer
pompaj arayüzey üzerinde kontrolsüz yapılıyorsa tuzlu su kuyunun içine girer.Tuzlu su
girişimini önlemede çeşitli yöntemler vardır. Bu yötemlerden ikisinin idealleştirilmiş bir akiferde
uygulanışı Şekil 2 ve Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Kıyı akiferinde tuzlu su girişiminin yapay beslemeyle engellenmesi [Todd, 1974]
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Şekil 3. Kıyı akiferinde tuzlu su girişiminin geçirimsiz yüzeyaltı pardelemeyle engellenmesi
[Todd, 1974]

Keskin ara yüzey modelleri sadece temiz su akımını modelleyenler ve her iki sıvı akımını
modelleyenler olmak üzere ikiye ayrılır. Sadece temiz su akımını modelleyenler denizden
herhangi bir uzaklıkta arayüzey derinliğinin su tablasının yüksekliğinin 40 katı olduğunu
varsayan Ghyben-Herzberg yaklaşımını kullanırlar.
Bu çalışmada ara yüzey hareketinin analizi için SWI ve SHARP isimli iki program
kullanılmıştır. SWI kıyı akiferlerinde üç boyutlu tuzlu su girişimini simüle eden bir bilyisayar
peogramıdır [Bakker and Schaars, 2003]. Her iki sıvı akımını da modellemesine rağmen
potansiyel akım formülasyonu ile diğer modellerden ayrılır. SHARP özellikle çok katmanlı
akiferlerde keskin ara yüzeyle ayrılmış iki sıvı akımını üç boutlu analiz eden bir bilgisayar
programıdır [Essaid, 1990a, 1990b]. Herbir akiferde dikey integre edilmiş temiz ve tuzlu su akım
denklemleri çözülür. Akiferler arasındaki sızıntı Darcy kanunu kullanılarak hesaplanır.
2. TANIMLAR VE TEMEL DENKLEMLER

Bu çalışmada kullanılan paket programlar ve benimsedikleri matematiksel modeller aşağıda
özetlenmiştir.
2.1. MODFLOW ile İlgili Denklemler

Iletkenlik eksenlerinin ana eksenlere parallel olması durumunda süreklilik denkleminin
matematiksel formuyla Darcy kanununu birleştirerek ve yatay akım varsayımı yaparak, sabit
yoğunluklu yeraltı suyunun iki boyutlu hareketini gösteren aşağıdaki denklem elde edilir

∂  ∂h  ∂  ∂h 
∂h
 + W = S
 TX
 +  T y
∂x  ∂x  ∂y  ∂y 
∂t

(1)

Tx, Ty ; x ve y yönündeki transmisivite (iletim katsayısı)
W ; birim yatay alan başına düşen hacimsel oran olarak ifade edilen pozitif veya negatif
kaynak terimi, ve S depolama katsayısıdır.
h ; herhangi bir (x,y) noktasında ve t anında piyezometrik yüksekliği göstermektedir.
2.2. SWI ile İlgili Denklemler

Yeraltı suyu dikey olarak N tabakaya ayrılarak, bu tabakalar numaralandırılır[Bakker, 2003].
Sabit yoğunluklu sıvılar için
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∂h
∂  ∂h1  ∂  ∂h1 
σ1
+ σ 1
= S 1 − W + R1



∂x  ∂x  ∂y  ∂y 
∂t

δp

(2)

∂ζ p
∂  ∂ζ p 
∂  ∂ζ p 
− Wp + Rp
σ p
 +δ p
σ p
=n
∂x 
∂x 
∂y 
∂y 
∂t

(3)

∂  ∂ζ n  N
∂  ∂ζ n 
σn
σn
− ∑δ n


∂x 
∂x  n =1 ∂y 
∂y 

(4)

N

R1 = −∑ δ n
n =1

Rp = −

N
∂  ∂h1  p −1
∂  ∂ζ n 
∂  ∂ζ n 
σp
σp
σn
− ∑δ n
− ∑ δn




∂x 
∂x  n =1 ∂x 
∂x  n = p +1 ∂x 
∂x 

N
∂  ∂h  p −1
∂  ∂ζ n 
∂  ∂ζ n 
− σ p 1  − ∑ δ n
− ∑ δn
σp
σn


∂y 
∂y  n =1 ∂y 
∂y  n = p +1 ∂y 
∂y 
N

N

n= p

n= p

σ p = ∑ Tn = ∑ K f (ζ n − ζ n +1 )
δ 1 = υ1 ,

δ n = υ n − υ n −1

(5)

(6)
n = 2,3,..., N

(7)

Tn : n nolu katmanın transmisivitesi
σp : p yüzeyi altındaki transmisivite
δp : p and p-1 bölgeleri arasında kalan sıvının yoğunluğundaki değişim
n : etkin porozite
Wp : p yüzeyi altındaki kaynak terimi
ζn : n tabakasının kotu
2.3. SHARP ile İlgili Denklemler

Katmanlı kıyı sistemlerinde herbir akifer temiz su ve tuzlu su denklemleri ara yüzeydeki
ortak sınır şartı ile ikiye katlanır.
Sınır şartları ve kaynak terimleri ilavesi ile dikey olarak integre edilmiş denklemler
aşağıdaki formu alır:
S f Bf
=

∂h f
∂t

+ nα
∂h f

 ∂h f
∂h 
+ nβ
− n(1 + β ) s 
∂t 
∂t
∂t 

∂h f

(8)

∂h f

∂
∂
( B f K fx
) + ( B f K fy
) + W f + Q Lf
∂x
∂x
∂y
∂y

∂h f 
∂hs 
∂h
+ n(1 + β ) s − nβ

∂t 
∂t
∂t 
∂h
∂h
∂
∂
= ( Bs K sx s ) + ( Bs K sy s ) + Ws + Q Ls
∂x
∂x
∂y
∂y
S s Bs

(9)
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Kfx, Ksx, Kfy, Ksy x ve y yönündeki temiz ve tuzlu su hirolik iletkenlikleri
Wf, Ws temiz ve tatlı su pozitif veya negatif kaynak terimleri
Qlf, Qls akiferin tepesi ve zemini arası toplam temiz ve tuzlu su debileri
hf ,hs ortalama tatlı ve tuzlu su piyezometrik yükseklikleri
Sf , Ss tatlı ve tuzlu su özgül depolamaları
Bf , Bs tatlı ve tuzlu su bölgelerinin kalınlıkları
α basınçsız ve basınçlı akiferi için sırasıyla 1, 0 değerlerini alan parametre
β temiz ve tuzlu su arasındaki boyutsuz yoğunluk oranı

2.4. Sayısal Yöntem
Her üç programda da kullanılan denklemler benzerdir. SWI’deki (2) ve (3); SHARP’daki (8)
ve (9) numaralı denklemler MOFLOW’da kullanılan ve sızıntı terimlerini de içeren (1) numaralı
denklemin benzerleridir ve blok merkezli implisit sonlu farklar yöntemiyle çözülebilirler
[McDonald and Harbaugh, 1988].

3. TUZLU SU GİRİŞİMİNİN SİMÜLASYONU
3.1. İdealleştirilmiş Akifer Uygulaması
Bu bölümde farklı üç durum için idealleştirilmiş basit dikdörtgen kıyı akiferi kullanılmıştır.
Temiz ve tuzlu su olmak üzere iki farklı bölüm ve aralarında keskin ara yüzey bulunmaktadır.
Problem ilk olarak SWI daha sonra SHARP programları kullanarak çözümlenmiştir.

3.1.1 SWI
Şekil 4’de görülen, koyu renkli sınırlar geçirimsiz sınırları, ilk üç kolon da denizi temsil
etmektedir. SWI’de kıyı akiferi modellenirken kıyı tabanını temsil eden bir katman en tepedeki
akifer üzerine ilave edilmektedir (Şekil 5). Bu fiktif katmandaki piezometrik yüksekliğin değeri
denizdeki ortalama su seviyesi kadar alınır.

1
2
3

W

4
5
1
x

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Şekil 4. İdealleştirilmiş akiferin plan görünüşü (SWI)
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R=10-4 m/gün
20
katman1
0.5
0
z

katman 2
tuzlu su

temiz su
-20

0

300
800
1500
x
Şekil 5. İlk şartları gösteren SWI modeli dikey kesit görütüsü

3.1.2 SHARP
Akım alanı, kuyu yakınlarında daha küçük aralıklı olmak üzere 7 sıra ve 22 kolona bölünür.
Modelleme yapılırken alanı çevreleyen ve akımın olmadığı bir sınır şartı eklenir. 100m ile 300m
arasındaki bölüm denizi temsil etmektedir (Şekil 6). Ayrıca akifer kalınlığı, deniz seviyesi ile
akifer tabanı arasındaki farkın iki katı olarak alınmıştır (Şekil 7). Bu fark programın
yazılımından kaynaklanmaktadır.

deniz

700

akım alanı

y
0 100 300
x

1400 1500

Şekil 6. İdealleştirilmiş akiferin plan görünüşü (SHARP)

R=10-4 m/gün
20
0
z
tuzlu su
0 100

300
x

temiz su

-20

800

1400 1500

Şekil 7. İlk şartları gösteren SHARP modeli dikey kesit görüntüsü
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3.1.3 İdealleştirilmiş Akifer ve Pompaj Kuyusu
Kuyu denizden 800 metre uzağa yerleştirilmiştir. Programda kullanılan veriler Tablo 1’de
özetlenmiştir. Ara yüzey kotlarının 10000 gün sonundaki değerleri Şekil 8 de gösterilmiştir.
Tablo 1. İdeal akifer modeli için gerekli bilgiler
SWI
1500 m
500 m
0.5 m
20 +20 m
0.0001 m/gün
-20 m3/gün
10-5 m/gün
10 m/gün
0.02 m/gün
0.2

Akifer uzunluğu
Akifer genişliği
1. (fiktif) katmanın kalınlığı
2. katmanın kalınlığı
Akiferin kalınlığı
Yağış
Kuyudan çekilen miktar
1. (fiktif)katmanın hidrolik iletkenliği
2. katmanın hidrolik iletkenliği
Hidrolik iletkenlik
Dikey iletkenlik
Etkin porozite

SHARP
1500 m
500 m
40 m
1.157*10-9m/sn
2.314 m3/sn
1.157*10-4m/sn
0.2

Ke s k in ara yüze y k otları
0
0

500

1000

1500

2000

-5

d (m)

-10

SHA RP
SWI

-15
-20
-25
L (m )

Şekil 8. Pompaj kuyusunun çalışması durumunda kuyunun bulunduğu yatay eksen üzerindeki
ara yüzey kotları

3.1.4 İdealleştirilmiş Akifer, Pompaj Kuyusu ve Yapay Besleme
Modele doğal yağışa ek olarak denizle kuyu arasındaki 6. kolona yüzeyden yapay besleme
uygulanmıştır. Bu şekilde ara yüzey hareketindeki değişim gözlenmiştir. Suni besleme miktarı,
Rs 0.001 m/gün olarak alınmıştır. Bu miktar doğal yağışın 10 katına eşittir. Ara yüzey kotlarının
10000 gün sonundaki değerleri Şekil 9’da gösterilmiştir.
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Ke s k in ara yüze y k otları
0
0

500

1000

1500

2000

-5

d (m)

-10

SHA RP
SWI

-15
-20
-25
L (m )

Şekil 9. Pompaj kuyusunun çalışması ve yapay beslemenin uygulanması durumunda kuyunun
bulunduğu yatay eksen üzerindeki ara yüzey kotları

3.1.5 İdealleştirilmiş Akifer, Pompaj Kuyusu ve Yüzeyaltı Geçirimsiz Perdesi
Ara yüzey hareketini analiz edebilmek için denizden 600 m uzaklığa 20 m yüksekliğinde
yüzeyaltı geçirimsiz perdesi uygulanmıştır. Bu yöntemle akiferin kuyu ile deniz arasındaki bir
bölümünde akiferin geçirimliliği azaltılmıştır. Bunun için perdenin hidrolik iletkenliği 10-6m/gün
olarak seçilmiştir. Sonuçlar Şekil 10 da verilmiştir.
Ke s k in ara yüze y k otları
0
0

500

1000

1500

2000

-5

d (m)

-10

SHA RP
SWI

-15
-20
-25
L (m )

Şekil 10. Pompaj kuyusunun çalışması ve geçirimsiz perde olması durumunda kuyunun
bulunduğu yatay eksen üzerindeki ara yüzey kotları

3.2 Gerçek Akifer Uygulaması
Çalışma sahası Muğla Marmaris Çamlı Köyündeki Kocaalan tepesi yakınlarında, 36° 57’ ve
37° 00’ kuzey ile 28° 15’ ve 28° 18’ doğu arasında bulunmaktadır. Alan yaklaşık 25 km2 ve
ortalama yıllık yağış 1193.4 mm ve ortalama yıllık ısı 18 °C dir.
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Akım alanı 20 sıra ve 40 sütuna ayrılmıştır. Izgara boyutları x ekseni buyunca 100m, y
ekseni boyuncu 125 m dir. Akiferde 12. sıra boyunca biri 19. diğeri 24. kolonlarda olmak üzere
iki kuyu bulunmaktadır.

3.2.1 SWI
Ayrıklaştırılmış akım alanı SWI modeline uyarlanmıştır. Akifere soldan iki kolon eklenerek
deniz modellenmiştir. Bu ek kolonlarla akım alanı 20 sıra ve 42 kolonla ifade edilmiştir.

3.2.2 SHARP
Izgaralanmış akım alanını çevreleyecek şekilde 2 kolon ve 2 sıra eklenmektedir. Bu eklenen
satır ve sütunlar o bölgelerde akımın olmadığı sınır şartını ifade etmektedir. Bunlara ilaveten
deniz tarafınada da x ekseni doğrultusunda 1000 m uzunluğunda, denizi temsilen 1 kolon daha
eklenmektedir (Şekil 11).
SWI ve SHARP programlar için gerekli bilgiler Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Gerçek akifer modeli için gerekli bilgiler
Aquifer length
Aquifer width
Thickness of 1st layer
Thickness of 2nd layer
Thickness of the aquifer
Recharge
Discharge from well 1 and 2
Hydraulic conductivity of 1st layer
Hydraulic conductivity of 2nd layer
Hydraulic conductivity
Vertical conductivity
Effective porosity

SWI
4200 m
2500 m
1m
61.5 m
8.175*10-4 m/gün
-900 m3/gün
10-5 m/gün
25.23 m/gün
0.02 m/gün
0.3
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SHARP
5000
2700
120.5 m
9.462*10-9m/sec
1.042*10-2 m3/sec
2.92*10-4m/sec
0.3

y
x

Şekil 11. Gerçek akifer için SHARP modeli

Kuyuların bulunduğu eksen boyunca 3990 gün sonundaki ara yüzey kotları Şekil 12’de
verilmiştir.
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Ke s k in ara yüze y k otları
0,00
300
-10,00

1300

2300

3300

4300

5300

d (m)

-20,00
-30,00

SHA RP

-40,00

SWI

-50,00
-60,00
-70,00
L (m )

Şekil 12. Gerçek akiferde 3990. gün sonundaki ara yüzey kotları

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada kıyı akiferlerindeki tuzlu su girişimi keskin ara yüzey varsayımı ile ele
alınmıştır. Idealleştirilmiş bir akiferde ve gerçek bir akiferde ara yüzeyin hareketi, iki farklı
bilgisayar programı kullanılarak incelenmiştir. Ilk durum için idealleştirilmiş dikdörtgen
basınçsız bir akifer modellenmiştir. Ikinci durum için Muğla Marmaris, Çamlı Köyü’ndeki bir
akifer modellenmiştir. Modelleme için gerekli bazı bilgiler eksik olduğundan bunların yerine
ugun olarak tahmin edilmiş değerler kullanılmıştır.
Tuzlu su girişimini engellemek için kuyu ile deniz arasına suni besleme ve yüzeyaltı
geçirimsiz perde teknikleri uygulanmış ve bu iki önleme yönteminin etkinlikleri, iki farklı
program sonucu kullanılarak incelenmiş ve birbirleri ile mukayese edilmiştir. Bu sonuçlar
aşağıda özetlenmiştir.
Ilk çalışmada sadece kuyu ve yağış uygulamalarının ara yüzey hareketi üzerindeki etkisi
incelenmiş ve pompaj etkisiyle ara yüzeyin yukarı doğru konileşmesi gözlenmiştir. Daha sonraki
aşamalarda uygulanan suni besleme ve yüzeyaltı geçirimsiz perde uygulamaları ile ara yüzeyin
ve konileşmenin tabana doğru hareketi incelenmiştir. Her iki program da idealleştirilmiş akifer
için benzer sonuçlar vermiştir. Tuzlu su girişimini engellemede kullanılan iki metodun da etkili
olduğu sonucuna varılabilir.
Gerçek akiferde SWI ve SHARP kullanılarak elde edilen ara yüzey kotları birbirinden
farklılık göstermektedir. Bu fark iki yöntemin kullandığı tepe-topuk metodundaki farklılıkların
düzensiz akım alanı üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor olabilir.
Önlemlerin alanacağı bölgelerde veya kuyuya yakın bölgekerde daha küçük ölçülendirilmiş
ızgaralar kullanılırsa bilgisayar programları daha doğru sonuçlar verir.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar temel alınarak kıyı akiferlerindeki tuzlu su girişimi
konusunda yapılacak olan çalışmalar için öneriler aşağıda sunulmuştur.
- Bilgisayar modelleri önleme tekniklerinin uygulanacağı alanlarda daha küçük ızgaralar
kullanarak test edilebilir.
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- Bu çalışmada çok katmanlı kıyı akiferleri için uygulama yapılmamıştır. Bu programlar
kullanılarak çok katmanlı akiferler için de modellemeler yapılabilinir. SHARP özellikle çok
katmanlı akifer uygulamaları için yazılmış bir programdır.
- Tuzlu su girişimini önlemede bu çalışmada kullanılan yöntemlerin dışında farklı yöntemler
de vardır. SWI ve SHARP kullanarak bu yöntemler de modellere uygulanabilinir.
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HETEROJEN AKİFERLERDE BİR KUYUYA DOĞRU KARARSIZ AKIM
Mesut ÇİMEN
Süleyman Demirel Üniv., Mühendislik-Mimarlık Fak., İnşaat Mühendisliği Böl., 32260, Isparta
mesutcim@mmf.sdu.edu.tr

ÖZET
Bu çalışma, bir pompaj kuyusu etrafında farklı hidrolik özellikli silindiriksel iki ayrı bölgeden
meydana gelmiş heterojen akiferlerin kuyuya doğru kararsız hal akımını göz önüne almaktadır.
Pompaj kuyusunun büyük çaplı ve akiferin ise basınçlı olduğunu varsaymaktadır. Akifer hidrolik
özellikleri olarak bilinen iletim kapasitesinin depolama katsayısına oranı olarak bir parametre
tanımlanmış ve hesaplamalar bu parametreye bağlı olarak yapılarak yeni bir kuyu fonksiyonu
ifadesi elde edilmiştir. Heterojen akiferlerin hidrolik elemanlarını tahmin etmek için bu
fonksiyonun daha kolay bir şekilde uygulanabilir olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler :Heterojen Akiferler, Yeraltısuyu, Pompaj, Kararsız Akım, Akifer Testi
UNSTEADY FLOW TO A WELL IN HETEROGENOUS AQUIFERS
ABSTRACT
This study considers analytically unsteady flow to a well in heterogenous aquifers that is
cylindrically composed of two distinctive regions around the well with different hydraulic
properties. It assumes that pumping well is large diameter and that aquifer is confined. The
parameter is implied as the ratio of the transmissivity and the storage coefficients of two regions.
A new well function expression is defined to evaluate field data. The function is seen as an
approximation and is easily applicable to estimate the transmissivity and the storage coefficients
of the heterogenous aquifers.

Key Words: Heterogenous Aquifers, Ground Water, Pumping, Unsteady Flow, Aquifer Test
1. GİRİŞ
Bir akifer ortamı genel anlamda heterojen ve anizotroptur. Granüler, karstik ve çatlaklı
ortamlarda bulunan akiferler, her ne kadar homojen ve izotrop birer akifer ortamı gibi gözükse
de, bu üç tip ortam kendi içerisinde de heterojen ve anizotroptur. Yeraltısuyunu taşıyan bu
ortamlar yeraltısuyu hareketinin de fiziğini etkilemektedir. Akiferin yapısı herhangi bir pompaj
testinin yorumlanmasında ve değerlendirilmesinde önemli bir role sahiptir. Bütün akiferler
kompleks bir yapıya sahiptir. Bu kompleks sistem çeşitli kabullere dayalı ve matematiksel olarak
çözülebilir basit bir sisteme dönüştürülür. Bu konu ile ilgili Çimen (1999) bir çalışma yapmış ve
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o, çatlaklı bir ortamdaki bir pompaj kuyusuna doğru kararsız akımda poroz blokların geometrik
ve hidrolik özelliklerini inceleyerek, çatlaklı ortamdaki tip eğrilerin bu özelikllikler ile nasıl
değiştiklerini araştırmıştır.
Basınçlı akiferlerdeki klasik akifer test metotları, yeraltısuyu akımı problemlerinin analitik
çözümlerinde bir basitleştirme olarak akiferi homojen, izotrop ve uniform geometrili olarak göz
önüne alır. Bu kabuller, Theis (1935), Papadopulos and Cooper (1967) ve Şen (1982) tip eğrileri
gibi klasik tekniklerle akiferin iletim kapasitesi ve depolama katsayılarının değerlendirmelerinde
hatalara sebep olur.
Özellikle sedimanter havzalardaki basınçlı akiferler, farklı permeabilite ve depolama
özelliklere sahip iki yada daha fazla ayrı bölgelerden meydana gelebilir. Böyle bir jeolojik
oluşum n bölgeli heterojen (patchy) akiferler olarak bilinir. Bu akiferler radyal yada lineer
süreksiz iki yada daha fazla bölgeden oluşurlar. Radyal süreksizlik ayrıca pompaj kuyularının
açılması sırasında kuyuların etrafında da görülebilmektedir. Heterojen akiferler ile ilgili pek çok
çalışma (süreksizliğin radyal yada lineer olmasına göre, akım tipinin kararlı yada kararsız
olmasına göre, çözüm tekniğinin numeric yada analitik olmasına göre) yapılmıştır [Muskat,
1937; Ramey, 1970; Barker ve Herbert, 1982; Fenske, 1984; Şen, 1987; Butler, 1988]. Ancak bu
çalışmaların hiç birinde pompaj kuyusunun depolama özelliği göz önüne alınmamıştır.
Bu çalışma, Çimen (2005) tarafından ele alınmış farklı iki hidrolik özellikli radyal bölgelerden
oluşmuş (heterojen) basınçlı akiferlerde büyük çaplı bir kuyuya doğru kararsız akımın analitik
çözümlerini sunar. Teklif edilen ifadeler ve tip eğriler her akifer bölgesindeki iletim
kapasitesinin ve depolama katsayısının belirlenmesi için kullanılabilmektedir.

2. TEORİ VE PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ
Şekil 1’de basınçlı hidrolik şartlar altında T1 ve T2 gibi farklı iletim kapasitesine ve S1 ve
S 2 gibi yine faklı depolama katsayılarına sahip iki silindirik bölgeye sahip heterojen bir akifer
görülmektedir. Her bir bölge kendi içerisinde homojen ve izotrop ve akifer kalınlığı uniform
olup m ‘dir. Pompaj kuyusu çapı sonlu olup silindirik bölgelerin merkezine yerleşmiştir. Pompaj
debisi, Q, sabittir ve kuyu filtresi ile kaplama borusunun yarıçapları rw ve rc ‘dir. Pompaj
kuyusundan itibaren iki bölge arasındaki mesafe R ‘dir. Her bölge için Darcy kanununa dayalı
yeraltısuyu akım denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir:

Q
Piezometrik seviye

sw
rc
rw

S2, Τ2

S1, Τ1

S1, Τ1 S2, Τ2

R

m

Şekil 1. Heterojen akiferde bir kuyuya doğru akım
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∂ 2s i
∂r 2

+

1 ∂s i Si ∂s i
=
r ∂ r Ti ∂ t
(1)

Burada i, (i = 1,2), heterojen akiferin bölge numarası; s i r mesafedeki ve t zamanındaki i.
bölgedeki düşüm; Si ve Ti i. bölgedeki depolama katsayısı ve iletim kapasitesi; r pompaj
kuyudan itibaren mesafe ve t pompajın başlamasından itibaren zamandır. Denklem 1 in
çözümüm için gerekli başlangıç ve sınır şartları;
s i (r, t = 0 ) = 0
(2)

s 2 (r → ∞, t ) = 0
(3)
s1 (R , t ) = s 2 (R , t )
(4)
T1

∂s1 (R , t )
∂s (R , t )
= T2 2
∂r
∂r
(5)

∂s
 ∂s 
2πT1rw  1 
= πrc2 w − Q
∂t
 ∂ r  r =rw

(6)
Denklem 6 ‘daki s1 ve s w , sırasıyla kuyu yüzeyindeki (veya akiferin 1. bölgesindeki) ve kuyu
içindeki düşümlerdir.
Çimen (2005), Denklem 1 ‘i yukarıdaki koşullar altında çözmek için, boyutsuz
parametrelerden yararlanmış ve Boltzmann transformu yardımıyla analitik olarak çözmüştür. Her
iki bölge için elde edilen ifadeler aşağıda verilmiştir:
II. Bölge için,

W (t D 2 ) =

1
t D2 α

(7)

W (t D 2 ) =

 1
u 2 R  1− 
 α
e

1

(t D 2 α )e t D2

α

s 2 (r, t )
1
Q 4πT2 1 − s πr 2 Q t
w c

(

− E 1 (t D 2 α )

)

(8)
I. Bölge için,
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E1 (u 2 )

r≥R

için

T
1 [E1 (u1 ) − E1 (u 1R )]
W (t D1 ) = 1 W (t D2 )r = R +
2
1
T2
t D1
− E1 (t D1 )
t D1
t D1e
(9)
s (r, t )
1
W (t D1 ) = 1
Q 4πT1 1 − s πr 2 Q t

(

w

c

)

rw ≤ r ≤ R için

(10)

S r2
r
Burada W (t Di ) boyutsuz kuyu fonksiyonu; t Di = i w boyutsuz zaman değişkeni; rD =
4Ti t
rw
2
2; u
boyutsuz mesafe değişkeni; u i = t Di rD
iR = t Di rDR ; rDR = (R rw ) ; α = S 2 T1 S1T2 ;

E1 (η) =

∞ −x
e

∫

η

x

dx eksponansiyel integral fonksiyonudur.

Elde edilen ifadelerde boyutsuz kuyu fonksiyonları klasik Theis kuyu fonksiyonundan
(W(u ) = 4πTs Q ) farklıdır. Ayrıca bu ifadelerden, büyük çaplı kuyular için elde edilmiş
Papadopulos ve Cooper (1967), Şen (1982) ve Çimen (2001) tip eğrileri gibi farklı depolama
katsayıları için tip eğriler oluşmamakta, Theis eğrisi gibi yalnızca bir tip eğri elde edilmektedir.
Ancak, bu yöntemde hem gözlem kuyusunun hem de pompaj kuyusunun düşüm değerlerinin
kullanılması bir dezavantaj olarak düşünülebilir. Fakat bu dezavantaj, kuyu yüzeyindeki ve kuyu
içindeki düşümlerin farklı olduğu kabulü (kuyu kaybı) göz önüne alındığı içindir. Yukarıda
sayılan yöntemlerin hiç birinde kuyu kaybı göz önüne alınmamıştır.
3. DEĞERLENDİRMELER

Deklem 7 ve Denklem 9, iki bölgeli silindirik heterojen basınçlı akiferlerde sonlu çaplı bir
kuyuya doğru kararsız hal akımı ifade eden tip eğri ifadeleridir. Akifer hidrolik özelliklerini
(iletim kapasitesi ve depolama katsayısı) tespit etmek için, bu ifadeler arazi veri grafiği ile
birlikte kullanılabilmektedirler. 1. ve 2. bölgelerdeki kuyu fonksiyonu ifadeleri (Denklem 8 ve
Denklem 10) Theis kuyu fonksiyonundan faklıdır ve yalnızca gözlem kuyularındaki boyutsuz
zaman değişkenlerine ( t Di ) bağlıdır. Bu değişkenler pompaj kuyusundan itibaren iki bölge
kesişimi arasındaki mesafeden (R) ve bir hidrolik faktör olan α ‘dan etkilenirler.
R → ∞ (s 2 → 0, L W (t D 2 )) iken, Denklem 9 ‘un sağındaki birinci ve üçüncü terimler sıfıra
yaklaşır ve bu ifade Çimen (2001) tarafından verilen homojen ve izotrop basınçlı akiferlerdeki
kuyu denklemi ifadesine eşit olur.

W (t D ) =
(11)

E1 (u )

1
tD

1
t D e tD

− E 1 (t D )

t D1 = t D 2 α ≤ 0.001 için, Denklem 7 ve Denklem 9 ‘daki paydalar 1 ‘e yaklaşır ve bu
denklemler aşağıdaki formlara azalır:
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 1
u 2 R  1− 
 α  E (u )
W (t D 2 ) = e
1 2

r≥R

için

(12)

T
W (t D1 ) = 1 W (t D 2 )r = R + E1 (u 1 ) − E1 (u 1R )
2
T2
(13)

rw ≤ r ≤ R için

Boyutsuz zaman ve kuyu fonksiyonu arasında Denklem 7 ’nin çözümünden elde edilen tip
eğriler Şekil 2 ‘de verilmiştir. Benzer şekilde, Denklem 9 ‘un çözümünden elde edilen tip eğriler
ise Şekil 3 ’te verilmiştir. Grafikler α = 2 ve R rw = 50 için geçerlidir. Farklı hidrolik
parametreleri ( α ) göz önüne alarak iki bölge için elde edilen çizimler Şekil 4 ve Şekil 5 ‘te
verilmiştir. Bu grafikler r2 / R = R / r1 = 1.2 ve R rw = 50 için geçerlidir.

10+2

W(tD2)

10+1
100
1

10−1
10−2

10+3

1.2

10+4

2

r2/R=5

10+5

10+6

10+7

10+8

1/tD2
Şekil 2. 2. bölge için tip eğriler ( R rw = 50 , α = 2 )

10+2

W(tD1)

10+1
100
5

2 1.2

10+2

10+3

R/r1 =1

10−1
10−2

10+1

10+4 10+5
1/tD1

10+6

10+7

10+8

Şekil 3. 1. bölge için tip eğriler ( R rw = 50 , α = 2 )
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10+2

W(tD2)

10+1
100
10−1
0.1 1 2 5 α=10
10−210+2

10+3

10+4

10+5

10+6

10+7

10+8

1/tD2
Şekil 4. 2. bölge için tip eğriler ( R rw = 50 , r2 R = 1.2 )

10+2

10
5
2
1
0.5
0.2

W(tD1)

10+1
100

α = 0.1

10−1
10−210+2

10+3

10+4

10+5

10+6

10+7

10+8

1/tD1
Şekil 5. 1. bölge için tip eğriler ( R rw = 50 , R r1 = 1.2 )

4. UYGULAMA

Homojen ve basınçlı akiferlerin davranışı, Theis (1935) tarafından verilen denklemle yada
bugün bilindiği haliyle Theis tip eğrisi formundadır. Basınçlı bir akiferden sabit miktarda çekilen
debi sonucunda elde edilen zaman-düşüm grafiği Theis tip eğrisine uymuyorsa, genel olarak iki
durumdan bahsetmek mümkündür: Birincisi, akiferdeki akımın lineer olmadığı (Darcy kanuna
uymadığı), ikincisi ise, akifer malzemesinin homojen olmadığıdır. Akifer malzemesinin
heterojen yapıda olmasını da genel olarak, yine iki gruba ayırmak mümkündür: Birincisi, akifer
malzemesinin yerel olarak heterojenliği, ikincisi ise, bölgesel heterojenliktir. Bu çalışmanın
konusunu oluşturan silindirik heterojen iki bölgeli basınçlı bir akifer göz önüne alınmış ve
Çimen (2005) tarafından elde edilmiş analitik çözümler sunulmuştur.
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Böyle bir problem, pompaj kuyu hidroliğinde iyi bilinmektedir. Özellikle, pompaj kuyuları
çevresindeki akifer malzemesinin pompaj sırasında hasar görmesiyle ve ayrıca, yeraltısuyunun
kuyu borusu içerisine rahat girmesini sağlayacak çakıl malzemesinin kuyu etrafına döşenmesiyle
silindirik iki bölgeli basınçlı bir akifer durumu oluşmaktadır. Ayrıca, bazı sedimanter havzalarda
bulunan ve farklı sedimantların silindirik bölgeler oluşturmasıyla, yine silindirik ve farklı iki
hidrolik bölgeli akiferler bulunabilmektedir. Bununla birlikte, böyle akiferlerden pompaj sonucu
elde edilmiş veri literatürde bulunmamaktadır. Bunun için, kuramsal bir örnek üzerinde problem
ele alınacaktır.
Silindirik iki bölgeli ve pompaj kuyusunun silindirin tam merkezinde olduğu bir basınçlı
akiferi düşünelim. Bu akiferden sabit miktarda ve debisi 0.48 m3/dk. olan suyun çekildiğini,
pompaj kuyusu yarıçapının 0.5m. olduğunu ve pompaj kuyusundan itibaren 20.8m. ve 30m.
mesafelerde iki gözlem kuyusunun bulunduğunu ve hem pompaj kuyusundan hemde gözlem
kuyularından zaman-düşüm verisinin alındığını ve ayrıca, pompaj kuyusundan itibaren 25m.
mesafede akifer özelliklerinin değiştiğini düşünelim. Böyle bir problemde, akifer
parametrelerinin bulunabilmesi için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir:
1. Her iki pompaj kuyusundan elde edilmiş zaman-düşüm eğrileri oluşturulur.
2. R/rw, r2/R ve R/r1 değerlerini hesaplayarak, Denklemler 7 ve 9 ‘a göre, hidrolik faktör
olan çeşitli α değerleri için Şekiller 4 ve 5 ‘e benzer grafikler oluşturulur.
3. Hem pompaj verisinden ve hemde denklemlerden elde edilmiş grafikler çakıştırılır
(Şekiller 6 ve 7).
4. Aynı α değeri için çakıştırılmış eğriler üzerinde, pompaj verisinin bulunduğu herhangi
bir noktadan zaman(ti), düşüm(si), boyutsuz zaman (1/tDi) ve boyutsuz kuyu fonksiyonu
(W(tDi)) değerleri okunur.
5. Okunan bu dört tane değer ve pompaj kuyusundan okunmuş ve bu zamana karşı gelen
düşüm (sw) ile, Denklemler 8 ve 10 ‘un kullanılmasıyla akiferin iki bölgesi için de iletim
kapasiteleri (Ti) elde edilmiş olur.
2
6. tDi=Sirw /4Tit boyutsuz zaman formülü yardımıyla, akiferin depolama katsayıları (Si)
elde edilir.
Kuramsal problemimiz için R/rw=50, r2/R=1.2 ve R/r1=1.2 ‘dir. Her iki bölge için de elde
edilmiş eğriler α=0.1 için çakıştırılmıştır (Şekil 6 ve Şekil 7). Bu çakıştırma sonrasında, pompaj
verileri üzerinde birer nokta M2 ve M1 işaretlenmiştir. İşaretlenen bu noktalara karşı gelen
5
4
t2=100dk, s2=1.43m, 1/tD2=1,15.10 , W(tD2)=3, t1=100dk, s1=2.36m, 1/tD1=3.10 , W(tD1)=0.73
ve sw=8.57m ‘dir. Bu değerlere göre, akiferin ikinci bölgesindeki hidrolik parametreler T2=0.07
2
-7
2
m /dk, S2=2,7.10 ve akiferin birinci bölgesindeki hidrolik parametreler ise T1=0.01 m /dk,
-7
S1=3,7.10 olarak elde edilmiştir.Bu sonuçlara göre hidrolik faktör hesaplanacak olursa
α=S2T1/S1T2=0.104 olarak elde edilmiş ve bu değer, çakıştırma sırasında göz önüne alınan
değerle aynı çıktığı görülmektedir.
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Şekil 6. Kuramsal örneğin 2. bölgesi için tip eğri çakıştırması
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Şekil 7. Kuramsal örneğin 1. bölgesi için tip eğri çakıştırması
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1E+4

5.

SONUÇLAR

Bu çalışmada, Çimen (2005) tarafından verilmiş heterojen akiferlerdeki bir kuyuya doğru
kararsız akım sunulmuştur. Pompaj kuyusunun çevresinde silindirik iç içe geçmiş hidrolik
bakımdan faklı iki akım bölgesinin iletim kapasiteleri ve depolama katsayılarının belirlenmesi
için tip eğriler çizilmiştir. Tip eğrilerin iki bölge içinde farklı meydana geldiği ve bu eğrilerin
akiferin hidrolik parametresi ( α ) ve kesişim bölgesinin pompaj kuyusuna mesafesi (R) ile
değiştiği görülmüştür. Yeni bir kuyu fonksiyonu ifadesi teklif edilerek, akifer parametrelerinin
daha kolay bir şekilde belirlenmesinin mümkün olduğu ifade edilmiştir. Böyle bir akiferin
hidrolik parametrelerinin hesabına ilişkin kuramsal bir örnek verilerek, yöntemin daha kolay
anlaşılması sağlanmıştır.
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ÖZET

Bu çalışmada, akifer parametrelerinin belirlenmesi için; sonlu farklar metodu ve
optimizasyon yöntemlerinin kombine kullanılmasıyla elde edilen “Genetik Algoritma Tekniği ile
Akifer Parametrelerinin belirlenmesi (GATAP)” isimli çözüm algoritması önerilmektedir.
GATAP algoritmasında, sınırlı sayıdaki hidrolik yük değerleri kullanılarak, tanımlanan bir amaç
fonksiyonunun minimize edilmesi ile tüm çözüm bölgesine ait hidrolik yükler ve akifer iletim
kapasiteleri elde edilebilmektedir. Problemi tanımlayan kısmi diferansiyel denklem sisteminin
aynı hidrolik yük değerleri için akifer iletim kapasitelerinden oluşan birden fazla çözümü
bulunduğundan, optimizasyon işleminde global optimumun bulunmasında iyi sonuçlar veren
Genetik Algoritma tekniği kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Genetik Algoritmalar; Sonlu Farklar Metodu; Hidrolik Yük; Akifer
Geçirimlilik Katsayısı; Optimizasyon
AQUIFER PARAMETER ESTIMATION USING GENETIC ALGORITHM
ABSTRACT

In this study, a solution algorithm entitled “Aquifer Parameter Estimation Using Genetic
Algorithm Technique” has been proposed to obtain aquifer parameters by combining finite
difference method and optimization methods. Using limited hydraulic heads in the proposed
algorithm, all the hydraulic heads and transmissivities in a solution domain can be obtained by
minimizing an objective function. Genetic Algorithm technique that gives good results in finding
of global optimum has been used since there is more than one transmissivity solution for same
hydraulic heads in the relevant partial differential equation.
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Key Words : Genetic Algorithms, Finite Difference Method, Hydraulic Head, Transmissivity,
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1. GİRİŞ

Matematiksel modelleme yöntemleri, yeraltı suyu sistemlerinin yönetimi, geliştirilmesi ve
potansiyelinin belirlenmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu modeller, akifer iletim
kapasitesi, özgül depolama katsayısı, besleme/kaynak ve sızma gibi hidrolojik parametrelere
bağlıdır. Bu modellerde kullanılan akifer parametreleri, genellikle laboratuvar ve/veya arazi
çalışmaları ile elde edilmektedir ve büyük akifer sistemlerinde bu parametrelerin belirlenmesi
zaman alıcı ve masraflıdır. Bu nedenle zaman içerisinde bu parametrelerin sınırlı sayıda gözlem
değerinden belirlenmesi için çeşitli çözüm teknikleri geliştirilmiştir. Bu tekniklerden biri de
invers modelleme tekniğidir.
Akifer parametrelerinin belirlenmesi için iki yöntem literatürde yaygın olarak
kullanılmaktadır: İleri model ve invers model. İleri modelde, iletim kapasiteleri, hidrolik yük
değerleri kullanılarak belirlenirken, invers modelde iletim kapasite değerleri sadece hidrolik yük
değerleri kullanılarak belirlenebilmektedir. Hidrolik yük ile iletim kapasitesinin ileri ve invers
modeller için ilişkisi Şekil 1’de görülmektedir.
İleri Model

H = f (T) + ε

T

H

T
T = g (H)
İnvers Model

Şekil 1. İleri ve Invers modellerin grafik olarak gösterimi

burada f , ileri operator, ε, ölçüm hatası vektörü, g , genelleştirilmiş invers operatörüdür. Ölçüm
hatasının sıfıra yaklaşması durumunda T = T olmaktadır.
Son kırk yılda invers modellerin çözümü için ardışık istatistiksel çözüm yöntemleri,
yinelemeli filtreleme teknikleri ve sayısal çözüm yöntemlerinin optimizasyon teknikleri ile
birlikte kullanıldığı modeller ve yapay sinir ağlarına dayanan modeller geliştirilmiştir. Ardışık
istatistiksel çözüm yöntemleri: en küçük kareler yöntemi [Cooley, 1982], maksimum olabilirlik
[Carrera ve Neuman, 1986; Mayer ve Huang, 1999] ve Bayesian kestirimi [Neuman ve
Yakowitz, 1979; Woodbury ve Ulrych, 2000; Feyen ve diğ.,2003; Michalak ve Kitanidis, 2003;
Fienen ve diğ.,2004; Jiang ve diğ., 2004] tekniklerine dayanırken, yinelemeli filtreleme
teknikleri, Kalman filtreleme tekniği [Eppstein ve Dougherty, 1996; El Harrouni ve diğ., 1996]
gibi tekniklere dayanmaktadır. Ayrıca, yaygın olarak ileri modellerde kullanılan sonlu farklar,
sonlu elemanlar ve sınır elemanlar yöntemlerinin optimizasyon teknikleri ile birlikte kullanılması
ile invers problemler çözülebilmektedir [Yeh, 1986; El Harrouni ve diğ., 1992; Prasad ve
Rastogi, 2001; Karahan ve Ayvaz, 2005a]. Bu tekniklerde, problem ölçülen değerlerle
hesaplanan değerler arasındaki hatayı tanımlayan bir amaç fonksiyonunu minimize eden bir
optimizasyon problemine dönüştürülmektedir. Amaç fonksiyonunun minimize edilmesi için yer
altı suyu modellemesinde yaygın olarak Newton [Carrera ve diğ, 1990], eşlenik eğim, QuasiNewton, Levenberg-Marquardt, değiştirilmiş Gauss-Newton yöntemi gibi eğim arama
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yöntemleri [Cooley, 1985; Neuman, 1980; El Harrouni ve diğ., 1992; Karahan ve Ayvaz, 2005a]
ve yapay sinir ağları kullanılmıştır [Karahan ve Ayvaz, 2005b].
İnvers çözümleme tekniklerinde karşılaşılan en önemli problem, çözümün tekil ve stabil
olmamasıdır. Bu nedenle; ölçülen değerlerdeki küçük hatalar, hesaplanan parametrelerde büyük
sapmalara neden olmaktadır. Belirtilen yöntemlerde karşılaşılan bu problemi önlemek için
çözüm aşamasında bazı kısıtlayıcı fonksiyonların kullanılması gerekmektedir. Çözümün hangi
aralıkta olduğu önceden tam olarak bilinemiyorsa, kullanılan kısıtlayıcılar optimum çözümün
elde edilmesini önlemekte ve global optimum yerine lokal optimum çözümler elde
edilebilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, herhangi bir kısıtlayıcı fonksiyon kullanmadan
global optimum çözümü elde edebilen Genetik Algoritma Tekniği (GA) kullanılmıştır.

Bu çalışmada, akifer yapısı, hidro-meteorolojik özellikler ve işletme politikaları için herhangi
bir idealleştirme yapılmadan sınırlı sayıda hidrolik yük ölçüm değeri kullanılarak çözüm
bölgesindeki tüm noktalar için hidrolik yük ve iletim kapasitesi değerleri sonlu farklar yöntemi
ve genetik algoritmaların birlikte kullanılmasını esas alan Genetik Algoritma Tekniği ile Akifer
Parametrelerinin belirlenmesi (GATAP) isimli çözüm algoritması önerilmiştir. Önerilen GATAP
algoritması ile biri literürde verilen üç örnek çözülmüş ve iletim kapasitesi ve hidrolik yük
değerleri için iyi sonuçlar elde edilmiştir.
2. MODEL GELİŞTİRİLMESİ
2.1. Matematik Model

Heterojen ve izotrop olmayan ortamlar için, asal eksenlerle seçilen koordinat eksenlerinin
çakışması durumunda iki boyutlu yeraltı suyu hareketini temsil eden kısmi diferansiyel denklem,

∂  ∂H  ∂  ∂H 
∂H
 m W = S
 Txx
 +  Tyy
∂x 
∂x  ∂y 
∂y 
∂t

(1)

olarak yazılabilir. Burada: x ve y, kartezyen koordinatları [L], Txx ve Tyy, iletim kapasitesi
matrisinin bileşenlerini [L2/T], W, kaynak/yitik terimini [L/T], S, özgül depolama katsayısını, H,
hidrolik yükü [L], t, zamanı [T] göstermektedir. Denklem (1)’i çözmek için kullanılacak
yöntemlerden biri Sonlu Farklar Metodu (SFM)’dir. SFM, değişken doğrultulu eksplisit metod
(DDEM) [Saulyev, 1964] ve değişken doğrultulu implisit metod (DDİM) [Bobba, 1989] olmak
üzere iki gruba ayrılabilir. DDEM denklemlerinin (detay için Singh, 1995’e bakınız), t = m∆t ve
t = (m + 1)∆t zamanları boyunca interge edilerek  ∂H  ’nin ortalama değerinin bulunmasıyla
 ∂t  i , j

Denklem (2)’de verilen SFM denklemi elde edilmiştir.
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H in, +j 1 =

CC =

[CC.(H

n
i, j

) + CE.( H in+1, j ) + CW .( H in−+11,j ) + CS .( H in, j +1 ) + CN .( H in, +j −11 ) + Wi , j

(CE + CW + CS + CN + CC )

Si, j

∆t

 1 
CE = 
T + Ti +1, j
2  i, j
 2∆x 

[

]

 1 
CW = 
T + Ti −1, j
2  i, j
 2∆x 

[

]

]

(2)

(2a)

 1 
 T + Ti , j +1
CS = 
2  i, j
 2∆y 

]

(2d)

(2b)

 1 
 T + Ti , j −1
CN = 
2  i, j
 2∆y 

(2e)

[

[

m+

(2c)

Wi , j = m

Qi, j

1
2

]

(2f)

∆x∆y

Burada, m, zaman indisini, n ise bu zaman adımındaki iterasyon numarasını göstermektedir.
Çözüm bölgesinde yeraltı suyunu modellemek amacıyla, Denklem (2) Gauss-Seidel algoritması
kullanılarak çözülmüştür.
2.2. Genetik Algoritmalar ile Optimizasyon

Yapay zekanın gittikçe genişleyen bir kolu olan evrimsel hesaplama tekniğinin önemli bir
bölümünü oluşturan Genetik Algoritmalar, Darwin’in evrim teorisinden esinlenerek
oluşturulmuştur. Herhangi bir problemin genetik algoritma ile çözümü, problemi sanal olarak
evrimden geçirmek sureti ile yapılmaktadır. GA’lar Goldberg (1989), Gen ve Cheng (1997)’in
kitaplarından sonra mühendislik problemlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
GA’ların temel özelliklerinden birisi kromozomlarla temsil edilen toplumun bazı operatörler
kullanılarak değiştirilmesidir. Kromozomlar, verilen bir l uzunluğunda karakter zincirleriyle
temsil edilebilirler. Genellikle bu karakterler 0 yada 1 olabilir. Her bir kromozom problem için
uygun bir çözümü temsil eder. Kromozomlar semboller zincirinden meydana gelir ve her bir
sembol bir bit (digit) olarak adlandırılır. Her bir bit hangi parametreyi temsil ediyorsa sırasıyla
dizilerek kromozom oluşturulur. Örneğin zincirler ikilik sayı sistemi içerisinde oluşturuluyorsa,
her bir zincir 0 ve 1 değerini alır. GA ile problem arasındaki bağlantı amaç fonksiyonu (F) ile
sağlanır. F fonksiyonu kromozomların gerçel sayılara çevrilmesini sağlar. Eğer F değeri büyükse
bu kromozomun temsil ettiği çözüm diğer kromozomlara göre daha iyidir.
GA’lar ardışık jeneratif bir yöntemdir. GA’lar üç temel parametreyi kullanırlar: Yeniden
üretim, çaprazlama ve mutasyon. GA süreci içerisinde yapılan her bir jenerasyon mevcut olan
toplumdan yeni bir toplum ortaya çıkarır. Başlangıç için toplum büyüklüğü pz olsun. Her bir pz
bireyi bir tam sayıya atanır. Bu atama gelişigüzel veya deterministik olabilir. Yeniden üretim
süreci, en uygun bireyleri amaç fonksiyonuna bağlı olarak ve seçim operatörlerini, örneğin, rulet
tekeri veya turnuva [Goldberg ve Deb, 1991] gibi, kullanarak mevcut toplumun içerisinden
seçerler. Yeniden üretim operatörü mevcut jenerasyondaki en iyi bireylerin seçimini yaparak
gelecek jenerasyonlara geçmesini sağlarlar. Bu operatör işlemini tamamladıktan sonra
çaprazlama ve mutasyon operatörleri devreye girerek toplum içerisindeki diğer manipulasyonları
yapar. Konuyla ilgili detaylı bilgi Ceylan ve Bell (2004) ile Haldenbilen ve Ceylan (2005)’te
bulunabilir.
Akifer parametrelerinin GATAP algoritması ile belirlenebilmesi için, öncelikle kullanılan
herbir değişkenin ikilik sayı sisteminde kodlanarak gerekli uzunluklarının bulunmasını gerektirir.
Bu işlem için her bir katsayının alt ve üst limitleri verilerek, alt limitleri (0000..) ve üst limitleri
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(1111...) temsil etmek koşulu ile, alt ve üst limitler arasında her bir katsayının alabileceği
değerler doğrusal olarak ölçeklendirilerek, bu katsayılara karşılık gelen ikili bitler hesaplanır.
Örneğin, katsayıları 2 bit ile temsil edilmesi durumu aşağıdaki gibidir.
Gerçek değerler
İkilik temsili

0.0 0.55 0.20 1.0
00 01 10 11

Çoklu katsayılı parametrelerde yukarıda temsil edilen değerler her bir parametre için istenilen
sırada temsil edilebilirler. Problemimizde her bir modelleme için belirlenen denklemlerin
katsayıları wi olsun. wi ağırlık katsayıları olarak adlandırılıp aşağıdaki şekilde temsil edilebilir:
Ağırlık parametreleri
İkilik temsil edilmesi

w1 w2 ......
..... wi
1010 … 01 110 … 10

01 … 01

Modelleme sırasında ağırlık parametrelerinin ikilik sistemde temsil edilirken, her bir ağırlık
katsayısı için fazla sayıda bit kullanmak duyarlılığı artıracaktır. Ancak, bit sayısının fazla olması
hesaplama süresini de artırabilir. Bu katsayılar için gerekli olan ortalama bit sayısı ikilik sistem
de aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir:
2m ≥

wiU − wiL
+1
∆w

(3)

Denklem (3)’de wiL alt wiU üst limit değerlerini, ∆w ağırlık parametresinin duyarlılığını, m ise
gerekli olan dijit sayısını göstermektedir.
İkilik sistem içerisindeki sayıların gerçel sayılara dönüşümü ise Denklem (4) yardımıyla
bulunur.
wi = wiL + Φ i

wiU − wiL
+ 1 , i= 1, 2,3,…………,z
∆w

(4)

Denklem (4)’de Φ i ikilik sistemden bulunan tam sayıyı, z ise toplam ağırlık katsayısını ifade
etmektedir.
Yukarıda tanımlamış olan GA modeli yardımıyla toplum formları ve karakteristikleri
değiştirilerek yeni jenerasyon oluşturulur. Ardışık işlem birçok jenerasyondan sonra optimumveya-yakın optimum ağırlık katsayı değerlerine ulaşır. Optimum strateji genellikle optimumu
temsil eden ağırlık katsayılarının bulunmasıdır. Elitler stratejisi ise her bir jenerasyonda bulunan
en iyi kromozomu tutarak diğer toplumun içerisine taşımaktır. Elitler stratejisi problemin çözüm
işlemini kolaylaştırır.
GA’lar amaç fonksiyonu değerlendirmesi işlemine göre sürece devam ederler. Amaç
fonksiyonu, tasarımın veya parametre değerinin ne kadar iyi olduğunu gösterir. Bu nedenle;
amaç fonksiyonunun seçilmesi büyük önem taşır.
Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan amaç fonksiyonlardan birisi olan Hataların Karelerinin
Toplamı (HKT) amaç fonksiyonu olarak seçilmiş ve bu fonksiyonun minimum olması
amaçlanmıştır. Amaç fonksiyonu (F) olarak seçilen HKT, Denklem (5)’de verilmiştir:
N

(

Min F ( x) = ∑ H

2

gözlem
i

−H

hesap
i

)

(5)

i =1
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Denklem (3)’te H igözlem , gözlenen, H ihesap , hesaplanan hidrolik yük değerlerinin, N toplam
gözlem sayısını göstermektedir.
GATAP algoritmasının uygulamasına ait akış diyagramı Şekil 2’de verilmiştir.
Adım 0. Başlangıç. Sınır koşullarının tanımlanması ve genetik algoritma için ilgili
parametrelerin girilmesi (pz, pc, pm, tolerans).
Adım 1. Başlangıç olarak kabul edilen iletim kapasitesi değerlerinin belirlenmesi
Adım 2. Bu iletim kapasitesi değerleri için Denklem (2) kullanılarak sayısal çözüm yapılması.
Adım 3. Denklem (5) kullanılarak gözlenen ve hesaplanan hidrolik yükler için amaç
fonksiyonun hesaplanması.
Adım 4. Amaç fonksiyonun minimum olup olmadığının kontrol edilmesi (Toplumdaki bireylere
ait amaç fonksiyonlarının ortalaması ile toplumdaki en büyük amaç fonksiyonunun
arasındaki farkın tolerans değerinden küçük olup olmadığının kontrolü), eğer değilse
amaç fonksiyonunun değerine göre toplumun yeniden üretilmesi.
Adım 5. Çaprazlama ve Mutasyon operatörlerinin uygulanmasıyla yeni jenerasyonun yapılması
ve yeni toplumun oluşturulması ve Adım 2’ye gidilmesi.

Adım 0

Adım 1

Adım 2

Adım 3

Adım 4

Adım 5

Şekil 2. GATAP algoritmasına ait akış diyagramı
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3. SAYISAL UYGULAMALAR

Geliştirilen GATAP algoritmasının performansını gözlemek amacıyla üç adet örnek kararlı
durum için çözülmüştür. Her üç örnekte de heterojen akifer özellikleri, değişken sınır koşulları
dikkate alınmıştır.
3.1. Uygulama 1

Bu uygulamada, Prasad ve Rastogi (2001) tarafından verilen 36 km2 alana sahip bir akifer
incelenmiştir. Bu uygulamaya ait geometri ve sınır koşulları Şekil 3(a)’da verilmiştir. Şekil
3(a)’dan görüleceği gibi akifer güneyde sabit, doğu ve kuzeyde geçirimsiz ve batıda geçirgen
sınır koşuluna sahiptir. Akifere üç adet pompaj kuyusu açılmış ve akiferin kuzeyde bulunan
kesiminin (Şekil 3(a)’daki taralı bölge) yağış aldığı kabul edilmiştir. Bu uygulamaya ait ilgili
parametreler:
Çözüm Bölgesi Buyutları
: 6 km x 6 km
Grid Aralığı
: 250 m
İletim kapasitesi (hesaplanacak) : T1=150, T2=50, T3=200 m2/gün
Etkili Yağış Yüksekliği : 0.00015 m/gün (Şekil 3(a)’daki taralı bölge)
Pompaj Debileri
: Q1=-800, Q2=-3000, Q3=-6000 m3/gün
Özgül Depolama Katsayısı : S=0.01 Bilinen Hidrolik Yük Sayısı : 18
Toplum Büyüklüğü (pz) : 30
Mutasyon Olasılığı (pm) : 0.01
Çaprazlama Olasılığı (pc) : 0.8
Tolerans Değeri (є)
: 0.000001

2000 m

∂H
=0
∂n

Q1 (5250;4250)

T1

6000 m

∂H
=0
∂n

6000 m

T2

Q2 (2250;2750)

2000 m

∂H
= 0.25 m2 / gün
∂n

2000 m

Q3 (3250;1250)

T3
H = 100 m

6000 m
4000 m

2000 m

Hidrolik Yükün Bilindigi Noktalar

6000 m

Pompaj Yapilan Noktalar

(a)

(b)

Şekil 3. Uygulama 1: (a) Geometri ve sınır koşulları, (b) Hidrolik yüklerin bilindiği sondaj
kuyularının yerleşimi
Bu uygulamada gözlem değeri olarak kabul edilen 18 adet hidrolik yük değerinin bulunduğu
sondaj kuyularının yerleşimi ve sayısal çözüm için kabul edilen grid yapısı Şekil 3(b)’de
görülmektedir. Şekil 3(b)’de gösterilen kuyular ile pompaj kuyularının koordinatları ve
gözlenmiş su seviyeleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Hidrolik yük değeri bilinen noktaların ve pompaj kuyularının koordinatları ve
gözlenmiş değerleri
x (m)
2375
1875
4875
2875
4375
1875
3375
5375
875
4875
1375
4375
2375
4875
875
4375
1375
3875
5375
2375
3375

Kuyu No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pompaj 1
Pompaj 2
Pompaj 3

y (m)
625
1125
1125
1625
1625
2625
2625
2625
3125
3125
3625
3625
4625
4625
5125
5125
5625
5625
1625
3125
4625

H (m)
95
95
91
93
92
91
90
90
95
91
93
91
92
94
98
95
99
98
-

GATAP algoritmasının uygulanmasıyla Denklem (5)’te verilen amaç fonksiyonunun jenerasyon
sayısı ile değişimi Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 4’den görüleceği gibi 38 jenerasyon sonunda
istenilen hassaslık sağlanmıştır.
1200

Amaç Fonksiyonu

1000

800

600

400

200

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Jenerasyon Sayısı

Şekil 4. Uygulama 1 için amaç fonksiyonunun jenerasyon sayısı ile değişimi
GATAP algoritmasının durduğu andaki amaç fonksiyonunun değeri ve hesaplanan iletim
kapasitesi değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Hesaplanan iletim kapasitesi değerlerinin değişimi ve Amaç fonksiyonun değeri
T1 (m2/gün)
T2 (m2/gün)
T3 (m2/gün)
Amaç Fonk. F(x)

Gerçek Değerler
150.00
50.00
200.00
0.0024953
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GATAP
151.20
50.90
199.27

Rölatif Hata (%)
0.80
1.80
0.37

GATAP algoritması ile hesaplanan iletim kapasitesi
değerleri için hidrolik yüklerin değişimi Şekil 5’te
verilmiştir. Ayrıca çözüm bölgesine etki eden
kaynak/yitik parametrelerinin etkisi de vektörel
olarak Şekil 5’te görülebilmektedir.

5500
5000
4500
4000
3500

y (m)

3.2. Uygulama 2

Bu uygulamada, iletim kapasitesi değişimi düzgün
olmayan, 5.29 km2 alana sahip bir akifer
incelenmiştir. Bu uygulamaya ait geometri ve sınır
koşulları Şekil 6(a)’da verilmiştir. Akifere üç adet
pompaj kuyusu açılmış ve akiferin güneyde bulunan
kesiminin (Şekil 6(a)’daki taralı bölge) yağış aldığı
kabul edilmiştir. Bu uygulamaya ait ilgili
parametreler:

3000
2500
2000
1500
1000
500

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

x (m)

Şekil 5. Hidrolik yük değerlerinin çözüm
bölgesi içindeki değişimi (Uygulama 1)

Çözüm Bölgesi Buyutları : 2.3 km x 2.3 km
Grid Aralığı
: 100 m
İletim kapasitesi (hesaplanacak) : T1=40, T2=50, T3=60 m2/gün,
T4=70, T5=80, T6=90 m2/gün,
T7=100, T8=110, T9=120 m2/gün
Etkili Yağış Yüksekliği : 0.0002 m/gün (Şekil 6(a)’daki taralı bölge)
Pompaj Debileri
: Q1=-2160,
Q2=4320, Q3=-2160 m3/gün
Özgül Depolama Katsayısı
: S=0.01 Bilinen Hidrolik Yük Sayısı : 12
Toplum Büyüklüğü (pz)
: 30 Çaprazlama Olasılığı (pc) : 0.8
Mutasyon Olasılığı (pm)
: 0.01 Tolerans Değeri (є)
: 0.000001
∂H
= 0.50 m2 / gün
∂n

T2

T4
H = 45 m

Q1
(500;1100)

T7

T3

T5
Q2
(1100;1100)

T8

T6
Q3
(1700;1100)

H = 45 m

2300 m

T1

T9

∂H
=0
∂n

Hidrolik Yükün Bilindigi Noktalar
Pompaj Yapilan Noktalar

2300 m

(a)

(b)

Şekil 6. Uygulama 2: (a) Geometri ve sınır koşulları, (b) Hidrolik yüklerin bilindiği sondaj
kuyularının yerleşimi
Bu uygulamada gözlem sondaj kuyularının yerleşimi ve grid yapısı Şekil 6(b)’de
görülmektedir. Şekil 6(b)’de gösterilen kuyular ile pompaj kuyularının koordinatları ve
gözlenmiş su seviyeleri Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. Hidrolik yük değeri bilinen noktaların ve pompaj kuyularının koordinatları ve
gözlenmiş değerleri
x (m)
1750
950
2050
250
1950
2050
350
1150
1750
550
1150
1750

Kuyu No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pompaj 1
Pompaj 2
Pompaj 3

y (m)
150
350
350
450
1150
1750
1950
2050
2050
1150
1150
1150

H (m)
50
52
47
47
43
46
46
49
47
34
77
36

Denklem (5)’te verilen amaç fonksiyonunun jenerasyon sayısı ile değişimi Şekil 7’de verilmiştir.
Şekil 7’den görüleceği gibi değişken sayısı ve geometrinin bozulması istenen hassaslık değerine
ulaşmak için yapılması gereken jenerasyon sayısını arttırmaktadır.
6

Amaç Fonksiyonu

5

4

3

2

1

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Jenerasyon Sayısı

Şekil 7. Uygulama 2 için amaç fonksiyonunun jenerasyon sayısı ile değişimi
Uygulama 2 için amaç fonksiyonunun değeri ve hesaplanan iletim kapasitesi değerleri Tablo
4’de verilmiştir.
Tablo 4 Hesaplanan iletim kapasitesi değerlerinin değişimi ve Amaç fonksiyonun değeri

T7 (m2/gün)
T8 (m2/gün)
T9 (m2/gün)

Gerçek Değerler
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00

Amaç Fonk. F(x)

0.0009462

T1 (m2/gün)
T2 (m2/gün)
T3 (m2/gün)
T4 (m2/gün)
T5 (m2/gün)
T6 (m2/gün)

GATAP
40.11
49.98
60.12
69.86
79.98
90.02
100.18
109.68
119.65

Rölatif Hata (%)
0.28
0.05
0.20
0.20
0.02
0.02
0.18
0.29
0.29

Uygulama 2 için hesaplanan iletim kapasitesi değerleri için hidrolik yüklerin değişimi Şekil
8’de verilmiştir. Ayrıca çözüm bölgesine etki eden kaynak/yitik değerlerinin etkisi de vektörel
olarak Şekil 8’de görülebilmektedir.
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2200
2000
1800
1600

y (m)

1400
1200
1000
800
600
400
200

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

x (m)

Şekil 8. Hidrolik yük değerlerinin çözüm bölgesi içindeki değişimi (Uygulama 2)
3.3. Uygulama 3

Bu uygulamada, Uygulama 2 ile aynı geometri ve sınır koşullarına sahip bir akifer ele
alınmıştır. Uygulama 2’den farklı olarak akifere ait iletim kapasitesi değerleri doğrusal olmayan
bir fonksiyon olarak verilmiştir. Bu uygulamaya ait iletim kapasitesi dağılımı [Karahan ve
Ayvaz, 2005a]:
İletim kapasitesi : T = (a + bx + cy + dxy )

2

Uygulama 2’ye ait geometri ve sınır koşulları Şekil 9(a)’da verilmiştir. Bu uygulamada
diğerlerinden farklı olarak çözüm için gereken jenerasyon sayısını düşürmek amacıyla, çözüm
bölgesi içinde 12 adet hidrolik yük değeri ile birlikte 4 adet iletim kapasitesi değerinin de
bilindiği kabul edilmiştir. Hidrolik yükler ve iletim kapasitesinin bilindiği sondaj kuyularının
yerleşimi Şekil 9(b)’de verilmiştir. İletim kapasitesinin bilindiği sondaj kuyularının koordinatları
ve gözlenmiş değerleri Tablo 5’de verilmiştir.
∂H
= 0.50 m2 / gün
∂n

H = 45 m

Q1
(500;1100)

Q3

Q2
(1100;1100)

2300 m

T = (a + bx + cy + dxy) 2
H = 45 m

(1700;1100)

∂H
=0
∂n

Hidrolik Yükün Bilindigi Noktalar
Pompaj Yapilan Noktalar
Transmisivitenin Bilindigi Noktalar

2300 m

(a)

(b)

Şekil 9. Uygulama 3: (a) Geometri ve sınır koşulları, (b) Sondaj kuyularının yerleşimi
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Tablo 5. Hidrolik yük değeri bilinen noktaların ve pompaj kuyularının koordinatları ve
gözlenmiş değerleri
x (m)
50
2250
50
2250

Kuyu No
10
11
12
13

T (m2/gün)
225.0
22.6
44.9
155.0

y (m)
50
50
2250
2250

Bu uygulamada, amaç fonksiyonunda 12 adet hidrolik yük ile birlikte 4 adet iletim kapasitesi
değerinin de minimizasyonu yapılacaktır. Kullanılan amaç fonksiyonu Denklem (6)’da
verilmiştir.
N

(

Min F ( x) = ∑ H

2

gözlem
i

−H

hesap
i

)

i =1

M

(

+ β ∑ T jgözlem − T jhesap

)

2

(6)

j =1

burada, β , hidrolik yükler ile iletim kapasitelerinin boyutlarını eşitleyen bir katsayı, M ise
gözlem iletim kapasitesi sayısıdır. Denklem (6)’nın değerinin jenerasyon sayısına bağlı olarak
değişimi Şekil 10’da gösterilmiştir. Şekil 10’dan görüleceği gibi amaç fonksiyonuna iletim
kapasitelerinin dahil edilmesi ve değişken sayısının azalması sonuca ulaşmak için gerekli
jenerasyon sayısını düşürmektedir.
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Amaç Fonksiyonu
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5
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65

70

75

Jenerasyon Sayısı

Şekil 10. Uygulama 3 için amaç fonksiyonunun jenerasyon sayısı ile değişimi
70 jenerasyon sonunda amaç fonksiyonun aldığı değer ve iletim kapasitesi dağılım
fonksiyonunda kullanılan parametreler Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6’dan görüleceği üzere
GATAP algoritması bu tip parametrik denklemlerin çözümünde de iyi sonuçlar vermektedir.
GATAP algoritması ile hesaplanan iletim kapasitesi değerleri için hidrolik yüklerin değişimi
Şekil 11’de, iletim kapasitelerinin değişimi de Şekil 12’de verilmiştir. Şekil 12’den görüleceği
gibi gözlem iletim kapasiteleri ile hesaplananlar iyi uyum içerisindedir.
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Tablo 6. Iletim kapasitesi dağılımına ait parametreler ve Amaç fonksiyonun değeri

a
b
c
d

GATAP
15.01
-10.37
-8.38
16.19

2200

2200

2000

2000

1800

1800

1600

1600

1400

1400

1200

1200

y (m)

y (m)

Amaç Fonk. F(x)

Gerçek Değerler
15.00
-10.25
-8.30
16.00
0.0010080

1000

1000

800

800

600

600

400

400

200

200

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

200

x (m)

Rölatif Hata (%)
0.09
1.18
0.99
1.19

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

x (m)

Şekil 11. Hidrolik yük değerlerinin
çözüm bölgesi içindeki değişimi
(Uygulama 3)

Şekil 12. Gözlem ile hesaplanan
iletim kapasitelerinin değişimi

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada, sınırlı sayıdaki noktada hidrolik yükler bilindiğinde tüm çözüm bölgesine ait
hidrolik yük ve iletim kapasitesi değerlerinin hesaplanabilmesi için geliştirilen GATAP
algoritması önerilmiştir. GATAP algoritmasının esasını, iki boyutlu zamana bağlı yer altı suyu
hareketini ifade eden denklemin sonlu farklar yöntemi kullanılarak ifade edilmesi ve gözlem
değerler ile hesaplanan değerlerin arasındaki hataların karelerinin toplamını minimum yapan bir
amaç fonksiyonunun genetik algoritma ile minimize edilmesi oluşturmaktadır. Bu tür invers
problemlerinde karşılaşılan en büyük güçlük, sayısal hatalar sonucu ölçülen değerlerdeki küçük
sapmaların hesaplanan değerlerde büyük hatalara yol açmasıdır. Eğim azaltmasını esas alan
optimizasyon tekniklerinde türev alınması nedeniyle bu tür problemlerle karşılaşılmasına karşılık
GATAP algoritmasında türev yerine rastgele arama tekniği kullanıldığı için bu tür problemlerle
karşılaşılmamakta ancak amaç fonksiyonunun minimize edilmesi için gerekli işlem süresi
artmaktadır. İşlem süresi amaç fonksiyonu içerisinde sınırlı sayıdaki hidrolik yük ile birlikte
iletim kapasitesi değerlerinin kullanılmasıyla azaltılabilmektedir. Sınırlı sayıda ölçüm değeri ile
akiferin tümünü temsil eden parametrelerin belirlenmesi ve bu parametrelerin bir yer altı suyu
modelinin girdisi olarak kullanılması ile akiferin farklı işletme senaryoları için sürdürülebilir bir
şekilde yönetimi mümkün olabilecektir.

227

5. KAYNAKLAR

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bobba, A.G., “Numerical model of contaminant transport through conduit-porous matrix
system”, Math. Geology, 21, 861-890, 1989
Carrera, J. ve Neuman, S.P., “Estimation of aquifer parameters under transient and
steady-state conditions, 2. Uniqueness, stability and solution algorithms”, Water Resour.
Res., 22, 211-227, 1986
Carrera, J., Navarrina, F., Vives, L., Heredia, J. ve Medina, A., “Computational aspects of
the inverse problem”. Computational methods in subsurface hydrology. Computational
Mechanics Publications, Southampton, 513-522, 1990
Ceylan H. ve Bell M.G.H., “Traffic Signal Timing Optimisation based on Genetic
Algorithm Approach, Including Drivers’”. Transportation Research, 38B(4), 329-342,
2004
Cooley, R.L., “A comparison of several methods of solving nonlinear regression
groundwater flow problems”, Water Resour. Res., 21, 1525-1538, 1985
Cooley, R.L., “Incoprporation of prior information on parameters into nonlinear
regression groundwater flow models. I: Theory”, Water Resour. Res., 18(4), 965-976,
1982
Eppstein, M.J. ve Dougherty, D.E., “Simultaneous estimation of transmissivity values and
zonation”, Water Resour. Res., 32(11), 3321-3336, 1996
Feyen, L., Gomez-Hernandez, J.J., Ribeiro, P.J., Beven, K.J. ve De Smedt, F., “A
Bayesian approach to stochastic capture zone delineation incorporating tracer arrival
times, conductivity measurements, and hydraulic head observations”, Water Resour. Res.,
39(5), art. no. 1126, 2003
Fienen, M.N., Kitanidis, P.K., Watson, D. ve Jardine, P., “An application of Bayesian
inverse methods to vertical deconvolution of hydraulic conductivity in a heterogeneous
aquifer at Oak Ridge National Laboratory”, Math. Geology, 36(1), 101-126, 2004
Gen, M., ve Cheng, R., Genetic Algorithms and Engineering Design. John Wiley, New
York, 1997
Goldberg, D.E., Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine learning.
Addison-Wesley, Harlow, England, 1989
Goldberg, D.E., ve Deb, K.A., “Comparative analysis of selection schemes used in
genetic algorithms”, Foundations of Genetic Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers,
San Mateo, 69-93, 1991
Haldenbilen, S. ve Ceylan H., “Genetic Algorithm Approach to Estimate Transport
Energy Demand in Turkey”, Energy Policy 33(1), 89-98, 2005
Harrouni, K.E., Ouazar, D. ve Wrobel, L.C., “Inverse problem and boundary element
method in leaky aquifers”, Computational Mechanics Publications, Southampton, 261–
269, 1992
Harrouni, K.E., Ouazar, D., Wrobel, L.C., ve Cheng., A.H.–D., “Aquifer parameter
estimation by extended Kalman filtering and boundary elements”, Eng. Anal. with Boun.
El., 19(3), 231-237, 1996
Jiang, Y.F., Woodbury, A.D. ve Painter, S., “Full-Bayesian inversion of the Edwards
aquifer”, Ground water, 42(5), 724-733, 2004
Karahan, H. ve Ayvaz, M.T., “Groundwater Parameter Estimation by Optimization and
Dual Reciprocity Finite Differences Method”, Jour. of Porous Media, 8(2), 211-223,
2005a
Karahan, H. ve Ayvaz, M.T., “Forecasting Aquifer Parameters Using Artificial Neural
Networks”, Jour. of Porous Media, (Baskıda), 2005b

228

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayer, A.S. ve Huang, C.L., “Development and application of a coupled-process
parameter inversion model based on the maximum likelihood estimation method”, Adv.
in Water Resour., 22(8), 841-853, 1999
Michalak, A.M. ve Kitanidis, P.K., “A method for enforcing parameter nonnegativity in
Bayesian inverse problems with an application to contaminant source identification”,
Water Resour. Res., 39(2), art. no. 1033, 2003
Neuman, S.P. ve Yakowitz, S., “A statistical approach to the inverse problem of aquifer
hydrology. 1. Theory”, Water Resour. Res., 15, 845-860, 1979
Neuman, S.P., “A statistical approach to the inverse problem of aquifer hydrology. 3.
Improved solution method and added perspective”. Water Resource Res., 16, 331–346,
1980
Prasad, K.L., ve Rastogi, A.K., “Estimating net aquifer recharge and zonal transmissivity
values for Mahi Right Canal Project area, India by genetic algorithm”, Jour. of Hydro.,
243, 149-161, 2001
Saulyev, F.K., Integration of equations of parabolic type by the method of nets,
Macmillan Company, 1964
Singh, V.P., Enviromental Hydrology, Kluver Academic Publishers, Netherlands, 1995
Woodbury, A.D. ve Ulrych, T.J., “A full-Bayesian approach to the groundwater inverse
problem for steady state flow”, Water Resour. Res., 36(8), 2081-2093, 2000
Yeh, W.W.–G., “Review of parameter identification procedure in groundwater
hydrology: the inverse problem”, Water Resour. Res., 22(2), 95-108, 1986

229

230

HİDROLİK

231

232

II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu
21-24 Eylül 2005 Gümüldür/İZMİR

HAREKETLİ TABANLI KIVRIMLI KANALLARA YERLEŞTİRİLEN
YAN SAVAK BÖLGESİNDEKİ YEREL OYULMALAR
Fevzi ÖNEN
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnş.Müh.Böl.,Yıldız, İSTANBUL
fonen@yildiz.edu.tr
Hayrullah AĞAÇCIOĞLU
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnş.Müh.Böl.,Yıldız, İSTANBUL
agacci@yildiz.edu.tr
Ali COŞAR
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnş.Müh.Böl.,Yıldız, İSTANBUL
cosar@yildiz.edu.tr
ÖZET

Doğal akarsular genellikle hareketli tabanlı olup, bu akarsularda inşa edilen yan savaklardan
su alma maksadı için yararlanılmaktadır. Bu çalışma, nehir rejimli akım şartlarında ve yan
savaktan serbest savaklanma halinde, hareketli tabanlı kıvrımlı bir kanala yerleştirilen dikdörtgen
enkesitli ve keskin kenarlı yan savaklar için gerçekleştirilmiştir. Hareketli tabanlı kıvrımlı bir
kanal boyunca (θ=30º, θ=60º, θ=90º, θ=120º ve θ=150º) rölatif denge oyulma derinliği Hd/p’nin
V1/Vkr ile değişimi temiz su oyulması ve hareketli taban oyulması için incelenmiştir. Temiz su
oyulmasında, oyulma derinliğinin (H) zamana bağlı olarak lineer arttığı ve belli bir süre sonra
asimptotik olarak denge konumuna ulaştığı görülmüştür. V1/Vkr=0.5-1.0 arasında temiz su
oyulması gözlenmiş ve oyulmanın hız ile hemen hemen lineer olarak arttığı belirlenmiştir.
V1/Vkr>1.0 için hareketli taban oyulması görülmüş; hareketli taban oyulması halinde ise rölatif
denge oyulma derinliğinin temiz su oyulması pik değerinin etrafında salınım gösterdiği tespit
edilmiştir. Kıvrım boyunca yapılan deneylerde hem temiz su oyulması ve hem de hareketli taban
oyulması için θ=30º’de en büyük rölatif denge oyulma derinlikleri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yan savak, Temiz su oyulması, Hareketli taban oyulması, Kıvrımlı kanal.
ABSTRACT

It is known that the rivers in nature have movable beds, it is utilized to supply water from
lateral intake on these rivers. This investigation was carried out along a rectangular curved
channel for sharp crested side weirs over a movable bed and the subcritical flow conditions. The
dimensionless equilibrium scour depth Hd/p versus V1/Vkr was investigated for both clear-water
and movable bed conditions along a curved channel (θ=30º, θ=60º, θ=90º, θ=120º ve θ=150º). The
depth of scour H, linearly increases with time for clear-water scour and then assimptotically
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approaches to the equilibrium depth of scour with time. It is determined that Hd/p increases
almost linearly with the velocity under clear water scour conditions (V1/Vkr=0.5-1.0). It is seen
that, V1/Vkr>1.0, Hd/p fluctuates with V1/Vkr at the maximum values of water scour for movable
bed condition. Along the curved channel, Hd/p is achieved as maximum values at θ=30º for clearwater scour and live bed conditions together.
Keywords: Side weir, Clear-water scour, Live bed, Curved channel.
1. GİRİŞ
1.1. Yan Yavak Akımı

Dikdörtgen en kesitli, prizmatik, yatay ve sürtünmesiz bir kanalda yan savak boyunca su
yüzeyinin değişimi De Marchi [1934] tarafından,
 dQ 
Qh −

dh
ds 
= 2 3
ds gb h − Q 2

(1)

olarak verilmektedir. Burada, Q, yan savak debisi (m3/s), h, akım derinliği (m), b, ana kanal
genişliği (m), g, yerçekimi ivmesi (m2/s) ve dQ/ds, birim uzunluktan savaklanan debi (m3/s.m)
olarak verilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Yan savak akımının planı ve kesiti [Ağaçcıoğlu, 1995]
Ana kanaldaki nehir rejimli akım şartları için verilen bu denkleme göre, ana kanaldaki su
derinliği yan savak başlangıcında minimuma ulaştıktan sonra yan savak ortasına kadar hızla
yükselmekte daha sonra da artış oranı azalarak yan savak sonuna doğru su yüzü hemen hemen
yatay olmaktadır. El-Khashab [1975], yan savak boyunca mansaba doğru gidildikçe
savaklanmadan dolayı ana kanaldaki akımın yavaşlayarak kinetik enerjisinin azaldığını (yan
savak boyunca Froude sayısı azalıyor), yan savağa doğru yanal akımdan kaynaklanan sekonder
akımın şiddetlendiğini ve yan savağın ilk yarısı sonunda ayrılma bölgesi, ikinci yarısında ise ters
akımın meydana geldiğini belirtmiştir (Şekil 2).
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ters akim

yan savak
savaklanma

akim yönü

taban akimi
yüzey akimi

durgunluk bölgesi

Şekil 2. Yan savak boyunca durgunluk bölgesi ve ters akım [Ağaçcıoğlu ve Yüksel, 1998].
1.2. Kıvrımlı Kanallar ve Kıvrımlı Kanallarda Yan Savak Akımı

Kıvrımda meydana gelen akımın en önemli karakteristikleri, helikoidal akım ve maksimum
hız yörüngesinin hareketidir. Helikoidal akım sürtünme, merkezkaç ve atalet kuvvetlerinin
birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Choudhary ve Narasimhan [1977], 180º’lik bir
açık kanal kıvrımında nehir rejimli akım şartlarında helikoidal hareketin θ=150’de dış kıyıda
başladığını ve θ=135º’de dış kıyı bölgesinde maksimuma ulaştığını ve bu bölgede büyük kayma
gerilmeleri oluştuğunu belirtmiştir. Ağaçcıoğlu [1995], kıvrımlı bir kanalın dış kıyısı boyunca
yerleştirilen yan savak akımı ile ilgili çalışmasında maksimum hız yörüngesinin doğrusal
yaklaşım kanalında ana kanal ekseninde, kıvrım girisinden itibaren θ=30º’de iç kıyıda, θ=30º’den
sonra ise θ=60o’de dış kıyıya yerleştiğini ve θ=120º’ye kadar dış kıyıda kaldığını, θ=120º’den
sonra ise tekrar kanal eksenine döndüğünü ifade etmiştir. Araştırmacı, maksimum hız
yörüngesinin doğrultusunun θ=30º civarında, bu bölgede, yanal akım doğrultusuna yakın
olduğunu ifade etmiştir.
Ağaçcıoğlu ve Yüksel [1998], ana kanaldaki akımın Froude sayısı 0.4 civarında iken ters
akımın küçüldüğünü ve yan savak mansabına doğru giderek kaybolduğunu, Froude sayısı 0.7
civarında ise hidrolik sıçramanın meydana geldiğini belirtmişlerdir (Şekil 3). Froude sayısının
daha büyük değerinde ise (Fr=0.8) hidrolik sıçramanın daha da mansaba kayarak duran
dalgaların oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Bunun nedeni de, maksimum hız yörüngesinin
θ=60º’de dış kıyıya yerleşmesinden dolayı yan savak civarındaki Froude sayısının ana kanaldaki
ortalama Froude sayısından daha büyük olması olarak açıklanmıştır.

Şekil 3. Fr1>0.3 için yan savak boyunca akım çizgilerinin değişimi [Ağaçcıoğlu ve Yüksel,1998]

235

Fares [1995, 2000], kıvrımlı bir kanalda yanal savaklanma durumunda sınır kayma
gerilmesinin karakteristik değişimini incelemiştir. Ayrıca kıvrımlı Allan Water nehrinin yan
savak (cutoff) kesitinde taban topoğrafyasındaki değişimleri incelemiş ve buna uygun
idealleştirilmiş rijit tabanlı bir model geliştirerek sınır kayma gerilmesiyle ilgili detaylı
çalışmalar yapmıştır. Bu model çalışmasında hem matematiksel hem de deneysel yaklaşımlar
kullanmıştır. Sonuçlardan elde edilen analizler; kayma gerilmesindeki sürekli azalmanın
kıvrımın yan savak bölgesinde olduğunu göstermiştir. Düşük savaklanma olması halinde kayma
gerilmesindeki maksimum azalmanın %37, yüksek savaklanma halinde ise %82 olduğunu tespit
etmiştir. Bu azalmanın, yan savak bölgesindeki kuvvetli yanal akımdan kaynaklanan ayrılma
bölgesi ve durgunluk bölgesinin gelişimine bağlı olduğu belirtilmiştir.
Araştırmacı, cut-off kesitinde yanal savaklanmadan dolayı taban topoğrafyasında belirgin
değişimler gözlemiş ve aşağıdaki gibi sıralamıştır (Şekil 4).
1.) Yanal savaklanmadan dolayı kıvrımın yarattığı sekonder akım ve su yüzü eğimi değişime
uğramaktadır. Yanal akımın yarattığı sekonder akımın şiddetine bağlı olarak hız ve
kayma gerilme dağılımında değişiklikler olmakta ve doğal olarak bu değişimler yanal
akımın bulunduğu kesitte taban topoğrafyasında değişimlere yol açmaktadır.
2.) Kıvrımın yarattığı düşey yönlü sekonder akım yapısı yanal savaklanmanın şiddetine bağlı
olarak tamamiyle bozulmaktadır. Kıvrımlı kanalın dış kıyısında hız ve kayma
gerilmelerinde önemli azalmalar olmaktadır.
3.) Kıvrımdaki yanal savaklanma bölgesindeki durgunluk ve ayrılma bölgesi, akımın hız
profillerindeki değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
4.) Kayma gerilmelerindeki değişimlerin sonucunda yan savağın (cut-off) mansabında kanal
genişliğinin %40’ı kadar bir mesafede boyuna bir bar oluşmakta (Talveg çizgisi kıvrımın
iç kıyısına doğru kaymakta) ve mansap kesitinde tam yan savağın önünde bir oyulma
çukuru oluşmaktadır. Boyuna bar ve oyulma çukuru, savaklanma oranı, Qw/Q1 ve akımın
derinlik değişimi, (h1-p)/h1’e bağlı olarak değişim gösterir (Şekil 5).

Şekil 4. Allan Water’daki yan savak kanalı
[Fares, 1995]

Şekil 5. Allan Water’daki yan savak
bölgesindeki taban profilleri [Fares, 1995]
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1.3. Katı Madde Taşınımında Denge ve Dengenin Bozulması

Hareketli tabanlı bir akarsu, taşıdığı debi ve katı madde miktarına uygun bir denge konumuna
ulaşır. Böyle bir akarsuyun tabanı hareketli olmakla birlikte taban seviyesinde bir değişme
olmaz. Yani, gelen malzeme miktarındaki değişmeler, akarsuyun tabanında kısa süreli
değişmelere neden olmakla birlikte, neticede gelen malzeme miktarı ile taşıma kapasitesinin eşit
olacağı bir denge durumu oluşur. Bu şekilde oluşan dengeye “Dinamik denge” adı verilir.
Dinamik dengenin en büyük özelliği, katı madde hareketinin kararlı karakterde oluşudur.
Halbuki, oyulma ve yığılma olayı için artık kararlı bir karakterden söz edilemez. Akarsuda
taşınan katı madde miktarında yerel bir değişiklik olursa, tabanda da bir değişim meydana gelir.
Bu değişim, oyulma veya yığılma şeklinde kendini gösterir.
Akım içerisine yerleştirilen köprü ayağı, mahmuzlar ve benzeri yapıların bulunduğu
daraltılmış kesitlerde türbülans şiddetinin artması, katı madde taşınımı ve bu ikisinin karşılıklı
etkileşimi sonucunda, akarsuyun yerel katı madde taşıma kapasitesi artar, bunun sonucunda da
yerel oyulma başlar. Daha sonra oyulma çukurunun geometrisi sürekli olarak değişir. Oyulma
çukuruna gelen katı madde miktarı, giden katı madde miktarına eşit olunca denge oluşur. Bu
durumdaki oyulma derinliğine “maksimum denge oyulma derinliği” denilmektedir.
Akım içerisine yerleştirilen köprü ayağı ve benzeri engelden dolayı, akım alanında bazı
önemli değişiklikler olur. Bu değişimler şöyle sıralanabilir:
• Engelden dolayı akım çizgilerinde meydana gelen sapmalar ve bunun neticesinde de ayak
etrafındaki hız ve basınç alanındaki önemli değişiklikler,
• Ayak etrafında sınır tabakasının oluşması, hız ve basınç alanındaki değişikliklerin
sonucunda sınır tabakasından ayrılmalar,
• Sınır tabakasından bu ayrılmaların neticesinde ayak etrafında çeşitli biçim ve büyüklükte
vortekslerin oluşması ve sekonder hareketler [Üç, 1979].
Köprü ayakları için yapılan deneylerde yaklaşım hızının oyulma olayına etkisi tüm
araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir. Oyulma belli bir hız değerinde başlamakta ve
büyümektedir (Şekil 6). Oyulmaya sebep boyutsuz hız V/Vkr (V, akımın yaklaşım hızı ve Vkr,
kritik hız) şu şekilde sınıflandırılmıştır [Hancu, 1971; Nicollet,1971] ;
a) V/Vkr ≤ 0.5 Oyulma yoktur,
b) 0.5 ≤ V/Vkr < 1.0 Temiz su oyulması ki bu bölgede oyulma V/Vkr ile hemen hemen
lineer olarak artmaktadır.
c) V/Vkr ≥ 1.0 Daimi sürüntü maddesi taşınımı oyulması (Hareketli taban oyulması). Bu
bölgede oyulma hız ile artmaz, çünkü oyulma çukurundan çıkan malzeme ile
membadan taşınan malzeme arasındaki dinamik denge sediment debisinin
şiddetinden etkilenmez.
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Şekil 6. Maksimum rölatif oyulma derinliğinin V/Vkr ile değişimi [Chiew, 1984]
2.

DENEYSEL ÇALIŞMA VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik
ve Kıyı Liman Laboratuvarında mevcut 14 m’lik doğrusal yaklaşım kanalı, 1800’lik 2.95 m
eksen eğrilik yarıçapına sahip 90 cm genişliğinde kıvrımlı kanal ve kıvrımdan sonra 3 m’lik
doğrusal mansap kanalında gerçekleştirilmiştir. Kanal saç levhalarla 40 ve 50 cm genişliklerde
olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Ayırma duvarının yüksekliği 55 cm’dir. 40 cm genişliğe sahip
kısım ana kanal olup, buradan 50 cm genişliğindeki sağanak kanalına savaklanma yapılmıştır.
Kıvrımlı kanal boyunca ayırma duvarının üzerine iki farklı kret yüksekliğinde (p=7 ve 12 cm)
dikdörtgen yan savaklar yerleştirilmiştir (Şekil 7). Ana kanalın tabanına 20 cm yüksekliğinde,
d50=1.15 mm olan kuvars kumu serilmiş ve her deneyden önce tabakalaşmayı önlemek için kum
karıştırılmış ve kanal tabanı düzlenmiştir. Ana kanal taban eğimi % 0.1’dir. Ana kanal genişliği
sabit tutulmuştur. Ana kanaldaki akım derinliği kanalın mansap ucuna yerleştirilen radyal seviye
ayar kapağı ile değiştirilmiştir. Deneyler nehir rejimli akım şartlarında ve serbest savaklanma
hali için gerçekleştirilmiştir. Yan savak nap kalınlığı olarak, yan savak membasında ana kanal
eksenindeki su derinliğine göre elde edilen nap kalınlığı dikkate alınmıştır. Kanalı besleyen
dinlendirme havuzunun sonunda bulunan üçgen ölçüm savağı (900 V) ile ana kanal debisi
belirlenmiş, yan savaktan savaklanan akım, sağanak kanalının sonuna yerleştirilen üçgen ölçüm
savağı (90º V) ile tayin edilmiştir. Yan savağın mansabındaki debi Q2=Q1-Qw denkleminden
bulunmuştur (Q1, ana kanal debisi, Qw, savaklanan debi). Seviye ölçümleri (oyulma ve su
derinlikleri) için raylar üzerinde hareket eden arabaya monte edilmiş ± 0,1 mm hasasiyetli
limnimetre kullanılmıştır.
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Şekil 7. Deney Kanalı
Taban malzemesini harekete geçirecek kritik akım hızı (Vkr), su derinliğine bağlı olarak pilot
deneylerle tayin edilmiştir. Buna ait denklem aşağıda verilmiştir (h1, yan savak membasında ana
kanal eksenindeki su derinliği).
Vkr=0,1556 log(4809h1)

(2)

Hareketli tabanlı kıvrımlı bir kanalda yan savağın mansap kısmında meydana gelen oyulma
olayına etki eden değişkenler sırasıyla şunlardır; yan savak membasında ana kanal eksenindeki
ortalama hız V1, tabandaki malzemeyi hareket ettirecek kritik hız Vkr, yan savak membasında
ana kanal eksenindeki su derinliği h1, akışkanın özgül kütlesi ρ, taban malzemesinin özgül
kütlesi ρs, akışkanın kinematik viskozitesi υ, yan savak uzunluğu L, yan savak eşik yüksekliği p,
ana kanal genişliği b, taban malzemesinin medyan çapı d50, yerçekimi ivmesi g, yüzey gerilmesi
σ, kanal taban eğimi J0, kıvrım eğrilik yarıçapı r, kıvrım açısı θ dır.
f(Hd, υ, g, ρs, h1, b, p, L, V1, ρ, d50, J0, σ, θ, r)

(3)

rölatif katı madde özgül kütlesi ve taban eğimi sabit olduğundan, viskoz etkiler ve yüzeysel
gerilme ihmal edilirse denge oyulma derinliğine etki eden boyutsuzlar aşağıdaki şekilde bulunur.
Hd/p = f(1/Fr*2, (h1-p)/h1, b/p, d50/p, L/r, θ)

(4)

1/Fr*2 terimi, akımın ataletini ifade etmek üzere V1/Vkr ifadesi ile değiştirilirse,
Hd/p = f(V1/Vkr, (h1-p)/h1, b/p, d50/p, L/r, θ)

(5)

boyutsuzları bulunur.
Burada, Hd/p, rölatif denge oyulma derinliği, V1/Vkr, rölatif akım şiddeti, (h1-p)/h1, akım
sığlığı, b/p, rölatif savak kret yüksekliği, d50/p, rölatif katı madde büyüklüğü, L/r, rölatif yan
savak uzunluğu ve θ, kıvrım açısıdır.
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2.1. Kıvrımlı Kanalda (θ=300) Oyulma Derinliği H’nin Zaman (t) ile Değişimi

Bu bölümde ilk önce θ=300’lik kıvrım açısında, L=40 cm uzunluklu ve p=7 ve 12 cm kret
yükseklikli yan savaklarda, farklı akım şartlarında (V1/Vkr) oyulma derinliği Hd’nin zamanla
değişimi temiz su oyulması için incelenmiş ve sırasıyla Şekil 8 ve Şekil 9’da verilmiştir. Temiz
su oyulması için ana kanaldaki hız, tabanda hareketin başlangıç hızı olan Vkr’den küçük
seçilmiştir. Deneyler V1/Vkr=0.5-1.0 aralığında gerçekleştirilmiş ve deneyler 12 saat devam
ettirilmiştir (birbirini takip eden iki saat arasında oyulma derinliğinin sıfıra yaklaşması).Oyulma
derinliği olarak, yan savağın mansabında ters akım bölgesindeki maksimum oyulma derinliği
dikkate alınmıştır. Şekillerden de görüldüğü gibi başlangıçta oyulma derinliği zamanla hızlı bir
şekilde artmakta ve daha sonra zamana bağlı olarak asimptotik olarak devam etmekte ve nihai
durumda değişim sıfıra yaklaşmaktadır. Böylece oyulma derinliği dengeye ulaşmaktadır.
Dengeye ulaşma süresi akımın şiddetine (V1/Vkr) ve yan savak yüksekliğine bağlıdır. Akımın
şiddeti arttığında oyulma derinliğinin dengeye ulaşma süresi artmaktadır. Diğer taraftan, aynı
V1/Vkr değerlerinde b/p boyutsuzunun artmasıyla (b/p=5.71) dengeye ulaşma süresi daha uzun
olmaktadır. Yani büyük kret yükseklikli yan savaklarda dengeye ulaşma süresi daha erken
olmaktadır.
20
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Şekil 8. 30º’lik kıvrım bölgesinde L=40 cm ve p=7 cm’lik yan savakta temiz su oyulmasının
zamanla değişimi
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Şekil 9. 30º’lik kıvrım bölgesinde L=40 cm ve p=12 cm’lik yan savakta temiz su oyulmasının
zamanla değişimi
2.2. Kıvrımlı Kanal Boyunca Hd/p-V1/Vkr Değişimi

Bu bölümde, kıvrımlı kanalda (θ=30º, θ=60º, θ=90º, θ=120º ve θ=150º) dikdörtgen kesitli L=40
cm uzunluğunda, p=7 ve 12 cm kret yüksekliklerinde yan savaklarda farklı akım şartlarında
Hd/p’nin V1/Vkr ile değişimi incelenmiş ve Şekil 10 ve Şekil 11’de verilmişlerdir. Kıvrımlı
kanalda temiz su oyulması hali için Hd/p’nin V1/Vkr ile hemen hemen lineer arttığı ve V1/Vkr=1.0
civarında maksimum denge oyulma derinliğine ulaşıldığı Şekil 10 ve Şekil 11’de
görülebilmektedir. Kıvrımlı kanalda temiz su oyulması hali için tabanda hareket V1/Vkr>0.50
değerinden sonra başlamaktadır. Kıvrımlı kanallarda aynı akım şartları için kret yüksekliği
arttıkça cidar sürtünmesi dolayısıyla sekonder akımın gücü azalmakta ve buna bağlı olarak
oyulma derinliği azalmaktadır. Şekil 10 ve Şekil 11’de görüldüğü gibi büyük kret yükseklikli
(p=12 cm) yan savakta daha küçük rölatif denge oyulma derinlikleri Hd/p elde edilmiştir.
Kıvrımlı kanalda V1/Vkr>1.0 değerinden sonra hareketli taban oyulması başlamaktadır (15-90
dakika). Hareketli taban oyulmasında, V1/Vkr değeri arttıkça Hd/p değeri temiz su oyulmasındaki
en büyük pik değeri etrafında salınım göstermektedir. Bunun nedeni de kıvrımlı kanallarda,
yanal savaklanmadan dolayı meydana gelen sekonder akıma ilave olarak kıvrımın yarattığı
sekonder akımın, akım hızındaki artışla şiddetlenmesidir. Kıvrım tarafından yaratılan helikoidal
akımın hareketli taban halinde rölatif denge oyulma derinliğini artırıcı bir etkisi olduğu
gözlenmiştir. Ağaçcıoğlu [1995], θ=30º ve θ= 60º’ler arasında sekonder akımın etkisinin çok
şiddetlendiğini, θ=90º’ye kadar devam ettiğini ve θ=120º ve θ=150º’lerden sonra bu etkinin
azaldığını gözlemlemiştir. Kıvrımlı kanallarda kıvrımdan dolayı meydana gelen sekonder akım,
yanal akım sebebiyle ana kanalda meydana gelen sekonder akımın şiddetlenmesine ve daha fazla
savaklanmaya sebep olmaktadır. Ağaçcıoğlu [1995] yaptığı deneylerde θ=30º ve θ=60º’lerde yan
savak debi katsayısının Cd büyük değerler aldığını ve salınımlar gösterdiğini tespit etmiştir.
180º’lik hareketli tabana sahip kıvrımlı bir kanalda θ=30º-45º civarında sekonder akımın etkisi en
büyük şiddete sahiptir. Şekil 10 ve Şekil 11’de θ=30º’de en büyük oyulma derinliklerine
ulaşılmıştır. θ=120º ve θ=150º’lerde daha küçük oyulma derinlikleri elde edilmiştir. Kıvrımlı
kanalın ilk yarısındaki (θ=0º-θ=90º) sekonder akımın etkisi ikinci yarısındakinden (θ=90º241

θ=180º) daha fazla olduğu için kıvrımın ilk yarısında daha büyük oyulma derinlikleri elde
edilmiştir.

2,0

L/r=0.136, b/p=5.71

θ ( o)

1,8

30

1,6

60
90

1,4

120

Hd/p

1,2

150

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

V 1/V kr

Şekil 10. Kıvrımlı kanalda L=40 cm ve p=7 cm için Hd/p-V1/Vkr değişimi
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Şekil 11. Kıvrımlı kanalda L=40 cm ve p=12 cm için Hd/p-V1/Vkr değişimi
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3. SONUÇLAR

Hareketli tabanlı ve dikdörtgen en kesitli kıvrımlı bir kanalda L=40 cm uzunluğunda, p=7 cm
ve 12 cm kret yüksekliğindeki yan savaklarda akım hızının oyulma olayına etkisinin incelendiği
bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;
1-) Kıvrımlı kanalda temiz su oyulması halinde belli bir zamanda denge oyulma derinliğine
ulaştıktan sonra eğri asimptot olarak devam etmektedir.
2-) Kıvrımlı kanalda aynı kret yükseklikli yan savaklarda V1/Vkr değeri arttıkça denge oyulma
derinliğine ulaşma süresi de artmaktadır. Aynı V1/Vkr değerlerinde yan savak kret yüksekliği
arttıkça (b/p’nin azalması), hem denge oyulma derinliği azalmakta ve hem de daha kısa sürede
denge zamanına ulaşılmaktadır.
3-) Kıvrımlı kanalda temiz su oyulması hali için tabanda hareket V1/Vkr>0.50 değerinden sonra
başlamakta, 0.5<V1/Vkr<1.0 aralığında temiz su oyulması gerçekleşmektedir. Kıvrımlı kanalda
temiz su oyulması hali için Hd/p’nin V1/Vkr ile hemen hemen lineer arttığı ve V1/Vkr=1.0
civarında maksimum denge oyulma derinliğine ulaşıldığı belirlenmiştir.
4-) Kıvrımlı kanalda V1/Vkr>1.0 değerinden sonra hareketli taban oyulması başlamakta ve
1.0<V1/Vkr<2.5 aralığında hareketli taban oyulması gerçekleşmektedir. Hareketli taban
oyulmasında, V1/Vkr değeri arttıkça Hd/p değeri temiz su oyulmasındaki en büyük pik değeri
etrafında salınım göstermektedir.
5-) θ=30º’lik kıvrım bölgesinde en büyük rölatif denge oyulma derinliklerine ulaşılmıştır.
6-) Temiz su oyulmasında olduğu gibi hareketli taban oyulmasında da küçük kret yükseklikli yan
savaklarda (b/p’nin artması) daha büyük Hd/p değerlerine ulaşılmıştır.
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ÖZET

Bu çalışmada, beraber çalışan daraltılmış keskin kenarlı dikdörtgen bir savak ve daraltılmış
keskin kenarlı dikdörtgen bir kapaktaki akım koşulları deneysel olarak araştırılmıştır. Deneyler
değişik üstten aşmalı savak ve kapak altı açıklıklarında yapılmıştır. Elde edilen verilerle beraber
literatürdeki veriler de kullanılmıştır. Savak ve kapağın beraber çalışma durumunda ölçülen debi
değerlerinin savak ve kapağın ayrı ayrı çalışmaları durumunda geçecek debilerin toplamından
genelde biraz daha düşük olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Akım ölçümü, Dikdörtgen savak, Dikdörtgen kapak, Açık kanal akımı
FLOW MEASUREMENT WITH COMBINED WEIRS AND GATES
ABSTRACT

Flow characteristics are investigated experimentally in combined sharp crested rectangular
weirs and sharp crested rectangular gates. Experiments are made for various opening
combinations of over flow weirs and below gates. The experimental data collected are used
together with the data available in literature. It is observed that the combined flow over weirs
and below gates is a little bit less than the summation of flow that would occur in weirs and gates
separately.
Key Words: Flow measurement, Rectangular weir, Rectangular gate, Open channel flow
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1. GİRİŞ

Debi ölçümünde kapak ve savaklar sıkça kullanılan metotlardır. Literatürde tek başına çalışan
çeşitli kapak ve savak tipleri için çalışmalar bulunmasına [Bos, 1989] rağmen birleşik çalışan
savak ve kapaklardaki debi ölçümü çalışmalarına az rastlanmaktadır [Negm ve arkadaşları, 2002,
Murthy ve Rangaraj, 1997]. Genelde savaklarda görülen sediment birikimi problemi birleşik
çalışan savak ve kapaklarda etkisini en alt düzeye düşürmektedir.
Literatürde yapılmış olan çalışmalarda kanalda oluşan akımı savak ve kapak geometrisine ve
savak üstündeki su yüksekliğine bağlı olarak tahmin eden denklemler önerilmiştir [Negm ve
arkadaşları, 2002]. Ancak ilgili çalışmada önerilen denklem su ve kapak yüksekliği oranının
belirli bir aralığı için geçerlidir. Bu çalışmada birlikte çalışan kapak ve savaklardaki akım,
literatürde kapsanmayan su ve kapak yüksekliği oranlarını da kapsayacak şekilde, gözlenmiş ve
literatürle karşılaştırılmıştır.
2. TEORİ

Birleşik çalışan savak ve kapak akım debisini, Q, etkileyen değişkenler: savak ve kapak
genişliği, b, kapak yüksekliği, d, savağın en alt noktasıyla kapağın en üst noktası arasındaki
mesafe, y, toplam su yüksekliği, H, kanal genişliği, B, suyun yoğunluğu, ρ, suyun viskozitesi ν
ve yer çekimi ivmesi, g'dir. Deneylerde kullanılan düzenek ve değişkenler şematik olarak Şekil
1'de gösterilmiştir. Akımı etkileyen değişkenler,
Q= f1(H, b, d, y, B, g, ρ, ν)

(1)

Boyutsal analiz sonucu (1) numaralı bağıntı,
Q

qt =

b = f  H , b , y , b , Re, We 
2
2 g d 1.5
d d d B


(2)

şeklinde ifade edilebilir. Burada Re ve We sırasıya Reynolds ve Weber sayılarıdır.

y H
d
b
Q

Şekil 1. Birleşik çalışan savak ve kapak akımının şematik görünümü
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Ayrı ayrı çalışan savak ve kapaklardaki akım literatürde birçok araştırmacı tarafından
çalışılmış ve akım-su yüksekliği arasındaki bağlantı değişik eşitliklerle ifade edilmiştir. Savak
eşitliği Kindsvater ve Carter [1957] tarafından aşağıdaki denklem ile gösterilmiştir.
2
Q w = C dw b e 2 g h 1e.5
3

(3)

Burada Cdw = savak debi katsayısı, be = etkili savak genişliği, he = savak üstündeki etkili su
yüksekliğidir. Kapak eşitliği ise [Henry, 1950],
Q g = C dg d b 2 g H

(4)

olarak verilmiştir. Burada Cdg = kapak debi katsayısıdır.
3. DENEY DÜZENEĞİ

Deneyler 50 cm genişliğinde (B=50 cm), 30 m boyunda prizmatik dikdörtgen kesitli bir yatay
kanalda yapılmıştır. Debi sabit su seviyeli depodan alınmıştır. Debi ölçümleri küçük debilerde
90°lik keskin kenarlı üçgen savak kullanılarak, büyük debilerde ise üçgen savağa ilave olarak
keskin kenarlı dikdörtgen savak kullanılarak yapılmıştır. Yapılan deneylerden genel bir görünüş
Şekil 2'de gösterilmiştir. Bu çalışmada kullanılan farklı deney koşulları Tablo 1'de verilmiştir.
Burada savak ve kapak geometrik özellikleriyle beraber, deneylerdeki minimum ve maksimum
su yüksekliği de gösterilmiştir. Ayrıca elde edilen boyutsuz parametreler y/d ve H/d değerleri de
Tablonin son iki sütununda verilmiştir. Bu çalışmada yapılan deneylerin yanısıra literatürden
elde edilen veriler de [Negm ve arkadaşları, 2002], Tablo 1'de gösterilmiştir (N1, N2, N3 ve N4).
Yapılan 8 adet deneysel çalışmada mansab kısmının batık olma durumuna rastlanmamıştır.
Dolayısıyla, bu çalışma batık olma durumunu incelememektedir.

Şekil 2. Akımın genel görünümü (b=0.2 m, d=0.05 m, y=0.2 m)
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Tablo 1. Deneysel veriler
Deney No.
1
2
3
4
5
6
7
8
N1
N2
N3
N4

b (m)
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
0.20
0.16
0.20

d (m)
0.10
0.20
0.05
0.10
0.20
0.05
0.10
0.05
0.10
0.10
0.05
0.04

y (m)
0.05
0.10
0.05
0.10
0.20
0.10
0.20
0.20
0.05
0.10
0.10
0.16

y/d
0.5
0.5
1
1
1
2
2
4
0.5
1
2
4

H/d min. H/d max.
1.658
5.355
1.749
2.598
2.395
10.990
2.413
5.293
2.065
2.590
3.791
8.336
3.635
5.660
6.145
10.835
1.890
2.820
2.165
2.290
3.660
5.660
5.750
7.500

4. DENEYSEL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplam su yüksekliğine, H, karşı toplam ölçülen debi, Qölçülen, değişik deney
konfigürasyonları için Şekil 3'te verilmiştir. Şekil 3'teki veriler boyutsuz hale getirilerek H/d'ye
karşılık qt Şekil 4'te çizilmiştir. Ayrıca, aynı şekil üzerinde literatürden elde edilen (Tablo 1'de
verilen) veriler de gösterilmiştir. Şekil 4'ten bu çalışma ile Negm ve arkadaşlarının [2002]
çalışmasında elde edilen verilerin uyumlu ve ayrıca bu çalışmanın H/d aralığının daha geniş
olduğu gözlenebilmektedir. Ayrıca boyutsuz hale getirilmiş verilerin y/d oranlarına göre
gruplandığı görülmektedir.

140
120
1 y/d=0.5

Qölçülen (L/s)

100

2 y/d=0.5
3 y/d=1

80

4 y/d=1
5 y/d=1
6 y/d=2

60

7 y/d=2
8 y/d=4

40
20
0
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

H (m)

Şekil 3. Toplam su yüksekliğine karşı gelen toplam debi
Negm ve arkadaşları [2002] yaptıkları deneysel çalışma sonucu aşağıdaki ilişkiyi önermişlerdir.
Q = F (Q w + Q g )

(5)
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14
1 y/d=0.5

12

2 y/d=0.5
3 y/d=1

10

4 y/d=1
5 y/d=1
6 y/d=2

8
qt

7 y/d=2
8 y/d=4

6

N1 y/d=0.5
N2 y/d=1
N3 y/d=2

4

N4 y/d=4

2
0
0

2

4

6

8

10

12

H/d

Şekil 4. H/d'ye karşılık gelen qt değişimi
Burada Qw ve Qg sırasıyla 3 ve 4 numaralı eşitliklerden elde edilen debilerdir. F ise bir katsayı
olup aşağıda verilmiştir.
F = 0.833 + 0.0306

H
d

(6)

Bu denklemin 1.5≤ H/d≤ 6 aralığında geçerli olduğu belirtilmektedir. Negm ve arkadaşlarının
[2002] önerdiği 5 numaralı denklem kullanılarak her H/d'ye karşılık gelen boyutsuz debi, qt,
hesaplanmıştır. Elde edilen bu ilişki deney verileriyle beraber Şekil 5'te çizilmiştir. Şekilden de
görüldüğü gibi H/d'nin 6'dan küçük olduğu durumlarda önerilen denklem deney verileriyle
uyumlu sonuç vermiştir. Ancak, H/d'nin 6'dan büyük olduğu durumlarda sapmalar olduğu
gözlenmiş ve önerilen denklemin bu bölge için geçerli olamadığı görülmüştür.
16
1 y/d=0.5

14

2 y/d=0.5
3 y/d=1

12

4 y/d=1
5 y/d=1

10

6 y/d=2

qt

7 y/d=2

8

8 y/d=4
N1 y/d=0.5
N2 y/d=1

6

N3 y/d=2
N4 y/d=4

4

Negm y/d=0.5
Negm y/d=1

2

Negm y/d=2
Negm y/d=4

0
0

2

4

6

8

10

12

14

H/d

Şekil 5. H/d'ye karşılık gelen qt'nin deney verilerinin ve denklemin karşılaştırılması
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Deney yapılarak ölçülen ve 3 ve 4 numaralı denklemlerin toplamı kullanılarak elde edilen debiler
arasındaki fark aşagıda verilen denklem yoluyla hesaplanmıştır.
Fark =

Q ölçülen − (Q w + Q g )
Q ölçülen

×100

(7)

Şekil 6'da çizilen H/d'ye karşılık gelen Fark'tan görüldüğü üzere oluşan fark genelde %10'dan
azdır. Fakat şekilden de görüleceği gibi 1 numaralı deneyde bu fark %25'lere kadar çıkmaktadır.
Bunun nedeninin söz konusu deneyde ölçülen debinin 5 L/s'nin altında olması sebebiyle, ölçüm
sırasında yapılan muhtemel hatalardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca aynı şekilden
görüleceği gibi genelde birlikte çalışan kapak ve savak debisi, tek tek çalışan kapak ve savak
debilerinin toplamından biraz daha azdır. Bunun muhtemel nedeni, savaktan düşen serbest akışın
kapaktan çıkan akım şartına etkisidir.

30
20
1 y/d=0.5
2 y/d=0.5

10

3 y/d=1

% Fark

4 y/d=1
5 y/d=1

0

6 y/d=2
7 y/d=2
8 y/d=4

-10
-20
-30
0

2

4

6

8

10

12

14

H/d

Şekil 6. H/d'ye karşılık gelen Fark
Fark'ın Qw/(Qw+Qg)'e göre değişimi Şekil 7'de gösterilmiştir. H arttıkça savaktan geçen debi,
Qw, artmış ama ilişkide önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Şekil 6 ve 7'den de gözlendiği gibi
ölçülen ve hesaplanan debiler arasında oluşan fark ihmal edilebilir boyuttadır.
Bu deneysel çalışmada ölçülen debi, (Qw+Qg)'e karşılık Şekil 8'de çizilmiştir. Şekilden de
görüleceği gibi hangi konfigürasyonda olursa olsun ölçülen ve hesaplanan debiler arasında
büyük bir uyum vardır.
Ölçülen debilere karşılık gelen hesaplanan debiler Negm ve arkadaşlarının [2002] verileriyle
beraber Şekil 9'da çizilmiştir. Burada hesaplanan debilerden 'bu çalışma' Qw+Qg olmakta ve
'Negm ve arkadaşları [2002]' ise F(Qw+Qg)'tir (5 numaralı denklem). Şekil 9'dan görüldüğü gibi
F ile çarpmak ölçülen ve hesaplanan debiler arasındaki ilişkiyi bozmaktadır. Aynı şekilde
boyutsuzlandırılmış debiler (Ölçülene karşılık hesaplananlar) Şekil 10'da verilmiştir. Bu şekil de
Şekil 9'u teyid etmektedir.
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30

20
1 y/d=0.5
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3 y/d=1
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Şekil 7. QW/(Qw+Qg)'ye karşılık gelen Fark
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0
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Şekil 8. Qölçülen'e karşılık gelen Qw+Qg
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Şekil 9. Ölçülen ve hesaplanan debilerin karşılaştırılması
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8
6
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0
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8
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Şekil 10. Ölçülen ve hesaplanan boyutsuz haldeki debilerin karşılaştırılması
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada birlikte çalışan kapak ve savaklarda oluşan akım incelenmiştir. Yapılan
çalışmalar sonucu etkin bir boyutsuz parametre olduğu bilinen H/d'nin literatürde bulunan üst
limiti yapılan deneylerle artırılmıştır. Toplam akımın savak ve kapağın beraber çalışma
durumunda ayrı ayrı çalışmalarının toplamından daha düşük olduğu ancak bu farkın ihmal
edilebilir boyutta (% 5 civarında) olduğu görülmüştür. Negm ve arkadaşlarının [2002] önerdiği
denklemin H/d'nin 6'dan büyük olduğu durumlarda geçerli olmadığı gözlenmiştir.
Bu çalışmada, kapak ve savak genişliğinin, b, 20 cm olduğu durum gerçekleştirilmiştir. Kapak
ve savak genişliğinin 20 cm'den büyük ve küçük olduğu genişlikler için de deneylerin yapılması
önerilmektedir.
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ÖZET

Sel rejimi akımlarda serbest düşüdeki akım derinliği ve enerji kaybı deneysel olarak
incelenmiştir. Düşü akım derinliğinin memba akım derinliğine oranı ile Froude sayısı arasındaki
bağıntı deneysel olarak elde edilmiştir. Sonuçlar literatürde verilen denklemlerle kıyaslanmıştır.
Ayrıca memba akımı ile düşü arasındaki enerji kaybı hesaplanmış ve memba akım Froude sayısı
ile ilişkilendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sel rejimi, serbest düşü, düşü akım yüksekliği
FREE FALL HEIGHT IN THE SUPERCRITICAL FLOW
ABSTRACT

The brink depth of the supercritical flow at a drop and energy dissipation is studied
experimentally. The relation between the ratio of brink depth to the upstream flow depth and
Froude number is determined. The results are compared with the theoretical equations given in
literature. The energy dissipation between the upstream flow and drop is determined as a
function of Froude number of upstream flow.
Key Words: Supercritical flow, brink depth, free fall
1. GİRİŞ

Dikdörtgen düşü, yatay veya eğimli dikdörtgen bir kanalın aşağı kısmında kanalın ani olarak
son bulması ile oluşan akım için kullanılan bir ifadedir. Eğer düşü, kuyruk suyu tarafından
boğulmamışsa serbest düşü diye adlandırılır. Düşü doğal ve tasarımlanmış kanallarda sıkça
görülen bir hidrolik yapıdır. Doğal düşüler genel olarak nehir erozyonu sonucunda oluşur. Öte
yandan sulama ve kurutma sistemlerinde düşüler, kanalın eğimini azaltmak veya sel rejimi
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akımlarında enerji kırmak amacıyla da tasarlanmaktadır. Ayrıca düşüler nehir rejimi akımlarda
debi tayininde de kullanılabilir.
1930 yılından bu yana, serbest düşü bir çok araştırmacı tarafından incelenmiştir [Rouse, 1936;
Rouse, 1943; Diskin,1961; Markland,1965; Rajaratnam ve Muralidar, 1968; Bauer ve Graff,
1971; Hager, 1983; Ferro, 1992; Marchi, 1993, Kraijenhoff, D.A., and Dommerholt, 1977]. Bu
çalışmaların çoğu memba tarafında nehir rejiminde olan akımlar içindir. Diğer bir deyişle yatay
ya da yumuşak eğimli kanallardaki serbest düşüler içindir. Öte yandan, mühendislik
uygulamalarında, memba akımı, düşey kapakların altındaki akımlarda, veya kısa basamaklı
kanallarda görülebileceği gibi sel rejiminde de olabilir. Bu durum için sadece düşünün yukarı
kısmındaki akımlar teorik olarak çalışılmıştır [Rouse, 1936; Hager, 1983].
Yumuşak eğimli kanallarda düşü tasarımında kullanılan iki yöntem vardır. Bu yöntemlerin
birinde, düşüden dolayı oluşacak su derinliğinin azalmasını ve dolayısıyla akımın hızlanmasını
önleyebilmek için, kanalın sonunda alçak bir savak veya daralan duvarlar tasarlanır ki akım
uniform su derinliğine yakın bir derinlikte kalabilsin. Diğer yöntemde ise kanalda hızlı bir
akımdan dolayı oluşacak aşınmayı engellemek için düşüden önce kanal yüzeyi, beton ya da
taşlarla kaplanır.
Eğer serbest düşü, sel rejimindeki bir akımda oluşursa, aşınma kuvvetinin nehir rejimindeki
bir akımdan çok daha fazla olması kaçınılmazdır. Bu nedenle, sel rejimindeki akımlarda
düşülerdeki davranış özelliklerini tayin etmek çok önemlidir. Ancak sel rejimi akımlarda oluşan
yüzey dalgaları nedeniyle bu zor bir çalışmadır. Yüzey dalgalarının oluşması akım derinliğinin
ölçümünü güçleştirmektedir. Öte yandan mühendislik uygulamalarında bu problemle
karşılaşmaktayız. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı sel rejimindeki akımlarda düşü akım
derinliğini ve enerji kaybını deneysel olarak tayin etmektir.
2. SERBEST DÜŞÜLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Serbest düşü hem doğal hem de tasarlanmış kanallarda sıkça kullanılan bir yapı türüdür.
Doğal kanallarda genellikle serbest düşü erozyon sonucu oluşmaktadır. Öte yandan sulama ve
kurutma sistemlerinde ise kanalın eğimini azaltmak amacıyla kullanılır.
Düşüdeki akımın en önemli özelliği tam düşü üzerinde akıma dik yönde oluşan ivme
bileşenlerinden ötürü basınç dağılımının hidrostatik olmayışıdır.
Akımın düşüdeki davranış özelliklerini araştırmak için, düşü iki kısma ayrılmıştır: i) Serbest
düşü başı, ii) düşü tabanı.
2.1. Serbest Düşü Başı

Serbest düşü başında önemli parametreler şunlardır: i) akım nehir rejiminde ise akımın
düşüdeki derinliği, ye, ve kritik derinlik, yc, ii) akım sel rejiminde ise memba tarafından kontrol
edileceğinden, membadaki akım derinliği y0 ve memba akımının Froude sayısı, Fr ve düşüdeki su
derinliği, ye dir. Birçok durumda memba akımı üniform akım olacağından, bu derinlik kanalın
taban eğimi ve pürüzlülüğe bağlı olarak tayin edilebilir.
2.1.1. Nehir Rejimi

Nehir rejimi akımlarda serbest düşüdeki akım derinliğinin kritik derinliğe oranının sabit
olması, serbest düşüyü debi ölçüm yöntemi olarak kullanılmasına neden olmuştur. Literatürde
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dikdörtgen kesitli kanallarda oluşan serbest düşüler için düşü akım derinliğinin kritik derinliğe
oranı deneysel olarak 0.715 olarak bulunmuştur [Rouse, 1936; Kraijenhoff and
Dommerholt,1977].
Nehir rejimindeki serbest düşülerde, düşü memba tarafına doğru
bölgeyi etkiler [Rouse ,1936].

3-4yc uzunluğunda bir

2.1.2. Sel Rejimi

Düşü ucundaki derinlik, ye’nin, memba akım derinliği, y0’ya oranına düşü derinlik- oranı,
yr=ye/y0 olarak tanımlanırsa, sel rejimindeki akımlar membadan kontrol edildiğinden, düşü
derinlik oranı sadece memba akımının Froude sayısına bağlı olacaktır. Düşü yüksekliği mansap
tarafında kalacağından, düşü derinlik oranını etkilemeyecektir. Öte yandan, akımın sel rejiminde
olmasından dolayı yüksek bir momentumu olacağından, Froude sayısı arttıkça, düşü derinlik
oranının bire yaklaşması gerekir.
Nehir rejimindeki serbest düşülerde, düşü memba tarafına doğru 3-4yc uzunluğunda bir bölgeyi
etkilediğine göre, sel rejimindeki serbest düşülerde ise bu mesafenin, akımın hızlı olması
nedeniyle daha kısa olacağı açıktır. Bu nedenle deneylerde memba akım derinliği, düşüden 4ye
uzaklıkta ölçülmüştür.
Şekil 1 de dikdörtgen kesitli dik eğimli bir kanalda, serbest düşü akımını tanımlayan
parametreler gösterilmektedir. Burada y0 ve V0, sırasıyla, sel rejimindeki memba akım
derinliğini ve ortalama hızını, ye ve Ve ise düşüdeki akım derinliğini ve ortalama hızını, E ise
özgül enerjiyi göstermektedir.

Enerji çizgisi

y0

V0

E

ye

Ve

4ye

Şekil 1. Sel rejiminde serbest düşü akımını tanımlayan parametreler
Hager, [1983] sel rejimindeki akımlarda düşü derinlik oranı için aşağıdaki denklemi
önermiştir:
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yr =

Fr2

(1)

4
F +
9
2
r

Rouse, [1936] ise sel rejimindeki akımlarda düşü derinlik oranı için aşağıdaki denklemi
önermiştir:
yr =

Fr2

(2)

1
F +
2
2
r

Bu çalışma için uygun parametreler fonksiyonel olarak
f(ye,y0,q,g,)=0

(3)

şeklinde yazılabilir. Burada, q birim debiyi, g yerçekimi ivmesini göstermektedir. Boyut analizi
yaparak bu parametreleri aşağıdaki gibi yazabiliriz:

(

)

F(yr=ye/y0, Fr = q / y 0 gy 0 =0

(4)

Denklem (4) bağıntısı, düşü-derinlik oranı yr için de yazılabilir:
ye/y0=F(Fr,)

2.2.

(5)

Enerji Kaybı

Memba akımı olarak kabul edilen, düşüden 4ye uzaklıktaki kesit ile düşü arasındaki enerji kaybı,
hL, iki kesit arasındaki Özgül enerji farkıdır:
hL=E0-Ee

(6)

Burada E0 ve Ee, sırasıyla, memba akımının ve düşüdeki akımın özgül enerjileridir. Göreceli
enerji kaybı ise hL/E0 olarak ifade edilebilir.

3. DENEYSEL ÇALIŞMA
3.1. Deney Düzeneği
Serbest düşü modeli, 25 cm eninde, 50 cm derinliğinde ve 10,5 m uzunluğunda dikdörtgen
kesitli yatay bir kanalda yapılmıştır. Kanal daha alçak seviyede bir boşaltım kanalına
bağlanmıştır. Boşaltım kanalının sonunda debi ölçümlerinin yapıldığı üçgen bir savak vardır.
Ana kanalın orta kısmında 3,65 m uzunluğunda akımı görüntüleyebilmek amacı ile fiberglas bir
kesit vardır. Diğer kısımları ise betondur. Serbest düşüyü oluşturmak için iki farklı fiberglas blok
kullanılmıştır. Bloklar 25 cm eninde ve 120 cm uzunluğundadır. Bloklardan biri 10 cm diğeri ise
20 cm yüksekliğindedir.
Kanala su sabit seviye tankından 18 cm çapında, vana ile kontrol edilen bir boru ile
aktarılmıştır. Membadaki akım derinliği, fiberglastan yapılmış düşey bir kapakla kontrol
edilmiştir. Kanalın maksimum ve minimum kapasitesi, sırasıyla 23,5 lt/s, and 3,25 lt/s dir. Akım
derinliği 1 mm hassasiyeti olan ve kanal boyunca ve enince hareket edebilen bir derinlikölçer ile
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ölçülmüştür. Üçgen savak üzerindeki derinlik de başka bir derinlikölçer yardımı ile ölçülmüştür.
Akım derinlikleri ayrıca kanal boyunca dıştan yapıştırılmış milimetrik şerit ile de ölçülmüştür.
Debi ise 30o açısı olan bir üçgen savak yardımıyla ölçülmüştür.

3.1.1 Ölçümler Ve Deney Yöntemi
Her bir deneyde debi, düşüdeki su derinliği, düşüden 4ye uzaklıktaki akım derinliği
ölçülmüştür. Düşünün memba tarafında düşey kapak nedeniyle yüzey dalgaları oluşması
nedeniyle, su derinlikleri enlemesine beş noktada ölçülmüştür. Bu ölçümlerden biri kanalın
ortasında, diğer ikisi kanal eninin ¼ ünde ve son ikisi de kanal duvarından 1 cm uzaktaki kesitte
ölçülmüştür. Bu ölçülen beş değerin ortalaması, akım su derinliği olarak alınmıştır.
Deneylerde, önce düşüdeki derinliği belirleyen düşey kapağın açıklığı sabitlenmiştir. Daha
sonra kanala su taşıyan vana açıklığı değiştirilerek farklı debi ve Froude sayıları elde edilmiştir.
Ayrıca, farklı Froude sayıları elde etmek için düşey kapak açıklığı da değiştirilmiştir. Yüksekliği
20 cm olan düşü bloğunda 53 deney yapılmıştır. Bu deneylerde, Froude sayısı ise 1,37 ≤ Fr
≤3,92 değerleri arasındadır. Yüksekliği 10 cm olan düşü bloğunda 25 deney yapılmıştır. Bu
deneylerde, Froude sayısı 1,31 ≤ Fr ≤ 4,01 değerleri arasındadır.
Her bir deneyde önce düşüdeki su derinliği, ye, ölçülmüştür. Daha sonra düşüden membaya
doğru 4ye mesafesi uzakta yine enine kesitte beş noktada su derinliği ölçülerek, ortalama memba
akım derinliği y0 elde edilmiştir.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMASI
4.1 Düşü-Akım Derinlik Oranı
Düşü derinliği, akımın kanal tabanından ayrılırken, düşünün tam üzerinde oluşan derinliktir.
Nehir rejimi akımlarda düşü derinliği, kritik derinliğe bağlıdır ve dörtgen kesitli bir kanalda
ye=0,715 yc değerine eşittir [Rouse, 1936]. Sel rejimi akımlarda ise düşü derinliği, eğer memba
akımı üniform ise, üniform akımın derinliğine, aksi takdirde membadaki akımın derinliğine ve
ortalama hızına bağlıdır. Bu çalışmada sel rejimi akım yatay bir kanalda düşey bir kapak altında
oluştuğundan, düşü-derinlik oranı düşüden 4ye uzaklıktaki akım derinliği referans alınarak
tanımlanmıştır. Düşü derinlik oranı yr=ye/y0 değerinin memba akımının Froude sayısı ile
değişimi Şekil 2 de gösterilmektedir. Ayrıca Hager, [1983] sel rejimindeki akımlarda düşü
derinlik oranı için Denklem (1) ile verilen bağıntıyı önermiştir. Şekil 2 de bu bağıntı da
gösterilmektedir. Deney sonuçları bu bağıntıyı doğrulamaktadır. Froude sayısı arttıkça düşü
derinlik oranı da bire yaklaşmaktadır.
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yr=ye/yo
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Şekil 2. Düşü akım derinlik oranı yr’nin Fr ile değişimi ve Denklem (1) ile kıyaslanması

yr = ye/yo

deney

Denklem (2)

1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0

1

2

3

4

5

Fr

Şekil 3. Düşü akım derinliği yr’nin Fr ile değişimi ve Denklem (2) ile kıyaslanması
Rouse, [1936] sel rejimindeki akımlarda düşü derinlik oranı için Denklem (2) ile verilen
bağıntıyı önermiştir. Şekil 3 de deneylerden elde edilen sonuçlar bu bağıntı ile kıyaslanmaktadır.
Deney sonuçları bu bağıntıyı da doğrulamaktadır. Froude sayısı arttıkça düşü derinlik oranı da
bire yaklaşmaktadır.

Şekil (2) ve Şekil (3) deney sonuçlarının her iki denklemle de uyumlu olduğunu
göstermektedir. Gerçekte de Denklem (1) ve Denklem (2) ile verilen bağıntılar birbirinden en
çok % 4 bir farklılık göstermektedir. Bu durumda bir hata analizi yapılmıştır. Hata yüzdesi
aşağıdaki gibi tanımlandığında Denklem (1) için ortalama hata % 2,48, maksimum hata ise
%7,82 dir. Denklem (2) için ise ortalama hata %2,43, maksimum hata ise %10,42 dir.
E=

(y r )deney − (y r )hesap
(y r )deney

x100

(7)
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4.2. Enerji Kaybı
Bölüm 2.2 de tanımlanan göreceli enerji kaybı hesaplanmış ve Memba akımının Froude
sayısıyla değişimi Şekil 4 de gösterilmiştir.

1.000
hL/E0

0.980
0.960
0.940
0.920
0.900
0

1

2

3

4

5

Fr

Şekil 4. Göreceli Enerji kaybının Memba Akım Froude Sayısı ile değişimi
Şekil 4 göreceli enerji kaybının Froude sayısı arttıkça azaldığını gösteriyor. Bu değişim
korelasyon katsayısı R2=0,98 olmak üzere doğrusal olarak aşağıdaki bağıntıyla ifade edilebilir:
hL
= −0,0282Fr + 1,023
E0

(8)

Hager, [1983] sel rejimindeki akımlarda düşü derinlik oranı için Denklem (1) ile verilen bağıntıyı
memba ile düşü arasında enerji kaybını ihmal ederek türetmiştir. Şekil 2 den de görüleceği gibi,
bu bağıntı deney sonuçları ile Froude sayısı arttıkça daha uyumlu olmaktadır. Küçük Froude
sayılarında ise hata oranı daha fazladır. Enerji kaybının memba akım Froude sayısı ile azalması,
Denklem (1) in büyük Froude sayılarında daha doğru tahminler yapabileceğini de gösteriyor.
5. SONUÇLAR
Sel rejimindeki bir akımda oluşan serbest düşülerde, Froude sayısı ise 1,31 ≤ Fr ≤ 4,01 değerleri
aralığında olmak koşulu ile, bu çalışmanın sonuçları şöyle özetlenebilir:
1. Düşü akım-derinlik oranı sel rejimi akımın Froude sayısına bağlıdır ve bu değer Denklem
(1) ya da Denklem (2) ile ifade edilebilir.
2. Memba ile düşü arasında oluşan göreceli enerji kaybı memba akım Froude sayısı ile ters
orantılıdır ve Denklem (8) ile ifade edilebilir.
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ÖZET
Sıçratma uçlu enerji kırıcılara sahip baraj dolusavaklarının mansabında meydana gelen
oyulmalar üzerinde birçok parametrenin etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu parametrelerden bir
tanesi mansap doğal nehir yatağını oluşturan sediment özellikleridir. Bu çalışmada, bu tür enerji
kırıcı yapıların mansabında meydana gelen oyulmalarda sediment özelliklerinin etkisi deneysel
olarak incelenmiştir. Deneylerde üç farklı tip sediment kullanılmış ve her sediment gurubu için 5
farklı debide deneyler yürütülmüştür. Her bir deney sonucunda oluşan oyulma çukurları üç
boyutlu olarak irdelenmiştir. Deneysel olarak elde edilmiş sonuçlar, literatürde yer alan mevcut
deneye dayalı ifadeler ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sıçratma ucu, sediment, oyulma, oyulma geometrisi.
LOCAL SCOURS AT THE DOWNSTREAM OF FLIP BUCKET TYPE ENERGY
DISSIPATORS
ABSTRACT
It is known that the effects of parameters on the scouring which occurs at the downstream of
dam that has a flip bucket type of energy dissipators. One of them this parameters, properties of
sediment that compose downstream of natural stream bed. In this study, effects of sediment
properties on the scouring that occurs at the downstream of these energy dissipators were
examined by experimental methods. In the experiments, sediments in three different diameters
were used; these sediments were studied in five different discharges. At the end of each
experiment the scour geometry determine on three dimensions. The results that obtained from
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experiments were compared with existing empirical equations.
Key Words: Flip bucket, sediment, scouring, scour geometry
1. GİRİŞ
Bu çalışma, DSİ TAKK Dairesi Hidrolik Model Laboratuarı’nda yürütülmüştür. Sıçratma uçlu
enerji kırıcılara sahip barajların mansabında meydana gelebilecek yersel oyulmalarda, farklı
sediment türlerinin etkisini deneysel yöntemler kullanarak tespit etmek amaçlanmıştır.
Günümüze kadar, konu üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen ampirik ifadeler deney
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Mevcut bağıntılardan, bu çalışmadan elde edilen veri sonuçlarına
en uygun olanı belirlemek hedeflenmiştir.
2. OYULMA FORMÜLLERİ
Kotoulas (1967), yaptığı deneyler sonucunda, oyulma çukurunun % 64’üne ilk 20 saniyede,
oyulma derinliğinin yaklaşık %97’sine ise 2 saat içinde ulaşıldığını bulmuştur [Breusers &
Raudkivi, 1991] Şekil 1’de, literatürde yer alan çeşitli oyulma formüllerinde kullanılan
geometrik parametrelerin tanımlamaları verilmiştir. Bağıntılardaki parametreler metrik birim ile
ifade edilmektedir.
1932 yılında Schoklitsch tarafından serbest düşülü jetler için önerilen aşağıdaki bağıntı, bu
konuda yapılan ilk çalışmalardan birisidir [Hoffmans & Verneij, 1997].
ds + h = 3,15 q0,57.H0,2 / (D900,32)

(1)

Bağıntıdaki ds + h kuyruksuyu seviyesinden itibaren maksimum oyulma derinliği, q birim debi,
H serbest düşülü dolusavaklarda kuyruksuyu ile rezervuar seviyesi arasındaki kot farkı, D90 ise
malzemenin % 90’ ının kendinden küçük olan dane çapını ifade eder.
Veronese’in 1937’de yaptığı çalışmalar sonunda serbest düşen jetler için (2) no’lu bağıntı
geliştirilmiştir [Bresuers & Raudkivi, 1991].
ds + h = 3,68 H0,225 q0,54 / D* 0,42

(2)

D* ortalama dane çapı mm cinsinden ifade edilmiştir. Veronese’in daha sonra küçük dane
çaplı malzemelerle (D*<5 mm) yaptığı deneylerde maksimum oyulma derinliğinin malzeme
çapından bağımsız olduğu ileri sürülerek (3) no’lu bağıntı önerilmiştir.
ds + h = 1,9 H0,225 q0,54
D* = D50 exp [ 0,5 ln2 σg ]

(3)
(4)

Damle ve arkadaşları 1966 yılında model ve prototip verileri üzerinde yaptıkları istatiksel
analiz sonucunda aşağıdaki bağıntıya ulaşmışlardır [Damle ve arkadaşları,1966].
ds + h = 0,55 ( q H )0,5

(5)

Chian Min Wu 1973 yılında sıçratma eşikli dolusavakların mansabında meydana gelen
oyulmaların hesabı için (6) no’lu bağıntıyı vermiştir [Min Wu, 1973].
ds + h = 1,18 H0,235 q0,51

(6)
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MPIRI (Madhya Predesh Irrigation Research Enstitude)’de 1974’te bir sıçratma eşiğinden
çıkan jetin oluşturacağı oyulma derinliği için aşağıdaki bağıntı verilmiştir [Yıldız, 2001].
(ds + h) / (Z1 + h) = 0,355.(q.Z2)0,5 / [g.D502.(Z1 + h)3]0,25
Z1 : Sıçratma ucu çıkış ağzı ile jetin çarptığı mansap su seviyesi arasındaki kot farkıdır.
Z2 : Sıçratma ucu ile rezervuar su seviyesi arasındaki kot farkı.

(7)

Martins, prototip üzerindeki ölçümleri sonunda ampirik bir formül türetmiştir [Martins, 1975].
ds + h = 1,5 q0,6 Z 20,1

(8)

Coleman 1982’de çalışmaları sonunda bulduğu, su jetinin mansap suyuna dalma açısını (Ө)
içeren aşağıdaki ifadeyi önermiştir [Coleman, 1982].
ds = 1,9 H0,225 q0,54 sinӨ

(9)

Mason ve Arumugan (1985)’ın 47 model ve 26 prototip üzerinde yaptıkları çalışmalar
sonucunda aşağıdaki bağıntıyı geliştirmişlerdir [Mason & Arumugan, 1985]. Bağıntıdaki Ks, ε1,
ε2, ε3, ε4, ε5, Froude benzeşimi kullanılan modeller için, Ks = 3.27, ε1 = 0.60, ε2 = 0.05, ε3 = 0.15,
ε4 = 0.3, ε5 = 0.10, prototip için ise Ks = 6.42-3,1 h0,1, ε1 = 0.6-H / 300, ε2 = 0.15-H / 200 ‘dür.
ε ε ε
ε ε
ds + h = Ks q 1 H 2 h 3 / ( g 4.D 5 )

(10)

Lopardo ve arkadaşlarının 1987 yılında Arjantin’de ki barajlarda yaptığı gözlemler sonucunda
aşağıdaki eşitliğe ulaşmıştır [Lopardo ve arkadaşları, 1987].
ds + h = 2,5 H ( q / (g H3))0,5

(11)

3. BOYUT ANALİZİ

Şekil 1. Oyulmayı etkileyen parametreler [Gunko et al., 1965]
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Tablo 1. Oyulmayı Etkileyen Paramatreler
Parametreler
Jetin sıçratma ucundan çıkış hızı
Suyun öz kütlesi
Taban malzemesi medyan çapı
Jetin mansap suyuna dalış açısı
Jetin sıçratma ucundan çıkış açısı
Maksimum oyulma derinliği
Birim debi
Suyun kinematik viskozitesi
Yerçekimi ivmesi
Tane dağılımının geometrik standart sapması
Maksimum oyulma genişliği
Mansap su derinliği
Yatak genişliği
Yatak eğimi
Akım süresi
Malzemenin doğal şev açısı
Oyulma çukuru şev açısı
Malzemenin su içindeki öz kütlesi
Jetin genişliği
Düşü yüksekliği
Sıçratma eşik açısı
Jetin yataydaki yayılma açısı
Sıçratma eşiğinden nehir tabanına olan düşey mesafe
Sıçratma eşiği yarıçapı
Sıçratma eşiği genişliği

f=

Vj, ρ, D50, θ, α, ds, q, υ, g, σs, B, h, B1

Sembolü
Vj
ρ
D50
θ
α
ds
q
υ
g
σs
B
h
B1
S
t
φ1
φ2
ρa
Bj
H
β
βj
Pe
R
B2

=0

Boyutu
[LT-1]
-3
[ML ]
[L]
[L]
2 -1
[L T ]
[L2T-1]
-2
[LT ]
[L]
[L]
[L]
[T]
-3
[ML ]
[L]
[L]
[L]
[L]
[L]

(12)

S, t, φ1, φ2, ρa, Bj, H, β, βj, Pe, R, B2
Bulunan boyutsuz parametreler düzenlenirse olayı etkileyen parametre sayısı şu şekilde
azaltılabilir. Bu bağıntı oyulma derinliği için saptanmış bulunan genel bir bağıntıdır.

θ, α, q/Vj D50, 1/Fr2, σs,
ds/D50 = f1
B/D50, φ1, Bj/D50, H/D50

(13)

4. DENEY DÜZENEĞİ
Dolusavak mansabında, genişliği 4.64 m uzunluğu 5.75 m olan kum havuzu yer almaktadır.
Üçgen savak, rezervuar ve kum havuzu
üzerinde limnimetreler bulunmaktadır. Bu
limnimetrelerle mm’nin 1/10’i hassasiyetinde okumalar yapılmıştır.
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Şekil 2. Deney düzeneğinin şematik gösterimi
Deneylerde Kullanılan Malzemelerin Özellikleri

Elekten Geçen (%)

4.1.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,1

1
10
Dane Boyu (mm)

kalın çakıl

kum

100

ince çakıl

Şekil 4. Oyulma deneylerinde kullanılan malzemelerin elek analizi
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Tablo 2. Oyulma Deneylerinde Kullanılan Malzemelerin Özellikleri
Kum

İnce Çakıl

Kalın çakıl

D50 = 3 mm

D50 = 9.7 mm

D50 = 17 mm

D85 = 4.25 mm

D85 = 11.8 mm

D85 = 22 mm

D90 = 4.5 mm

D90 = 12.1 mm

D90 = 24 mm

σg = 1.62

σg = 1.29
3

ρ = 2.70 kg / m

σg = 1.25
3

ρ = 2.70 kg / m

ρ = 2.70 kg / m3

5. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tablo 5. Debi – Oyulma Derinliği ve Debi – Oyulma Hacmi İlişkisi
Maksimum Oyulma Derinliği (m)

Debi
(m3 / s)

Hacim (m3)

Kum

İnce
çakıl

Kalın
çakıl

Kum

İnce Çakıl

Kalın
çakıl

0.01

0.1445

0.0970

0.0505

0.0674

0.0327

0.0239

0.02

0.2320

0.2030

0.1230

0.3223

0.0980

0.0569

0.03

0.2775

0.2515

0.1970

0.7320

0.1765

0.1126

0.04

0.3415

0.3110

0.2440

1.2318

0.3104

0.1903

0.05

0.3610

0.3520

0.3070

1.2435

0.4585

0.3018

Deneyler boyunca, dolusavak kapakları tam açık konumda her debide 3 saat çalışılmıştır.
Boyut analizinden elde edilen parametrelerin birbirleriyle ilişkisini ve oyulma çukuru geometrisi
üzerindeki etkilerini ifade eden grafikler çizilmiştir.
140
120

ds/D50

100

kum

80

ince çakıl

60

kalın çakıl

40
20
0
0

5

10

15

Fr = Vj / (gD50)1/2

Şekil 6. ds/D50-Fr arasındaki ilişki
Deney verileri kullanılarak çizilen eğilim çizgisinin denkleminden elde edilen bağıntı (14)
aşağıda verilmiştir. Eğilim çizgisi ile deney verileri arasındaki korelasyon katsayısı 0,9834’tür.
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ds = 0,0064 Vj 2,62 / D500,31

(14)

Şekil 7 ds/D50-q/VjD50 arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Eğilim çizgisi ile deney verileri
arasındaki korelasyon katsayısı 0,985’tir.
ds/D50 = 4,9705 (q/Vj D50)1,218

(15)

140
120

ds/D50

100
80

kum

60

ince çakıl
kalın çakıl

40
20
0
0

5

10

q/VjD50

15

20

Şekil 7. ds/D50 – q/VjD50 arasındaki ilişki
5.1.

Deney Verileri ile Literatürde Verilen Bağıntıların Karşılaştırılması

Oyulma derinliği ile ilgili bağıntılardan, malzeme boyutunun etkisini içerenler ile malzeme
boyutundan bağımsız eşitlikler 2 ayrı şekilde gösterilmiştir

Şekil 8(a)’da Martins’in (1975) bulduğu 8 no’lu bağıntının sonuçları debi arttıkça deney
verilerinden uzaklaşmaktadır. Lopardo’nun (1987) önerdiği bağıntıdan (bağıntı 11) elde edilen
sonuçlar, deney verilerinden çok farklıdır. Coleman’ın (1982) verdiği bağıntının (9) eğilimi, kum
malzemesinin oyulma eğilimine benzemektedir. Debi arttıkça bu bağıntı sonuçları ile kumla
yapılan deneylerin sonuçları birbirine yaklaşmaktadır. Ancak bu bağıntı, diğer iki malzemeyi
temsil edememektedir. Chian Min Wu’nun (1973) elde ettiği 6 no’lu bağıntının sonuçları, 8
no’lu bağıntıdan elde edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir.
Şekil 8(a)’da verilen bağıntıların hiçbiri deney sonuçları ile tam bir uyum sergilememektedir.
Bağıntıların malzeme boyutundan bağımsız olmaları, oyulma derinliği üzerinde büyük etkisi
olan malzeme özelliğinin meydana getirdiği farklılıkları, temsil edememelerine neden
olmaktadır.
Malzeme boyutunu içeren bağıntılardan elde edilen oyulma derinlikleri ile deneylerden elde
edilen oyulma derinliklerinin debi ile değişimi kum, ince çakıl ve kalın çakıl için ayrı ayrı
karşılaştırılmıştır (Şekil 8(b)). Veronese’in (1937) ortalama dane çapı (D*), 5 mm’den küçük
olan malzemeler için verdiği 3 no’lu bağıntı sonuçları ile kum için elde edilen deney verileri
birbirinden oldukça farklıdır. Veronese’in (1937) verdiği 2 no’lu bağıntı sonuçları da ince çakıl
ve kalın çakıl kullanılan deneylerin sonuçları ile uyumsuzdur. MPIRI (1974) tarafından verilen
bağıntıda ilgili parametreler yerine konularak elde edilen sonuçlar ile deney sonuçları arasındaki
fark diğer bağıntılara oranla çok fazladır. Deney verileri ile en uyumlu sonuçlar, Mason ve
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Maksimum oyulma derinliği ds (m)

0,6
kum
0,5
ince çakıl
0,4

kalın çakıl
Martins

0,3

Lopardo
0,2
Coleman
0,1

Chian min wu

0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

3

Debi Q (m /s)

Şekil 8(a). Maksimum oyulma derinliğinin akım debisi ile değişiminin deney verileri ve
malzeme boyutunu içermeyen bağıntıların sonuçları ile karşılaştırılması
kum

1,4

ince çakıl
kalın çakıl
1,2

Veronese (kum)
Veronese (ince çakıl)
Veronese (kalın çakıl)

Maksimum oyulma derinliği
ds(m)

1

MPIRI (kum)
MPIRI (ince çakıl)
0,8

MPIRI (kalın çakıl)
Mason-Aramugan
prototip (kum)
Mason-Aramugan
prototip (ince çakıl)
Mason-Aramugan
prototip (kalın çakıl)
Mason-Aramugan model
(kum)
Mason-Aramugan model
(ince çakıl)
Mason-Aramugan model
(kalın çakıl)

0,6

0,4

0,2

0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

3

Debi Q (m /s)

Şekil 8(b). Maksimum oyulma derinliğinin akım debisi ile değişiminin deney verileri ve
malzeme boyutunu içeren bağıntıların sonuçları ile karşılaştırılması
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Arumugan’ın (1985) yaptıkları çalışmalar sonunda elde ettikleri 10 no’lu bağıntının model için
verilen değerleri ile bulunan sonuçlardır.
6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
D.S.İ. TAKK Dairesi Hidrolik Model Laboratuarı’nda yürütülen bu çalışmada kullanılan 3
farklı çapta yatak malzemesi ile 5 ayrı debide meydana gelen yersel oyulmaların geometrisi ve
jet profili incelenmiştir.
Boyut analizi ile bulunan, boyutsuz parametrelerin birbirleriyle ilişkisi araştırılmış, yapılan
analiz ile oyulma derinliğini veren bir bağıntı bulunmuştur (14 no’lu bağıntı). Bu bağıntıya göre
Fr sayısı attıkça ds/D50 oranı da artmaktadır. Deney sonuçları ile en uyumlu bağıntı, Mason ve
Arumugan (1985)’ın model ve prototiplerden elde ettikleri verileri kullanarak buldukları
10 no’lu bağıntıdır.. Chian Min Wu (1973), Coleman (1982) ve Lopardo (1987)’nun verdikleri
bağıntılarda malzeme özelliğinin oyulma çukuru geometrisi üzerindeki etkisi ihmal edilmiştir.
Bu nedenle, malzeme boyutunu içermeyen bu bağıntılar, deney verilerinden farklı sonuçlar
vermiştir. Deneyler sonunda elde edilen verilere bakılarak kum, ince çakıl ve kalın çakılın debioyulma derinliği değişimindeki eğilimlerinin birbirine benzediği söylenebilir. Debi arttıkça
oyulma derinliği de artmaktadır. Her yersel oyulma farklı karakter taşımakta ve oyulmayı
etkileyen parametrelerin sadece bir kısmı mevcut bağıntılarda incelenmektedir. Jetin
havalanması, akımdaki türbülans, jetin sıçratma eşiğinden çıkış açısı, malzemenin şekil faktörü,
kuyruksuyu yüksekliği ve bunlara benzer diğer parametreleri de içeren bir bağıntı yersel
oyulmaları daha iyi temsil edecektir. Bu nedenle bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu
parametrelerin de incelenmesi ve bunlara bağlı bir bağıntı üzerinde çalışılması yapılabilecek
önerilerdendir.
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ÖZET
Özgül yoğunlukları ρ1 ve ρ2 olan sıvılardan, yoğunluğu büyük olanın altta, diğerinin üstte yer
almasına “Tabakalaşma” denir. Tabakalı sıvı ortamında (su-hava ya da su-yağ-hava) üst
tabakada yer alan sıvının su alma ağzına henüz giriş yaptığı andaki su alma ağzı ile üst tabaka
sıvısı arasındaki düşey mesafe “kritik batıklık” olarak adlandırılır. Askıdaki sediment veya
sıcaklık farkı sebebiyle doğal su rezervuarlarında sık sık tabakalı sıvı ortamına rastlanılır. Bu
çalışmada, istenilen sıvının alınabilmesi hali için su alma ağzına ait kritik batıklık incelenmiştir.
Su alma ağzı tabandan yukarı tutularak 80x80 cm kare kesitli durgun su tankında, su-hava ve suyağ-hava ortamlarında deneyler yapılarak daha önceden 200x200 cm kare kesitli durgun su
tankında yapılmış olan deneylerle kıyaslanarak ölçek etkisi araştırılmıştır. Kritik batıklık
üzerinde ölçek etkisinin var olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tabakalı Ortam, Kritik Batıklık, Ölçek Etkisi
SCALE EFFECTS ON THE CRITICAL SUBMERGENCE OF AN INTAKE IN A
STRATIFIED FLUID
ABSTRACT
In a natural reservoir the vertical density gradients may arise variations in temperature,
dissolved salt or suspended sediment content. This situation is called “stratification”. In twolayer stratified fluid media, when fluid just enters the Intake, the vertical a distance between
upper fluid and intake is called “the critical submergence”. In this study, the critical
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submergence for a pipe intake sited in a two-layer fluid and the scale effects on the critical
submergence are experimentally studied.
Key Words: Stratified Fluid, Critical Submergence, Scale Effect, Intake
1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Özgül yoğunlukları ρ1 ve ρ2 olan sıvılardan, yoğunluğu büyük olanın altta, diğerinin üstte yer
almasına “Tabakalaşma” denir. Doğal haznelerde sıcaklıktaki değişim, erimiş tuz bileşenleri ve
askıdaki sedimentler dolayısıyla düşey yoğunluk gradyanı ya da başka bir değişle tabakalaşma
oluşur. Tabakalı ortamı oluşturan akışkanların yüzeyinin su alma ağız girişine olan düşey
mesafesi “batıklık” olarak adlandırılır. Üstteki hafif sıvının alt ucunun su alma ağız yapısına tam
girmeye başladığı batıklık değerine de “kritik batıklık” adı verilir.
Tabakalı ortamdan istenilen sıvının alınmasına ait çok sayıda teorik ve deneysel çalışmalar
mevcuttur [Lubin, 1996; Sharp, 1991; Sharp, 1993; Kocabaş, 2000]. Lubin ve Springer, iki farklı
silindir tanklarda eksenel simetrik yerleştirilmiş dairesel orifise doğru olan akımı araştırmış,
suyun ve üzerindeki akışkanın viskozitelerinin ve yoğunluklarının etkilerini de görmek için
suyun üzerine konmuş farklı akışkanlarla deneyler yapmışlardır. Sharp ve Parchure, tatlı su-tuzlu
su ile oluşturdukları tabakalı ortamda dairesel başlıklı ve başlıksız yerleştirilen su alma borusu
ile %1 giriş olması haline ait kritik batıklığı araştırmışlardır. Kocabaş, 2x2 m2 ölçülerinde tank
içerisinde düşey su alma borusu kullanarak sıvı yağ ile tabakalı ortam oluşturarak istenilen
sıvının çekilmesine ait gerekli batıklık değerinin değişimini incelenmiş ve aşağıdaki ifadeyi
bulmuştur.

Sc
Vi b
)
= C.(
Di
g / Di

(1)

Burada, Sc: Kritik Batıklık , Di : Su alma ağzının iç çapı ,Vi: Su alma ağzındaki ortalama hız, C=
sabit, g / = g.( ρ1 − ρ 2 ) / ρ1 : azaltılmış yerçekimi ivmesi ve b ≅0.4’ dür.
Bu çalışmada, su-hava ve su-yağ hava ortamları (özgül gravitesi 0,91 olan sıvı yağ
kullanılarak tabakalı ortam oluşturuldu) için hava girişi ile yağ girişine ait kritik batıklık
deneysel olarak araştırıldı. Su-hava ve su-yağ-hava durumları için biri diğerinin 2,5 katı
büyüklüğünde olan 2 farklı düzenekte deneyler yapılıp sonuçlar karşılaştırılarak kritik batıklık
üzerinde ölçek etkisi incelenmiştir [Kocabaş, 2000].
2. DENEY
Deneylerde, durgun su ortamında tabandan düşey yukarı yerleştirilen bir su alma ağzı
kullanılmıştır. Deneylerde 0.80x0.80 m kare kesitli, yüksekliği 0.60 m ve yan duvarları camdan
olan bir tank kullanıldı (Şekil 1). Su alma ağzı olarak iç çapı Di=2.75 cm olan demir boru
kullanıldı. İstenen debinin ve devir-daimin sağlanabilmesi için 0,5 BG gücünde bir pompa
kullanıldı. Boru hattı üzerine yerleştirilen bir venturimetre ile debiler ölçüldü.
Tank profil ayaklar üzerinde olup yerden 1m yukarıdadır. Tankın iç tabanına 0.60 m çapında,
0,15 m yüksekliğinde ve merkezinde su alma borusunun takılabilmesi için boşluk bırakılan
silindirik beton döşeme yapıldı. Buraya su alma borusunun ve motorla temasta olan borunun
bağlantısını gerçekleştirmek için tank tabanında yer alan dişli boru parçası yerleştirildi. Tankın
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merkezindeki su alma borusu, döşemenin içerisinden geçip tank dışındaki pompaya
bağlanmaktadır. Pompanın bastığı su, üzerinde delikler açılmış olan bir hortum ile tekrar tank
içerisine gönderildi ve akımın tamamen sakin hale gelebilmesi için üzeri de çakılla dolduruldu.
Tank içerisindeki su seviyesinin düşürülmesini sağlamak için tank tabanına bir drenaj vanası
yerleştirildi. Su alma ağzı tankın merkezine yerleştirilip tank merkezinde bulunan boru
etrafındaki boşluk dairesel sac disk ile kapatıldı.

A-A KESİTİ

PLAN
Delikli
Plastik boru

Su

t

Yağ

S
c

Su alma
borusu

Çakıl

A

Su alma
borusu

A

Delikli
Plastik boru

Pompadan

Drenaj
vanası

Çakıl

Betonarme
silindir
döşeme

Drenaj
vanası

Pompaya

Şekil 1. Deney düzeneği
Sıvı yağ ile yapılan deneylerde su yüzeyine sıvı yağ dökülerek yüzeyde t=2 cm kalınlığında
yağ tabakası oluşturuldu ve pompa çalıştırılarak su alma ağzından geçmesi istenilen debi
sağlandı. Akım permenan hale geldikten sonra drenaj vanası çok az miktarda açılarak su
seviyesinin düşmesi sağlandı. Su yüzeyinde ya da su-yağ kesişim yüzeyinde çevrintinin oluşup
alt ucunun su alma ağzına ulaştığı anda tank içerisindeki su seviyesi ölçüldü. Yukarıdaki işlemler
S=Sc=Kritik batıklık

S=batıklık
Yağ
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ρ1

Vi
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Di
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Şekil 2. Su-yağ-hava ortamı için deney sırasında gözlemler
farklı debiler için de tekrarlandı. Su alma ağzının tabandan olan mesafesi, c çap kadar alınarak
c/Di = 1 ve 2 için deneyler yapıldı. Deneyler sırasında su seviyesi azaldıkça yüzeyde çevrintinin
oluştuğu ve uzayarak ağza kadar ulaştığı görüldü (Şekil 2).
3. ÖLÇEK ETKİSİ
Model ve Prototip deney düzeneklerinde elde edilen deney verileri ile Şekil 3’ de gösterilen
grafikler elde edilmiştir. Grafiklerde model’ e ait olan deney verileri içi dolu, prototip verileri içi
boş sembollerle gösterilmiştir. Grafiklerde görüldüğü gibi aynı akım hızında model düzeneğinde
gerekli olan batıklık değeri hem hava hem de yağ ortamları için prototip düzeneğinden daha
fazladır.
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Şekil 3. Model ve Prototip için su-yağ-hava ve su-hava ortamlarında Hız-Batıklık değişimi
2x2 m2 ölçülerinde ve Di=6.90 cm iç çapında su alma borusu kullanılarak 5 cm kalınlıkta yağ
ile yapılmış olan çalışmanın deneysel verileri ile bu çalışmada elde edilen deneysel verilerden
faydalanılarak ölçek etkisi araştırıldı [Kocabaş, 2000].
Padmanabhan ve Hecker’in çalışmalarında olduğu gibi serbest yüzey yerçekimi ile atalet
kuvvetleri tarafından kontrol edildiğinden Froude benzeşimi kullanıldı [Padmanabhan, 1984 ].
Padmanabhan ve Hecker, viskozite ve yüzey gerilim kuvvetlerinin vorteks oluşumuna etkisini,
aynı zamanda ölçek etkisinin de vorteks oluşumuna tesirini araştırdı. Çalışmalarında Reynold
sayısı, Re>1,5.104 ve Weber sayısı, Wd = ρ.u2.d /σ > 600 olduğu durumlarda vorteks
oluşumunda ölçek etkisinin ihmal edilebilir olduğu sonucuna ulaştılar (bu çalışmada Re>2,2.104
ve Wd < 520 ).
Deneyler için Froude benzeşimi kullanıldığında,

Vmod el
L
1
= ( mod el )1 / 2 = ( )1 / 2 = 0.63
V prototip
L prototip
2.5

(2)

(yani Vmod el = 0.63V prototip ) elde edildi. Düzenlenen, deneysel sonuçlar grafiğe aktarıldı ve Şekil 4
elde edildi. Şekil 4’ den görüldüğü gibi, su alma borusu konumlarının aynı olduğu durumlarda
su-hava ortamı için ölçek etkisi görülmemektedir. Oluşan çok küçük farkın sebebi ise, ölçüm
hataları, pompadan dönen su dağılımındaki hortum üzerinde prototipte kullanılan çakıl
ölçülerinin ölçeklendirilememesi ve tank tabanını oluşturan beton silindir için prototipe ait
pürüzlülük oranının ölçeklendirilememesidir. Bu durum Padmanabhan ve Hecker’ in belirttiği
gibi serbest yüzeyli vorteks oluşumunda ölçek etkisinin büyük bir etkisinin olmadığını
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ρ.u2.d /σ < 520), yüzeysel gerilme dolayısıyla ölçek etkisi grafik üzerinde görülmektedir.
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Şekil 4. Her iki ortam için Froude modellemesine göre Hız- Kritik Batıklık değişimi
Yapılan deneylerde c/Di=1 ve 2 için su-hava ve su-yağ-hava ortamlarına ait veriler aynı
grafikte gösterildi (Şekil 5). Su alma borusunun tabandan yukarıda olması durumunda su alma
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Şekil 5. c/Di=1 ve c/Di=2 için Hız- Kritik Batıklık değişimi
ağzının üst seviyesinin alt kısmından da giriş olmasının kritik batıklık değerine etki ettiği
gözlendi. Başka bir değişle de su alma borusu tabana yakın iken aşağıdan akım girişinin
engellenmesi dolayısıyla kritik batıklık değerlerinde farklılık gözlendi. c/Di=1 durumunda
tabana yakınlık c/Di=2’den daha fazla olduğu ve geçirimsiz tabandan daha az su çekilebildiği
için c/Di=2’e göre borunun üst kısmından daha fazla akım boru içerisine girmektedir. Bu durum
da Şekil 5’ ten de görüldüğü üzere gerekli batıklık oranının artmasına sebep olur.
c/Di =1 ve 2 için iki farklı kalınlıktaki tabakada değişimi gözlemek amacıyla Şekil 6
hazırlanmıştır. Şekil 6’ dan da görüldüğü üzere tabakalı ortamı oluşturan su-yağ-hava ortamı için
üst tabakada yer alan yağın su alma ağzına girebilmesi için gerekli kritik batıklık değeri, su-hava
ortamında hava girişine ait kritik batıklık değerinden daha büyüktür. Bu durum (1) numaralı
ρ − ρ2
denklemde g / = g .( 1
) değerinin azalmasıyla Sc/Di’ nin artması gerektiğini doğrular

ρ1

[Lubin, 1996; Sharp, 1991; Sharp, 1993]. Denkleme göre su-yağ-hava ortamında ara yüzey olan
su ve yağ arasındaki yoğunluk farkı, su-hava ortamındaki su ve hava arasındaki yoğunluk farkına
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göre daha küçük ( ρ su − ρ yağ < ρ su − ρ hava ) olduğu için, gerekli batıklık değeri artar. Diğer bir
deyişle yağın harekete karşı direnci havanınkinden daha büyük olduğundan aynı debi için ağza
yağ girebilmesi daha büyük batıklık gerektirir.
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Şekil 6. Su-hava ve su yağ-hava ortamlarında Hız-Batıklık oranının değişimi

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada durgun su gövdesinde bulunan su alma ağzına hava girişinde ve tabakalı
ortamda istenilen sıvının çekiminde kritik batıklığın değişimi ile ölçek etkisi incelenmiş olup
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
a) Ölçek etkisi su-hava ortamı için ihmal edilebilirken, su-yağ-hava ortamında modeldeki
batıklık değeri prototipe ait batıklık değerinden daha büyüktür. Bu durum ölçek etkisi sebebiyle
yüzeysel gerilmenin ve viskozitenin model üzerinde daha etkinliğini gösterir.
b) Su alma ağzının tabandan olan düşey mesafesi kritik batıklık üzerinde etkili olup su alma
ağzının tabandan yukarı çıkması durumunda alt kısımdan daha fazla akım girişi olabildiği için
gerekli kritik batıklık değeri azalmaktadır.
c) Su- yağ-hava ortamındaki kritik batıklık değerinin su-hava ortamındaki kritik batıklık
değerinden daha büyük olduğu görülmüştür. Bu durum aynı debide, yağın su alma borusuna
hareketinin havanın hareketinden daha güç olması sebebiyledir.
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ÖZET
Kızılırmak Nehri üzerinde yer alan Yamula Barajı ve HES Projesinin hidrolik model
çalışmaları ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidromekanik Laboratuvarında 2001 yılında
yapılmıştır. Fiziksel model 1/70 ölçekli Froude benzeşimi kullanılarak inşa edilmiştir. 2003 yılı
sonunda su tutulmaya başlanan barajda 2005 yılı Nisan ayı itibariyle elektrik üretimine geçilmesi
planlanmaktadır. Yamula projesinin hidrolik model çalışmaları için düzenlenen araştırma
programı dolusavağın ve boşaltım kanalının (şutun) optimizasyonu ve oyulma deneyleridir. Bu
makalede hidrolik model çalışması sonucu önerilen yapısal değişiklikler ve dolusavak ve şutun
optimizasyonu için yapılan bazı deney sonuçlarından örnekler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hidroelektrik Santral, Fiziksel Modelleme, Yamula Barajı
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YAMULA DAM AND HES HYDRAULIC MODEL STUDIES
ABSTRACT
Hydraulic model studies of Yamula Dam and HES Project, placed over Kızılırmak River, are
carried out at Hydromechanics Laboratory, Civil Engineering Department, METU in 2001.
Physical model is constructed using 1/70 scaled Froude modeling. It is planned to produce
electricity by April 2005 where water accumulation is started by late 2003. The research program
consisted of optimization of spillway and draining channel (chute) and scouring experiments. In
this article, structural modifications proposed as a result of hydraulic model studies and some
experimental findings for the optimization of the spillway and the chute are presented.
Key Words: Hydroelectric Power Station, Physical Modeling, Yamula Dam
1. GİRİŞ
Yamula Projesi; Yamula barajı, hidroelektrik santralı ve sulamalarından oluşmaktadır. Yamula
baraj yeri, Kayseri İl merkezinin 35 km kuzeydoğusunda, Yemliha kasabasının 2.5 km
kuzeydoğusunda, Kızılırmak nehri üzerindedir. Faaliyete geçtiğinde yılda 425 milyon Kw-saat
enerji üretilecek olan projeyle Kayseri’de 6.463 ha, Kırşehir ve Nevşehir’de toplam 98.000 ha
alanının sulanması sağlanacaktır. Yamula barajı kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olacaktır.
Talvegden 108 m, temelden ise 115 m yüksekliktedir. Gövde dolgu hacmi 6495 m3’tür. Göl
alanında 3.5 milyar m3 su depolanacaktır.
Baraj gölü, normal su seviyesinde 85.30 km2 alanı kapsamaktadır. Bu kotta göl uzunluğu 60
km’dir. İnşaat tamamlandığında Kocasinan ilçesi Kuşçu kasabasının tamamı, Taşhan, Mollahacı,
Çevril ve Hırka köylerinin ise yarısı göl alanında kalacaktır. Yatırımın bedeli 199 milyon dolar
olup kamulaştırma bedeli olan 15 milyon dolar enerji fonundan karşılanacaktır. Yap-İşlet-Devret
modeli ile yapılan projeyi Kayseri ve Civarı T.A.Ş.’nin % 31 hissesine sahip olduğu Kayseri
Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. yürütmektedir.
Projenin su tutma programı hazırlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunulmuş
olup Bakanlık da görüşünü almak için DSİ Genel Müdürlüğüne göndermiştir. Bu programa göre
Aralık 2003’te barajda su tutulmaya başlanmıştır. Nisan 2005 tarihinde elektrik enerjisi
üretimine başlamak mümkün olabilecektir. Planlandığı gibi 425 milyon KW-saat elektrik
üretilecektir.
Yamula Hidrolik Enerji Projesinin hidrolik model çalışmalarının yapımı, kısaca Yamula
projesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidromekanik
Laboratuvarına 00.03.03.2.00.38 no’lu kontrat ile verilmiştir. Hidrolik modelin inşasında ve
deneylerin yapımında kullanılan Yamula Projesinin bazı önemli karakteristikleri şunlardır:
Açık boşaltım kanallı dolusavak barajın sol yamacı üzerindedir. Taşkın akımlarını barajın
rezervuarından dolusavağa ileten yaklaşım kanalının uzunluğu yaklaşık olarak 150 m, taban kotu
ise 1080 m’dir. 1086.0 m kotundaki kret üzerinde yer alan dört adet radyal kapaktan her birisinin
eni 10.50 m ve yüksekliği 14.65 m’dir. Dolusavakta kullanılan ogee profili standart tip olup 15
m’lik su yüküne göre tayin edilmiştir. Boşaltım kanalına (şuta) bağlantıyı sağlayan geçiş,
yarıçapı yaklaşık olarak 23 m olan bir konkav eğri ile temin edilmiştir. Boşaltım kanalının, 220
m de bulunan istasyona kadarki birinci bölümünün eğimi 0.03 m/m’dir. Bu eğimin hemen
sonunda bulunan bir konveks geçiş ile fırlatma eşiğine ulaşılmaktadır. Fırlatma eşiğinin yarıçapı
60 m olup, 1016.94 m kotunda 30o’lik bir açı ile sona ermektedir. Şutun toplam genişliği 51 m
282

olup, bir ara duvar ile iki bölüme ayrılmaktadır. 252.0 m’deki istasyonda kavitasyon zararlarını
önlemek için havalandırıcı kullanılmaktadır. Modelin yapımı ve işletilmesinde kullanılan ilave
bazı datalar şunlardır:
Maksimum normal su seviyesi
:
Muhtemel maksimum taşkındaki su seviyesi
:
Muhtemel maksimum taşkındaki su debisi
:
Muhtemel maksimum taşkında kuyruk suyu seviyesi :

1100.00 m
1102.50 m
5500 m3/s
1003.50 m

2. MODEL
2.1.

Modelin İnşası

Yamula Hidrolik Enerji Projesinin hidrolik modeli ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
Hidromekanik Laboratuvarında inşa edilmiştir. Model rezervuarın bir kısmını, yaklaşım kanalını,
tepe noktasından sıçratma ucuna kadar dolusavağın tamamını ve mansap batardosunun altından
başlayan nehrin bir bölümünü kapsamaktadır. Rezervuar, yaklaşım kanalı ve nehir kesiti
betondan yapılmıştır. Tepe noktasından sıçratma ucuna kadar dolusavağın tamamı ve radyal
kapaklar saydam fiberglas malzemeden üretilmiştir. Havalandırma yapılarında hava akımı ile
ilgili herhangi bir ölçüm planlanmamasına karşın akım koşullarını gözlemek amacıyla
havalandırma yapıları da model üzerinde gösterilmiştir. Model 1/70 ölçekte Froude sayısı
benzerliği esas alınarak inşa edilmiştir.
2.2.

Modelde Deneysel Olanaklar

Model üzerindeki akım Hidromekanik laboratuvarının sabit düşülü rezervuarlarından
sağlanmaktadır. Modelden geçen su debisi keskin kenarlı bir dikdörtgen savak yardımıyla
prizmatik bir debi ölçüm kanalında ölçülür. Dolusavağın ilk iki kanalının orta aksı boyunca ve
ilk kanalın duvar kenarı boyunca basınç ölçümü için piyezometre uçları düzenlenmiştir
(Dolusavak giriş gözleri birden dörde ve dolusavak boşaltım kanalları bir ve iki olarak soldan
sağa numaralandırılmıştır). Basınçlar manometre yardımıyla ölçülmüştür. Hız ölçümü için
pervane-metre kullanılmıştır.
3. MODEL ÇALIŞMALARI
Model üzerinde yapılacak değişiklikler zaman alıcı olduğundan, deneylere başlangıçta, olası
yapısal değişiklik konularına öncelik verilmiştir. Buna bağlı olarak deneyler iki aşamada
gerçekleştirilmiştir.
1) Ön Gözlem ve İncelemeler
2) Deney ve Ölçümler
Ön gözlem ve incelemelerde detaylı ölçüm ve veri işlemesi yapılmadan sadece kritik durumlar
dikkate alınmıştır. Aşağıdaki sorular kritik konular olarak tanımlanmıştır. Son model
konfigürasyonu üzerinde uzlaşıldıktan sonra ana deney ve ölçümler gerçekleştirilmiştir.
3.1.

Ön Gözlem ve İncelemeler

Başlangıçta, hidrolik model tüm ayrıntıları ile orijinal tasarımına uygun olarak inşa edilmiştir.
Yaklaşım kanalı ve yan duvarlarının performansını değerlendirebilmek amacıyla akım davranışı
gözlenmiştir. Yapılan debi ölçümleri sonrasında dolusavak kapasitesinin 5500 m3/s lik bir debiyi
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geçirmekte yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla beraber, yaklaşım kanalı sağ yan duvarı
civarında güçlü vorteks yapıları ve su yüzeyi salınımları gözlenmiştir. Dolusavağa yaklaşımda
akımın simetrik olmayan yapısı debinin dolusavak kanalları arasında eşit olmayan bir şekilde
dağılımına neden olmaktaydı. Tatmin edici bir iyileştirme sağlayabilmek için çok sayıda yan
duvar konfigürasyonu denenmiştir. Ara duvarların menba ucundaki burunları orijinal tasarımda
elips şeklindeydi. Yapılan deneylerde ara duvar burunlarının, istenmeyen bir şekilde, yüzey
dalgalarının dolusavak içine doğru ilerlemesine neden olduğu görüldü. Tasarımcı ile yapılan
değerlendirmeler sonrasında, burunlar noktalı (sivri) burun şeklinde değiştirildi. Ayrıca, baraj
gövdesi topuğunun yaklaşım kanalına yaslandığı bölgedeki kaya kütlesinin akım koşullarında
olumsuzluklara neden olduğu düşünülmüş ve kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu yeni şekillerle
yapılan gözlemlerde akım koşullarının belirgin bir şekilde iyileştiği; akım çizgilerinin
yumuşaklaştığı ve akım ile yapı arasındaki etkileşimin daha iyi olduğu görülmüştür.
Ön deneyler sırasında dolusavak ara duvarlarının mansap topuklarının istenmeyen, düzensiz
akım koşullarına ve bunun sonucu olarak dolusavak kanalı içinde çok büyük yüzey dalgalarına
neden olduğu belirlendi. Ayrıca, boşaltım kanalı içinde belirli noktalarda yüzey dalgalarının orta
duvarın üzerinden aştığı gözlendi. Bu nedenle, ara duvar topuklarının değiştirilmesine karar
verildi. Ayrıca, birinci ve ikinci boşaltım kanallarındaki yüzey dalgalarının iyileştirilmesi
amacıyla ara duvar topuklarına 23 m boyunda ekler yapıldı.
3.2.

Yapısal Değişiklikler

Ön deney sonuçları ışığında ve tasarımcı ile yapılan görüşmeler sonucu, özetle aşağıda verilen
yapısal değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
1)
2)
3)
4)

Yaklaşım kanalı yan duvarları
Dolusavak ara duvarlarının menba yüzlerindeki burun şekilleri
Dolusavak ara duvarlarının mansap uçları
Dolusavak ara duvarları

3.3.

Dolusavağın Optimizasyonu

Rezervuar su seviyesi ve dolusavak debisi arasındaki fonksiyonel ilişkiyi bulmak ve
dolusavağın 5500 m3/s'lik taşkın debisini geçirmede yeterli olup olmadığını görmek için
deneysel ölçümlerden anahtar eğrisi elde edilmiştir. Debi, Q, ile dolusavak kret kotu üzerindeki
rezervuar su seviyesi, H, arasındaki fonksiyonel ilişki deneysel veriler kullanılarak bulunmuştur.
Q = 82.097 H3/2

(1)

Bu denklemden, rezervuar su seviyesi 1102.5 m olduğunda dolusavaktan geçen debinin Q =
5502.41 m3/s olduğu ve Q = 5500 m3/s için gerekli su seviyesinin de 1102.495 m olduğu bulunur
ki bu seviye en yüksek su seviyesinden düşüktür. Bundan başka, en yüksek su seviyesinde, üç
kapak tam açık durumunda iken (Kapak 2 kapalı), maksimum kapasitesinin 4112.34 m3/s olduğu
belirlenmiştir.
Ön deneyler tamamlanıp gerekli yapısal değişiklikler yapıldıktan sonra, yaklaşım kanalı,
dolusavak ve şuttaki akım koşulları çalışılmıştır. Rezervuar maksimum normal su seviyesi olan
1100 m'de kısmi kapak açıklıklarında 860, 1322, 2000, 3000, ve 4000 m3/s debileri için akım
koşulları gözlenmiştir. Çalışılan 860, 1322, 2000, 3000 ve 4000 m3/s debileri sırasıyla 2.58, 4.28,
6.70, 10.88 ve 13.53 m kapak açıklıklarında geçmektedir. Ayrıca, kapakların tam açık olduğu
5500 m3/s'de gözlenen akım koşulları Şekil 1.a'da verilmiştir. Şekil 1.b'de kapakların tam açık
olduğu 5500 m3/s'de şutta gözlenen akım koşulları verilmiştir.
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Şekil 1. Modelde akım şartları a) Membadan görünüm b) Boşaltım kanalından (şuttan) görünüm
Akım koşullarını değerlendirebilmek amacıyla, dolusavak civarında hız dağılımları
taranmıştır. Dolusavak gözlerinde kret kesitinde Q = 5500 m3/s için akım hızları kapaklar tam
açıkken ölçülmüştür. Her gözde yatay ve dikeyde üçer noktada hız ölçümü yapılmıştır. Her
ölçüm noktasında pervane-metre kullanılarak maksimum, averaj ve minimum hızlar ölçülmüştür.
Ölçülen hızların tamamı 18.66 m/s'den küçüktür. Kret boyunca maksimum hızların görüldüğü
seviye olan, su yüzeyinden 11.9 m aşağıda ölçülen ortalama, maksimum ve minimum hızlar
Şekil 2’de verilmiştir.
20
Ortalama hız
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Şekil 2. Bütün Kapaklar Açıkken Dolusavak Kreti Üzerinde Hızlar
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50

Hızlar ayrıca dolusavak kretinden 49 m ve 98 m menbada ölçülmüştür. Dolusavak kretinden
49 m menbada yapılan hız ölçümlerinin tamamı 8.78 m/s'den, 98 m menbada yapılan ölçümlerin
tamamı 7.27 m/s'den küçüktür. Ölçülen hız dağılımları bu iki kesitte de yaklaşık üniform akım
olduğunu göstermektedir.
Dolusavak kreti ve şutunda akım koşullarını test etmek için maksimum taşkın debisi Q = 5500
m3/s de 3 ve 4 nolu dolusavak gözlerinin merkez aksları ve sağ duvarları boyunca su seviyeleri
ve basınçlar ölçülmüştür. Basınçlar 3 ve 4 nolu gözlerin sağ duvar dipleri ve merkez
eksenlerinde tüm kapakların açık olduğu durumda, Q=5500 m3/s için ve ayrıca orta kapaklardan
2 nolu kapağın kapalı olduğu durumda maksimum su seviyesi (1102.5 m) için ölçülmüştür.
Basınçlar zaman boyutunda salınımlı olduğundan minimum ve maximum değerler
kaydedilmiştir. Şekil 5'te 4 nolu gözde tüm kapaklar açıkken 5500 m3/s'lik debide ölçülen
maksimum ve minimum piyezometre seviyeleri ile karşı gelen basınç düşüleri gösterilmiştir.
Aynı koşullarda 3 ve 4 nolu göz merkez akslarında ve 3 nolu göz sağ duvar dibinde de ölçümler
yapılmıştır.
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Şekil 3. Bütün Kapaklar Açıkken Dolusavağın 4. Gözünün Sağ Duvarı Boyunca
a) Piyezometre Yükseklikleri b) Basınç Düşüleri
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Yukarıda bahsedildiği gibi, 3'üncü ve 4'üncü göz sağ duvarları ve merkez akslarındaki basınç
ölçümleri 2 nolu kapak kapalı iken maksimum su seviyesi (1102.5 m) için tekrarlanmıştır. 4 nolu
göz sağ duvar dibinde ölçülen piyezometrik seviyeler ve basınç düşüleri incelenmiştir. Aynı
koşullarda 4 nolu göz merkez aksında, 3 nolu göz sağ duvar dibinde, 3 nolu göz merkez aksında
da ölçümler alınmıştır.
3.4.

Boşaltım Kanalının (Şutun) Optimizasyonu

Boşaltım kanalında akım koşullarını incelemek amacıyla havalandırma kanalı ve fırlatma
eşiğinde olmak üzere iki ayrı kesitte, tüm kapaklar açık durumunda Q=5500 m3/s için ve 2
numaralı kapak kapalı durumunda iken en yüksek su seviyesi (1102.5 m) için hızlar ölçülmüştür.
Hız ölçümleri boşaltım kanalının her iki bölümünde enine beş eşit aralıklı nokta üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Su yüzeyinin hemen altında, en yüksek hızların gözlendiği noktada yapılan
ölçümlerde maksimum, ortalama ve minimum değerler kaydedilmiştir. Maximum debi (5500
m3/s) için havalandırma kanalı ve fırlatma eşiğinde ölçülen hızlar Şekil 4 ve 5’te gösterilmiştir.
Havalandırma kanalında en yüksek 27.8 m/s fırlatma eşiğinde ise en yüksek 38.7 m/s hız
ölçülmüştür. Benzer şekilde, 2 nolu kapağın kapalı olması halinde hız ölçümleri tekrarlanmıştır.
Bu durumda fırlatma eşiğinde en yüksek 37.7 m/s, havalandırma kanalında ise 27.4 m/s hız
ölçülmüştür. Bu deney serisinde elde edilen hız ölçümleri de Şekil 4 ve 5'te verilmiştir.
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Şekil 4. Havalandırma Kanalında Hızlar
Boşaltım kanalı yanduvarları ve orta duvarında en yüksek su seviyeleri PMF debisi (Q=5500
m3/s) ve ikinci kapak kapalı iken ESS (1102.5 m) durumlarında ölçülmüştür. PMF debisi için
sağ, orta ve sol duvarki en yüksek su yüzü profili kanal tabanı ile birlikte Şekil 6.a'da ve karşı
gelen su derinlikleri Şekil 6.b'de verilmiştir. Benzer şekilde, ikinci kapak kapalı iken ESS
durumu için en yüksek su yüzü profili ve su derinlikleri ölçülmüştür.
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Şekil 5. Sıçratma Eşiğinde Hızlar
a)

1100
Sağ Duvar
Orta Duvar
Sol Duvar
Kanal Tabanı

1090

Su Yüzü Profili (m)

1080
1070
Kanal
Başlangıcı
38.34 m

1060
1050
1040
1030
1020
1010
0

50

100

150

200

x (m)

250

300

350

400

12

b)

Sağ Duvar
Orta Duvar

10

Sol Duvar

Su Derinliği (m)

8

6

Kanal
Baslangıcı
38.34 m

4

2

0
0

50

100

150

200

x (m)

250

300

350

400

Şekil 6. Bütün Kapaklar Açıkken Dolusavak Kanalı Boyunca
a) Su Yüzü Profili b) Su Derinlikleri
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Boşaltım kanalının ikinci ünitesinde maksimum ve minimum basınçlar ölçülmüştür. 5500
m /s'lik debi için ölçülen piyezometrik seviyeler kanal taban profili ile birlikte Şekil 7.a'da ve
karşı gelen basınç düşüleri Şekil 7.b'de verilmiştir. Benzer şekilde ikinci kapak kapalı durumu
için de piyezometrik seviye ve basınç düşüleri ölçülmüştür.
3

1090

a)

minimum
maksimum
kanal Tabanı

Piyezometre Yüksekliği (m)

1080
1070
1060
1050
1040
1030
1020
1010
0

50

100

150

200

250

300

350

400

x (m)

20

b)

minimum
maksimum

Basınç Yüksekliği (m)

15

10

5

0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-5
x (m)

Şekil 7. Bütün Kapaklar Açıkken Dolusavağın 2. Kanalının Simetri Ekseni Boyunca
a)Piyezometre Yükseklikleri b)Basınç Yükseklikleri
Fırlatma eşiğinde hidrolik sıçrama oluşumunu gözlemek amacıyla iki deney serisi
gerçekleştirilmiştir,
a) artan debi ile
b) azalan debi ile

İlk durumda, rezervuar su seviyesi 1087.02 m'de iken (Q=83.95 m3/s) fırlatma eşiğinde
hidrolik sıçrama oluşmuştur. Hidrolik sıçrama oluşumu rezervuar su seviyesi 1087.68 m'ye
(Q=231.77 m3/s) ulaşıncaya kadar sürmüş ve daha sonra aşağıya doğru kayarak rezervuar su
seviyesi 1088 m'de iken (Q=231.34 m3/s) fırlatma eşiğinden çıkmış ve kaybolmuştur.
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İkinci durumda deney, rezervuar su seviyesi 1087.65 m'de (Q=173.21 m3/s) başlatılmış ve
hidrolik sıçrama görülmemiştir. Rezervuar su seviyesi kademeli olarak düşürüldüğünde 1087.44
m'de (Q=141.13 m3/s) hidrolik sıçrama oluşmuştur. Şekil 8’de fırlatma eşiğinde oluşan hidrolik
sıçramanın bir örneği verilmiştir.

Şekil 8. Fırlatma eşiğindeki hidrolik sıçrama
4. SONUÇLAR
Ön deney ve tasarımcı ile yapılan görüşmeler sonucu; yaklaşım kanalı yan duvarlarında,
dolusavak ara duvarlarının menba yüzlerindeki burun şekillerinde, dolusavak ara duvarlarının
mansap uçlarında ve dolusavak ara duvarlarında yapısal değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Son
konfigürasyona ulaşıldıktan sonra yapılan model çalışmaları ışığında aşağıda sıralanan sonuçlara
ulaşılmıştır.
4.1.

•
•
•
•
•

Dolusavak
Yaklaşım kanalı ve dolusavak kretindeki akım koşulları tatmin edici düzeydedir. Gözlenen
akım koşulları, vorteks oluşumu, akım çizgisi konfigürasyonu, hız dağılımı, basınç düşüleri
ve su yüzeyi yüksekliklerini kapsamaktadır.
İkinci kapak kapalı iken en yüksek su seviyesi (1102.5 m) durumunda geçen debi miktarı
4112.5 m3/s'dir.
Rezervuar su seviyesi 1102.5 m iken 5500 m3/s'lik taşkın debisi dolusavaktan
geçebilmektedir.
Dolusavak kretinde ölçülen en yüksek hız 18.66 m/s'dir.
Debi 5500 m3/s iken gözlemlenen maksimum basınç düşüleri ölçüldükleri yerlerle birlikte
aşağıda verilmiştir:
- 4'üncü gözün sağ duvarında 11.48 m’deki istasyonda 0.63 m'dir.
- 4'üncü gözün merkez aksında 14.28 m’deki istasyonda 0.40 m'dir.
- 3'üncü gözün sağ duvarında 14.28 m’deki istasyonda 0.26 m'dir.
- 3’üncü gözün merkez aksında 14.28 m’deki istasyonda –0.23 m’dir.
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4.2.

•
•

•
•
•

Boşaltım Kanalı (Şut)
Duvarlarda kayda değer bir taşma gözlemlenmemiştir.
Şutun ikinci kanalının merkez aksında 259.155 m ile 288.415 m’deki istasyonlar arasında
negatif basınç düşüleri gözlemlenmiştir. Debi 5500 m3/s için –2.19 m’lik minimum basınç
düşüsü ve RSS = 1102.5 m’de orta kapaklardan biri (Kapak 2) kapalı iken –1.64 m’lik
minimum basınç düşüsü gözlemlenmiştir.
Debi 5500 m3/s için, şutun birinci ve ikinci kanalında gözlemlenen maksimum hızlar
havalandırma kanalı için sırasıyla 27.78 m/s ve 27.69 m’dir. Benzer şekilde fırlatma eşiğinde
dailen en yüksek hızlar sırasıyla 38.40 m/s ve 38.65 m/s’dir.
RSS = 1102.5 m’de orta kapaklardan biri kapalı iken (Kapak 2) şutun birinci ve ikinci
kanalında ölçülen maksimum hızlar havalandırma kanalı için sırasıyla 26.52 m/s ve 27.94
m/s, fırlatma eşiği için ize sırasıyla 36.73 m/s ve 37.90 m/s’dir.
Fırlatma eşiğinde yaklaşık olarak 200 m3/s’den düşük debilerde hidrolik sıçrama oluşumu
gözlemlenmiştir.
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ÖZET
Baraj-hazne sisteminde deprem sırasında oluşan hidrodinamik basınçlar hesaplanır. Baraj
gövdesi dik ve rijit, hazne tabanı ise yatay kabul edilir. Genel basınç denklemi Navier-Stokes
denklemlerinden elde edilir. Denklem takımı boyutsuzlaştırılarak, boyutsuz sayılar tanımlanır.
Momentum ve basınç denklemleri basitleştirilerek yapılabilen farklı simülasyon seviyeleri ilgili
varsayımlarla birlikte tartışılır. Hidrodinamik basınç için akustik dalga denklemi sayısal olarak
çözülür ve sonuçlar literatür verileri ile karşılaştırılır. Baraj yüzeyindeki basınç değişimleri,
haznenin yatay büyüklüğünü de içeren boyutsuz sayıların farklı değerleri için incelenir.
Anahtar kelimeler: hidrodinamik basınç, deprem, baraj gölü
EVALUATION OF PRESSURE EQUATION USED IN COMPUTATION OF
HYDRODYNAMIC PRESSURE IN DAM RESERVOIRS DURING EARTHQUAKES
ABSTRACT
Hydrodynamic pressure due to earthquake acting on a dam-reservoir system is computed.
Dam body is vertical and rigid, reservoir bottom is horizontal. General pressure equation is
obtained from the Navier-Stokes equations. The governing equations are non-dimensionalized
and relevant dimensionless numbers are identified. Different levels of simulations by simplified
momentum and pressure equations are discussed with subsequent assumptions. Acoustic wave
equation for hydrodynamic pressure is solved numerically and results are compared to data
available in the literature. Pressure variations on the dam face are investigated for variable values
of dimensionless numbers including horizontal dimension of the dam reservoir.
Keywords: hydrodynamic pressure, earthquake, dam reservoir
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1. GİRİŞ
Deprem sırasında baraj yüzeyinde oluşan hidrodinamik basınçların analizinde ilk önemli
çalışma Westergaard (1) tarafından 1933’te yapılmıştır. Bu çalışmada baraj gölündeki su
partiküllerinin hızları ve viskoz gerilmeler çözümün dışında tutularak suyun sıkışabilirliğinin
dikkate alındığı ve alınmadığı durumlar için hidrodinamik basınçlar hesaplanmıştır. Günümüze
kadar literatürde yapılan çalışmaları iki grupta toplamak mümkündür. Birinci grupta yapılan
çalışmalarda baraj gölünde su taneciklerinin yer değiştirmeleri küçüktür varsayımına göre baraj
gölündeki hızlar ve yüzey dalgaları hesaplamanın dışında tutularak hidrodinamik basınçların
analizi yapılır. Bu varsayımlarla yapılan çalışmalarda çoğunlukla suyun sıkışabilirliğinin baraj
gövdesi yüzeyinde oluşan hidrodinamik basınçlara etkisi araştırılmıştır. Chopra (2, 3), Sharan (4)
ve Tsai (5) suyun sıkışabilirliğinin önemi üzerine çalışmalar yapmışlardır.

İkinci grupta yapılan çalışmalarda baraj gölündeki su taneciklerinin hızları ve yüzey dalgaları
hesaplamalarda dikkate alınmaktadır. Chwang (6) bu alandaki ilk çalışmayı yapmıştır. Bu
çalışmanın ardından Hung ve Wang (7), Hung ve Chen (8), Chen (9, 10, 11) baraj gölündeki
hidrodinamik basınçları, hız alanını ve yüzey dalgalarını iki- ve üç-boyutlu olarak
hesaplamışlardır.
Bu çalışmada depreme maruz kalan baraj-hazne sistemindeki akışkan hareketi için, öncelikle
herhangi bir basitleştirici varsayım yapılmadan, Navier-Stokes denklemleri kullanılarak
hidrodinamik basınç denklemi elde edilmiştir. Momentum ve basınç demklemlerinden oluşan
denklem takımı boyutsuzlaştırılmış ve ilgili boyutsuz sayılar tanımlanmıştır. Daha sonra, farklı
basitleştirici varsayımlarla elde edilen momentum ve basınç denklemleri ve ilgili simülasyon
düzeyleri tanıtılmıştır. Boyutsuz sayıların olası değerleri için baraj gövdesi üzerinde oluşan
hidrodinamik basınçlar değerlendirilmiştir. Baraj gölü uzunluğunun baraj yüzeyindeki basınçlara
etkisi incelenmiş, farklı tipte deprem ivmeleri uygulanması sonucunda baraj topuğundaki
basıncın zamanla değişimi incelenmiştir.
2. MATEMATİK FORMULASYON

İncelenen baraj gölü şematik olarak Şekil 1’de gösterilmiştir. Baraj yüzeyi dik ve rijit, göl
tabanı ise yataydır. Baraj yatay ve düşey yönde deprem ivmeleri etkisindedir ve kartezyen
koordinat sistemi baraj topuğuna sabitlenmiştir. Önce yatay ve düşey yöndeki Navier-Stokes
denklemleri yazılır.
 ∂ (u + u0 )
∂u
∂u 
∂p
∂  ∂u ∂w 
∂  ∂u ∂w 
ρ
+u
+ w  = − + µ∇ 2 u + µ  +
+λ  +

∂t
∂x
∂z 
∂x
∂x  ∂x ∂z 
∂x  ∂x ∂z 


(1)

 ∂ ( w + w0 )
∂w
∂w 
∂p
∂  ∂u ∂w 
∂  ∂u ∂w 
2
ρ
+u
+w
 = −ρg − + µ∇ w + µ  +
+λ  +

∂t
∂x
∂z 
∂z
∂z  ∂x ∂z 
∂z  ∂x ∂z 


(2)

burada t zaman, x yatay mesafe, z dikey mesafe, u ve w x- ve z- yönündeki (su tanecik) hız
bileşenleri, u0 ve w0 yatay ve düşey yöndeki yer hızları, p basınç, ρ suyun yoğunluğu, g yer
çekimi ivmesi, µ dinamik viskozite ve λ ikincil viskozitedir. Momentum denklemlerinde
akışkanın yerel ivme terimlerine (depremden kaynaklanan) yer ivmeleri eklenerek deprem
ivmeleri denklemlere dahil edilmiştir.
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z
Serbest yüzey
Baraj
gövdesi

Baraj haznesi
Uzak sınırı

h

h0

az(t)

x
ax(t)

L

Şekil 1. Baraj-hazne sisteminin tanımı

Basınç denklemini elde etmek için (1) ve (2) nin sırasıyla x ve z yönünde türevleri alınarak
toplanır. Süreklilik denkleminden de faydalanılarak basınç denklemi elde edilir.
−

ur  ur  ∂u ∂w  
ur ur
ur  ur  ∂u ∂w  
1 ∂2p
 ∂u ∂w ∂u ∂w 
.
V
2
.
p
2
. ∇  +
+
ρ∇
+
+
ρ
−
=
−∇
∇
+
µ
+
λ
∇
(
)



  ∂x ∂z  
a 2 ∂t 2

 ∂z ∂x ∂x ∂z 
 
  ∂x ∂z  

( )

(3)

Burada a su içinde ses hızıdır. Sayısal çözümde aynı sonlu hacim metodunu tüm denklemlere
uygulayabilmek için, basınç denklemi genel taşınım denklemine benzetilerek vektörel formda
yazılmıştır. Denklem 3 herhangi bir basitleştirici varsayım yapılmadan tüm fiziki etkileri içeren
basınç denklemidir.
3. BOYUTSUZLAŞTIRMA

Denklemlerdeki fiziksel büyüklükler seçilen ölçek parametreleri ile boyutsuzlaştırılır.

( X, Z) = h 0−1 ( x, z ) ,

P = p / ( ρ gh 0 ) , T = T0−1t , ( U, W, U 0 , W0 ) = v −m1 ( u, w, u 0 , w 0 )

(4)

Burada h0 depremden önce baraj gölündeki su derinliği, T0 yer titreşiminin periyodu, vm en
büyük yer hızıdır. Boyutsuz büyüklükler büyük harfle gösterilmiştir. Boyutsuz tanımlar
kullanılarak momentum ve basınç denklemleri boyutsuzlaştırılır.
1 ∂ ( U + U 0 ) ur ur
1 ∂P 1  ur ur
∂  ∂U ∂W  
+ ∇. UV = − 2
+
∇. ∇U +
+



St
∂T
Fr ∂X Re 
∂X  ∂X ∂Z  
λ ∂  ∂U ∂W 
+
+


µ Re ∂X  ∂X ∂Z 

( )

( )

ur
1 ∂ ( W + W0 ) ur
1  ∂P  1  ur ur
∂  ∂U ∂W  
+ ∇. WV = − 2 1 +
∇. ∇W +
+
+



St
∂T
Fr  ∂Z  Re 
∂Z  ∂X ∂Z  

(

)

(

λ ∂  ∂U ∂W 
+
+


µ Re ∂Z  ∂X ∂Z 
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)

(5)

(6)

1 ∂ 2 P ur  ur  ∂U ∂W  
1 ur ur
 ∂U ∂W ∂U ∂W 
+ ∇.  V 
+
−
 + 2 
 = − 2 ∇. ∇P +
2
F S ∂T
Fr
 ∂Z ∂X ∂X ∂Z 
  ∂X ∂Z  
 2
λ  ur  ur  ∂U ∂W  
+
+


 ∇. ∇ 
 Re µ Re    ∂X ∂Z  
−

( )

2 2
a t

(7)

Boyutsuzlaştırma sonrasında denklemlerde görülen boyutsuz sayıların tanımları aşağıdaki
gibidir.
Fa =

a
,
gh 0

Fr =

vm
,
gh 0

St =

v m T0
,
h0

Re =

ρv m h 0
µ

(8)

Burada Fa akustik Froude sayısı, Fr Froude sayısı, St Strouhal sayısı ve Re Reynolds sayısıdır.
Denklem 7, sıkışabilir, viskoz akışkan için boyutsuzlaştırılmış basınç denklemidir ve bu noktaya
kadar herhangibir varsayımla basitleştirilmemiştir.
4. MATEMATİK MODEL DÜZEYLERİ

Momentum ve basınç denklemlerinden oluşan denklem takımının (1~3 veya 5~7), tamamının,
basitleştirilmeden, bu çalışmanın konusu olan problem için çözümü literatürde henüz rapor
edilmemiştir. Buna karşılık, fiziki terimlerin bazılarını ihmal ederek elde edilen basitleştirilmiş
modellerin çözümü rapor edilmiş olup yeterli oldukları anlatılmıştır. Bu şekilde yapılmış birkaç
çalışma yanyana getirildiğinde denklemlerdeki tüm terimler kollektif olarak kapsanmaktadır.
Ancak, her çalışmada ihmal edilmiş olan terimlerin önemsizliğinin kanıtlandığı ifade edilmiştir.
Tüm fiziki terimleri tek bir sayısal çözüm içinde kapsayarak, herbir terimin hangi koşullarda ne
kadar önemsiz olduğu açıkça rapor edilmemiştir. Bu çalışmanın asıl amacı yukarıda tanımlanan
tam denklemlerin sayısal çözümünü yaparak her terimin sonuca hangi koşullarda ve ne ölçüde
katkıda bulunduğunu açıklayabilmektir. Tartışmayı sistematik olarak sunabilmek bakımından,
literatürde var olan çözümlerin içerdikleri fiziki terimler bakımından bir guruplandırılmasının
yapılması zorunludur. Bu anlamda iki temel kategori vardır; Navier-Stokes çözümleri ve akustik
dalga denklemi çözümleri.
4.1.

Navier-Stokes Çözümleri

Navier-Stokes denklemleri ve basınç denklemi eş zamanlı olarak çözülür. Çözümler
sonucunda tüm hazne içinde su tanecikleri hız alanı, basınç alanı ve su yüzeyi dalgaları elde
edilebilir.
4.1.1 Tam Denklemlerin Çözümü

Momentum ve basınç denklemlerindeki tüm terimler saklı olduğu halde yapılan çözümdür.
Sayısal çözümdeki zorluklar ve dolayısıyla yüksek çözüm maliyeti nedeniyle bu tür bir çözüm
örneği ilgili literatürde bulunamamıştır. Bu modelde sayısal çözümü yapılacak denklem takımı
denklemler 5~7 ve su yüzeyini tanımlayan derinlik denkleminden oluşur.
4.1.2 Viskoz Olmayan Çözüm

Momentum ve basınç denklemlerindeki viskoz terimler ihmal edilir. Dolayısıyla, NavierStokes denklemleri yerine Euler denklemleri ile vizkoz terimleri olmayan basınç denklemi
birlikte çözülür. Bu modelde çözülecek denklem sistemi:
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1 ∂ ( U + U 0 ) ur ur
1 ∂P
+ ∇. UV = − 2
St
∂T
Fr ∂X
ur
1 ∂ ( W + W0 ) ur
1  ∂P 
+ ∇. WV = − 2 1 +

St
∂T
Fr  ∂Z 

( )
(

−

(9)

)

(10)

1 ∂ 2 P ur  ur  ∂U ∂W  
1 ur ur
 ∂U ∂W ∂U ∂W 
+ ∇.  V 
+
−
 + 2 
 = − 2 ∇. ∇P
2
F S ∂T
Fr
 ∂Z ∂X ∂X ∂Z 
  ∂X ∂Z  

( )

2 2
a t

(11)

4.1.3 Hacimsel Deformasyonu ve Viskozitesi Olmayan Çözüm (Divergence-Free Inviscid
Solution)

Viskozite olmayan çözüme ek olarak basınç denklemindeki hacimsel deformasyon terimi de
ihmal edilir. Bu modelde çözülen denklem sistemi:
1 ∂ ( U + U 0 ) ur ur
1 ∂P
+ ∇. UV = − 2
St
∂T
Fr ∂X

(12)

ur
1 ∂ ( W + W0 ) ur
1  ∂P 
+ ∇. WV = − 2 1 +

St
∂T
Fr  ∂Z 

(13)

( )
(

−

)

1 ∂2P
1 ur ur
 ∂U ∂W ∂U ∂W 
+
2
−
=
−
∇. ∇P


Fa2St2 ∂T 2
Fr2
 ∂Z ∂X ∂X ∂Z 

( )

(14)

4.2. Akustik Basınç Denklemi Çözümleri

Bu yaklaşımda su taneciklerinin hızları tamamen ihmal edildiğinden momentum
denklemlerinin çözümüne gerek kalmaz. Su yüzeyi dalgaları için yaklaşık ifadeler kullanılabilir
veya tamamen ihmal edilir. Bu modelde sadece basınç denklemi çözülür.
4.2.1 Sıkışabilir Çözüm

Suyun sıkışabilirliğini içeren bir basınç denklemi çözülür.
1 ∂ 2 P 1 ur ur
= ∇. ∇P
F S ∂T 2 Fr2
2 2
a t

( )

(15)

4.2.2 Sıkışamaz Çözüm

Suyun sıkışabilirliği de ihmal edilerek basınç için Laplace denklemi çözülür.
ur ur
∇. ∇P = 0

( )

(16)

Tahmin edileceği üzere denklem 16 nın sayısal çözümünden elde edilen sonuçlar hiçbir durum
için gerçeği yansıtmayacaktır. Böyle bir çözümde basınç dalgaları her yönde sonsuz hızda
seyahat edebilmektedir. Bu nedenle kabul edilebilir bir çözüm değildir. Akustik basınç denklemi
çözümü kategorisinde sadece Denklem 15 te ifade edilen sıkışabilir basınç denklemi çözümü
değerlendirilecektir.
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5. SAYISAL ÇÖZÜM

Bu yazıda, bu çalışmanın birinci aşaması olan ve Denklem 15 ile verilen akustik basınç
denkleminin sayısal çözümü yapılarak sonuçları sunulmuştur. Denklem 15 hiperbolik
karakterdedir ve sayısal çözümde açık (explicit) sonlu-fark metodu kullanılmıştır. Denklem
15’de görülen boyutsuz sayılar denklemin sol tarafında toplanarak birleştirilir.
1

( aT0 / h 0 )

2

∂ 2 P ur ur
= ∇. ∇P
∂T 2

( )

(17)

Yukarıdaki denklemde görülen aT0/h0 boyutsuz sayısı Strouhal, Froude ve akustik Froude
sayılarının bileşimidir. Baraj yüzeyindeki hidrodinamik basınçların bu sayıyla değişimi
incelenecektir. Denklem 17’nin çözümünde kullanılacak sınır koşulları:
su yüzeyinde, P ( X, H,T ) = 0 ;
ve baraj gövdesi yüzeyinde,

hazne tabanında,

∂P
= 0;
∂Z Z = 0

∂P
Fr 2
=−
ax (t)
∂X X = 0
St

Buradaki a x ( t ) , t anındaki yatay yer ivmesidir. Literatürde yapılan analitik çözümlerde barajın
uzak sınırı için P ( ∞, Z, T ) → 0 koşulu kullanılmıştır. Seri çözümlerinde sonsuz uzunluktaki sınır
koşulunu uygulamak mümkündür (2,12,13,14,15,16) ancak sayısal çözümlerde bu mümkün
değildir. Sayısal çözümlerde baraj gölünü yeterince uzun tutabilmek ve hesaplama zamanını
mümkün olduğunca kısaltabilmek için sönümleyici sınır koşulları geliştirilmiştir (4, 17, 18, 19,
20) . Göl uzunluğunun hidrodinamik basınçlara etkisi üzerine Chopra (2) makalesinde geniş bir
değerlendirme yapmıştır. Bu çalışmada herhangi bir sönümleyici sınır koşulu kullanılmamış,
baraj uzunluğu yeterince uzun tutularak çözümler yapılmıştır.
Başlangıçta baraj gölündeki suyun hareketsiz olduğu düşünülerek, başlangıç koşulları yazılırsa
∂P
P ( X, Z,0 ) = 0 ,
( X, Z, 0 ) = 0
∂T
Başlangıç ve sınır koşulları belirlenen ve Denklem 17 ile tanımlanan problemin çözümü zaman
ve iki boyutlu uzayda yapılmış ve sonuçlar aşağıda değerlendirilmiştir.
6. SAYISAL ÖRNEKLER

Göl uzunluğunun baraj yüzeyinde oluşan hidrodinamik basınçlara etkisini belirlemek için
farklı göl uzunlukları alınarak çözümler yapılmıştır. Örneklerde h0 =100 m yüksekliğindeki baraj
yatay deprem ivmesi etkisindedir ve deprem ivmesi sinüzoidal olarak verilmiş, depremin
periyodu T0 =1 s, genliği ise 0.5 g olarak alınmış, bu durumda vm = 0.5g / ( 2π / T0 ) alınmıştır.
Şekil 2’de L/h0 = 1, 10, 100 oranları için baraj tabanındaki hidrodinamik basıncın zamanla
değişimi gösterilmiştir.
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Şekil 2. Farklı hazne uzunlukları için baraj topuğundaki hidrodinamik basınç

Hazne uzunluğunun baraj yüksekliğine oranı, L/h0 = 1 için, birinci periyotta basınç dalgası baraj
gölünün sonuna ulaşarak geri dönmüş ve giden basınç dalgası ile girişim yapmıştır ve L/h0 = 10
için elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında basınç dalgasının etkilendiği görülmüştür. L/h0
=10 ve 100 için yapılan çözümlerde artık baraj gölü uzunluğunun etkisinin kaybolduğu
görülmüştür. Bu çalışmada bundan sonraki sayısal örneklerde L/h0 =10 değeri seçilmiştir.
Baraj-hazne sisteminin davranış analizini yapabilmek amacıyla doğal deprem kayıtları yerine
yapay ivme fonksiyonlarından faydalanılacaktır. Bu durumda ne tür bir ivme fonksiyonunun
daha anlamlı olduğu sorusunun cevaplanması gereklidir. Şekil 3’te farklı türde deprem ivme
fonksiyonları uygulanması halinde baraj topuğundaki hidrodinamik basınçların zamanla değişimi
gösterilmiştir. Deprem ivmelerinin periyotları T0 = 1, genlikleri 0.5 g ve vm = 0.5g / ( 2π / T0 )
olarak seçilmiştir. Depremin süresi de 1 s olup sayısal çözüm T = 4 anına kadar sürdürülmüştür.
İvme ve basınç grafiklerine bakıldığında, deprem ivmesi sinüzoidal formda verildiğinde basınç
değişimi ile ivme değişimlerinin aynı formda olduğu; ivmenin en büyük değerinde basıncın da
en büyük değere ulaştığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda düşey deprem ivmesinin sadece
yerçekimi ivmesini değiştirdiği görülmüş bu sebeple hareket denklemlerinde düşey deprem
ivmesi dikkate alınmasına rağmen analizlerde sadece yatay deprem ivmesi kullanılmıştır.
Bundan sonraki çözümlerde sadece sinüzoidal yatay deprem ivmeleri kullanılmıştır.
5

0.4

4

0.3

0.2

P

ax

3
2

0.1
1

0

0
-1

0

1

2

T

3

4

-0.1

0

1

2

T

3

4

(a) Sinüzoidal yatay deprem ivmesi
(b) Baraj topuğunda hidrodinamik basınç
Şekil 3. Farklı deprem ivmeleri sonucunda baraj topuğundaki hidrodinamik basınç
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(d) Baraj topuğunda hidrodinamik basınç

(c) Lineer artan yatay deprem ivmesi
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(f) Baraj topuğunda hidrodinamik basınç
Şekil 3. (devam)

Chopra (2) harmonik deprem ivmeleri sonucu baraj yüzeyinde oluşan hidrodinamik basınçları
analitik çözümden hesaplamış, kosinüs fonksiyonu olarak verilen yatay deprem ivmesi sonucu
baraj yüzeyinde oluşan hidrodinamik basınçların seri çözümünü vermiştir. Baraj yüksekliği 100
m, depremin periyodu 1 s alınarak sayısal çözüm yapılmış ve Şekil 4’te Chopra’nın sonuçları ile
karşılaştırılmıştır. Şekil 4’te T=1 anında baraj yüzeyinde oluşan hidrodinamik basınç dağılımı
gösterilmiştir. Basınç dağılımları örtüşmektedir.
Baraj yüzeyindeki hidrodinamik basınçların değişimi farklı aT0/h0 değerleri (1, 3, 5, 8 ve 10)
için hesaplanmıştır. Hesaplamalarda baraj yüksekliği h0 =143.8 m, L=1438 m, deprem ivmesi
sinüzoidal, genliği 0.5 g ve periyodu sırasıyla T0 = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8 ve 1 s alınarak baraj
tabanındaki hidrodinamik basıncın ilk periyottaki değişimi Şekil 5’te gösterilmiştir. Örneklerde
deprem ivmesinin periyodu arttırılarak baraj topuğundaki basıncın ilk periyottaki değişimi
gösterilmiş ve yatay eksendeki zaman boyutsuzlaştırılmış zamandır. Grafiğe bakıldığında aT0/h0
ın küçük değerlerinde depremin periyodu da küçük olduğu için baraj topuğundaki hidrodinamik
basınç dağılımının sinüzoidal forma ilk periyotta ulaşamadığı görülmektedir. aT0/h0 değeri
büyüdükçe basınç dağılımının sinüzoidal forma kavuştuğu ve aT0/h0 ın 5,8 ve 10 değerlerine
bakıldığında basınç değerlerinin giderek birbirine yaklaştığı görülmektedir. Basınçların birbirine
yaklaşması ise periyot arttıkça kararsızlık (unsteady) etkilerin azalması sonucu basınç
değişiminin de azalması ile açıklanabilir.
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Baraj yüksekliği h0 =143.8 m, depremin periyodu T0 =1 s ve genliği 0.5 g alınarak sayısal
çözümler yapılmış ve farklı T anlarında baraj gölündeki hidrodinamik basınçların kontur
grafikleri Şekil 6’ da gösterilmiştir.
1
Sayisal Çözüm
Chopra (1967)
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Şekil 4. Baraj yüzeyinde oluşan hidrodinamik basınç dağılımı
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Şekil 5. Baraj topuğundaki hidrodinamik basıncın aT0 /h0 değerleri için zamanla değişimi
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Şekil 6. Baraj gölündeki hidrodinamik basınçların kontur grafikleri

Kontur grafiklerine bakıldığında baraj gölünün bazı yerlerinde negatif basınç bölgeleri oluştuğu
görülmektedir. Literatürde bu konuda yapılan yorumlara bakıldığında negatif basınç bölgelerinin
kavitasyona neden olabileceği değerlendirmesi yapılmıştır (21, 22). Bu çalışmalarda kavitasyon
riskinin genellikle barajın tepe noktalarında oluştuğu söylenmiş, kontur grafiklerde de negatif
basınçların barajın tepe noktalarında oluştuğu görülmektedir.

7. SONUÇLAR

Bu çalışmada depreme maruz kalan baraj-hazne sistemi için herhangi bir basitleştirici
varsayım yapılmadan hidrodinamik basınç denklemi elde edilmiştir. Sayısal çözümde
kullanılacak denklem takımı boyutsuzlaştırılarak boyutsuz sayılar tanımlanmıştır. Ayrıca
momentum ve basınç denklemleri basitleştirilerek literatürdeki çalışmaları kapsayacak şekilde
farklı simülasyon seviyeleri tanıtılmıştır. Akustik basınç denklemi farklı tiplerde deprem
ivmeleri kullanılarak çözülmüş ve parametrik davranışın görülebilmesi için en uygun deprem
ivmesinin sinüzoidal tipte olduğu tespit edilmiştir. Yapılan sayısal çözümler literatürdeki mevcut
çözümler ile karşılaştırılarak baraj yüzeyinde oluşan hidrodinamik basınç dağılımlarının
birbirleri ile örtüştüğü görülmüştür. Göl uzunluğunun baraj yüzeyindeki basınçlara etkisi
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araştırılmış, L/H=10 için uzak sınırda hidrostatik basınç dağılımının kullanılabileceği
gösterilmiştir. Farklı periyotlarda deprem ivmeleri uygulanması sonucu baraj topuğundaki
hidrodinamik basıncın zamanla değişimi incelenmiş, uzun periyotlu deprem ivmelerinde
basıncın zamana göre değişiminin sinüzoidal forma kavuştuğu ve basınç değerlerinin birbirine
yaklaştığı görülmüştür. Depremin belli zamanlarında baraj gölündeki hidrodinamik basınçların
değişimi incelenerek gölün bazı yerlerinde kavitasyona sebep olabilecek negatif basınç
bölgelerinin oluşabileceği görülmüştür. Baraj yüzeyinde ise baraj kretine yakın noktalarda
kavitasyon riskinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
NOT: Bu yazı Ender Demirel’in OGÜ’ de devam eden doktora çalışmasının bir bölümüdür.
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ÖZET

Şüt dolusavağı baraj yapılarında en yaygın kullanılan dolusavak türüdür. Dolusavak kanalı
(şüt), baraj haznesine gelen aşırı taşkın debilerini dolusavak kreti ile enerji kırıcı yapı arasında
ileten dik-eğimli bir açık kanaldır. Bu çalışmada, dolusavak kanalındaki akımda hız profillerinin
belirlenmesi amacı ile laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Laser Doppler Anemometresi
kullanılarak savak kretinden itibaren kanal orta çizgisi boyunca ondört kesitte akım hızları
ölçülmüştür. Deneylerde dört farklı taban eğimi kullanılmıştır. Ölçülen hız profilleri yardımı ile
dolusavak kanalındaki enerji kayıpları hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dolusavak, Laser Doppler Anemometresi, Hız Profili, Enerji Kaybı
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE VELOCITY PROFILES AND ENERGY
DISSIPATION IN THE SPILLWAY CHANNEL
ABSTRACT

Chute spillway is the most widely used spillway type in dam construction. Spillway channel
(chute) is a steep open-channel which conveys the excessive flood discharges between the
spillway crest and the energy dissipating structure. In this study, laboratory measurements are
carried out to determine the velocity profiles of the chute flow. Using Laser Doppler
Anemometer, flow velocities are measured at fourteen sections along the center line of the
channel, starting from the spillway crest. In the experiments, four different bed slopes are used.
From the measured velocity profiles the energy dissipation of the flow in the chute is calculated.
Key Words: Spillway, Laser Doppler Anemometer, Velocity Profile, Energy Dissipation
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1. GİRİŞ

Dolusavaklar, akarsuyun baraj haznesine getirdiği suyun, baraj haznesi ihtiyaç hacmini
doldurduktan sonra fazlasını güvenli bir şekilde baraj mansabındaki doğal akarsu yatağına
aktarılmasını sağlayan, böylece hazne seviyesini öngörülen maksimum bir değerin altında
tutmaya yarayan, barajların önemli elemanlarındandır. Şüt dolusavaklarda, savaklanan taşkın
suyu baraj gövdesi dışında inşa edilen bir dolusavak kanalı (şüt) yardımı ile baraj haznesinden
uzaklaştırılarak mansap bölgesine akıtılır.
Dolusavak kanalı, savaktan çıkan taşkın suyunu enerji kırıcı yapıya ileten dik eğimli bir açık
kanaldır. Bu kanaldaki akım; düzenli, yavaş değişen S2 türü üniform olmayan kritik-üstü bir açık
kanal akımıdır. Akım şartları ve kanal uzunluğuna bağlı olarak, akımın kanal sonuna doğru
üniformlaşması söz konusu olabilir. Dolusavak kanalının sonunda inşa edilen enerji kırıcı yapı
ile kritik-altı rejime dönüştürülen dolusavak akımı, bir boşaltım kanalı ile baraj mansabındaki
doğal akarsu yatağına ulaştırılır.
Dolusavak sistemini sonlandıracak enerji kırıcı yapının sağlıklı olarak projelendirilebilmesi
için, bu yapının girişinde, yani dolusavak kanalının sonunda hız ve derinlik gibi akım
karakteristik değerlerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu değerler dolusavak kanalı boyunca
üniform olmayan S2 akım profilinin teorik olarak hesaplanması ile gerçekleştirilebilir. Bu tür bir
hesaptan elde edilecek bulguların doğruluğu kanaldaki enerji kayıplarının hangi ölçüde doğru
tahmin edildiğine bağlıdır. Diğer taraftan, kanal boyunca oluşacak enerji kaybının deneysel
verilerle belirlenmesi durumunda kanalın herhangi bir kesitinde, akım ortalama hızı veya kesit
derinliğinin daha basit ve güvenilir bir hesap yöntemiyle bulunması mümkündür.
Bu çalışmada, dolusavak akımındaki akım hızlarını ölçmek için laboratuvar deneyleri
yapılmıştır. Kanal tabanına dik akım kesitlerinde ölçülen hız dağılımları kullanılarak, dolusavak
kanalı boyunca akımda enerji kayıpları hesaplanmıştır. Deneysel bulgular, kanalın herhangi bir
noktasındaki enerji kaybının tahmin edilmesinde pratik olarak kullanılabilecek şekilde grafik
olarak sunulmuştur. Dolusavak akımına hava karışması olayı bu çalışmanın kapsamı dışında
tutulmuştur.
2. DENEY DÜZENEĞİ VE YÖNTEM

Deneyler, uzunluğu 1.8 m, kesit genişliği 0.2 m ve derinliği 0.2 m, tabanı ve yan duvarları
cam olan, Şekil 1’de şematik olarak görülen dikdörtgen kanallı bir laboratuvar modeli üzerinde
yapılmıştır. Şekilde görüldüğü gibi, yuvarlak başlıklı savak ve devamındaki açık kanal, şüt
dolusavak sistemini modellemektedir. Bir mafsal mekanizması yardımıyla ayarlanabilen kanal
taban eğimi için dört farklı değer kullanılmıştır: S0=0.207, 0.335, 0.473 ve 0.622. Deneyler, her
bir kanal eğiminde, deney düzeneğinin kapasitesine bağlı olarak düşük, orta ve yüksek değerleri
temsil etmek üzere üç farklı debi (birim genişlik debisi, q) için tekrarlanmıştır. Kanal taban
eğimi ve debi değerleri ile ilgili deney koşulları Tablo 1’de verilmiştir.
Akım hızlarının ölçülmesinde DISA 55L Laser Doppler Anemometresi kullanılmıştır. Hız
ölçümleri, savak kret kesiti dahil olmak üzere, kanal başlangıcından itibaren x=4, 14, 24, 34, 44,
54, 64, 74, 91, 106, 121, 136, ve 151 cm mesafelerdeki kesitlerin orta eksenlerindeki
derinliklerde kanal tabanından itibaren dik olarak z=0.3 mm uzaklıktan başlayarak sık aralıklarla
mümkün olduğunca su yüzeyine çok yakın bir noktaya kadar yapılmıştır. Bir noktadaki
türbülanslı akım hızı, 10 s süre ile ölçülen kayıtların ortalama değeri olarak alınmıştır. Bir debi
durumu için yapılan hız ölçümlerinin değerleri örnek olarak Tablo 2’de verilmiştir. Deney
düzeneği ve uygulanan yöntem ile ilgili daha geniş bilgi Güzel (1991)’den alınabilir.
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x
Akım

mafsal •

Kontrol vanası
Su tankı

Vana

Pompa
Şekil 1. Deney düzeneği

Tablo 1. Deneylerde kullanılan kanal taban eğimleri ve debiler
Taban Eğimi, S0
Birim Genişlik
Debileri
q (m3/s.m)

0.207

0.335

0.473

0.622

0.02039

0.01998

0.02142

0.02333

0.03584

0.02971

0.03950

0.03689

0.04890

0.05696

0.05393

0.05324

3. DENEYSEL BULGULAR

Şekil 1’de görülen şüt dolusavak laboratuvar modelinin açık kanalındaki akım cilalı
(pürüzsüz) tabanlı bir dolusavak akımını temsil etmektedir. Aşağıda, söz konusu kanaldaki
kritik-üstü S2 türü üniform olmayan akımlarda yapılan hız ölçümleri ve ölçülen hız profilleri
yardımıyla hesaplanan enerji kayıpları ile ilgili bulgular sunulmuştur.
3.1. Dolusavak Kanalında Akım Hız Profilleri

Akışkan akımının iki-boyutlu analizinde, katı sınıra dik doğrultu üzerinde akım hız
dağılımının bilinmesi, özellikle akışkanın üzerinde hareket ettiği yüzey tarafından akıma
uygulanan sürtünme direncinin ve dolayısıyla akımda enerji kayıplarının araştırılmasında önemli
olmaktadır. Problemin pratikteki önemi nedeniyle, son yıllarda, cilalı ve pürüzlü yüzeye sahip
kritik-altı, türbülanslı açık kanal akımlarında hız dağılımlarının elde edilmesine yönelik çok
sayıda analitik [Sill, 1982; Vedula ve Achanta, 1985; Willis, 1985] ve deneysel [Kamphuis,
1974; Sarma ve ark., 1983; Zippe ve Graf, 1983; Nezu ve Rodi, 1986; Kırkgöz, 1989; Kırkgöz
ve Ardıçlıoğlu, 1997] çalışma yapılmıştır.
Bu çalışmadaki hız ölçümleri, üniform-olmayan kritik-üstü türbülanslı açık kanal akımlarında
yapılmıştır. Tablo 2’de S0=0.473 taban eğimine sahip kanaldaki q=0.03950 m3/sn.m debi için
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verilmiş hız ölçümlerinin kesit üzerindeki dağılımları (hız profilleri) Şekil 2’de verilmiştir.
Savak kreti üzerindeki düşey akım kesitinde hız dağılımı Şekil 2a’da görülmekte olup, akımın bu
bölgede eğri yörüngeli olması nedeniyle hız profilinin eğrilik yarıçapı ile ters orantılı olması
buradaki hız profilinin karakteristik özelliği olarak şekil üzerinde açıkça gözlenmektedir. Şekil
2a ayrıca, katı tabanın akım üzerindeki yavaşlatıcı sürtünme etkisinin savak kretinde az da olsa
başlamış olduğunu, yani savak kesitinde akım derinliğinin % 6’sı kadar bir sınır tabakası
kalınlığı oluştuğu görülmektedir. Şekil 2’deki hız profillerinin incelenmesinden, dolusavak
kanalı boyunca, üniform olmayan kritik-üstü akımda sınır tabakasının gelişme süreci ve bir
yerden sonra sınır tabakasının tüm akım kesitini kapsadığı görülmektedir.
Açık kanal akımlarında, deneysel hız dağılımlarına en iyi uyacak eğriyi temsil etmek üzere,
geçmişte çok sayıda yarı-ampirik modeller denenmiştir [Schlichting, 1968; Sarma ve ark., 1983;
Kırkgöz, 1989; Kırkgöz ve Ardıçlıoğlu, 1997]. Bu çalışmada, ölçülmüş hız profillerinin boyutsuz
olarak temsil edilmesinde en basit yaklaşımlardan biri Prandtl’ın “üstel hız dağılım kanunu”
kullanılmıştır [Schlichting, 1968]:
u
z
= 
um  δ 

1/ n

(1)

Burada, u kanal tabanına dik z mesafesindeki akım hızını, um Şekil 2d’de görüldüğü gibi sınır
tabakası kalınlığı δ’nın dış kenarındaki serbest akım hızını ve n deneysel olarak elde edilecek üs
değerini temsil etmektedir.
Şekil 3’de, S0=0.473 ve q=0.03950 m3/s.m durumu için, kanal boyunca üç kesitteki türbülanslı
sınır tabakasında ölçülen hız değerlerini üstel hız formülü ile karşılaştırmak üzere örnek hız
dağılımları verilmiştir. Şekil 3’de görüldüğü gibi, 1/n ’inci “üstel hız dağılım kanunu”, özellikle
sınır tabakasının alt kısımlarında, deneylerle oldukça iyi bir uyum sağlamaktadır. Tablo 3’de, (1)
eşitliğindeki “n” üssünün farklı deney koşulları için aldığı değerler toplu olarak verilmiştir.
Tablodan görüldüğü gibi, n değeri genelde x ile küçülmekte ve q ile büyümektedir. Tablodaki
deney koşulları için n değeri 6.3 ile 13.0 arasında değişmektedir. Bu değerler, cilalı borulardaki
türbülanslı hız dağılımları için verilen değerlerle benzerlik göstermektedir [Schlichting, 1968].
3.2. Dolusavak Kanalında Enerji Kaybı

Şekil 4’de, model dolusavağın ve akımın boykesiti ile akımda enerji çizgisi (E.Ç.) şematik
olarak görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi dolusavak kanalı üzerindeki bir A noktasının hazne
seviyesinden olan düşey yükseklik farkı

H = h cos θ + α

V2
+ hs
2g

(2)

şeklindedir. Burada, h kesit derinliği, θ kanal tabanının yatayla yaptığı açı, hs hazne ile A noktası
arasındaki enerji kaybı, V akımda kesit ortalama hızı ve α kinetik enerji düzeltme faktörüdür.
Kanalın herhangi bir kesitinde, birim genişlik için kinetik enerji yüksekliği ölçülen hız profilleri
kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
h

α

1 u3
V2
=
dz
2g Vh ∫0 2g

(3)
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(3) eşitliğinin integrasyonu, hız profili üzerindeki ardışık hız değerlerinin trapez kuralında
kullanılması ile kesit derinliği üzerinde sayısal olarak gerçekleştirilebilir, yani:
2

1 1  n ui + ui +1
αV =
(zi+1 − zi)
∑
2g Vh 2g  1
2


(4)

(4) eşitliğinde, u1(=0) ve un+1, sırasıyla, kanal tabanındaki ve su yüzeyindeki akım hızlarını
temsil etmektedir. (4) eşitliğinden hesaplanan deneysel bulguların, (2) eşitliğinde kullanılması ile
dolusavak kanalındaki akımın herhangi bir noktasında enerji kayıp yüksekliği, hs, hesaplanabilir.
Tablo 2. S0=0.473 ve q=0.03950 m3/sn.m koşullarında ölçülen akım hızları
z

Kret x=4cm x=14 x=24 x=34 x=44 x=54 x=64 x=74 x=91 x=106 x=121 x=136 x=151

(mm)

Akım Hızları, u (m/s)

0.3
0.5
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
20
22
25
28
30
32
34

1.00
1.02
1.02
1.02
1.02
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.01
1.01
1.01
1.01
1.00
1.00
1.00
0.99
0.99
0.99
0.99

1.06
1.10
1.19
1.21
1.24
1.28
1.30
1.32
1.35
1.36
1.38
1.38
1.39
1.39
1.38
1.38
1.39
1.39
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38

1.22
1.31
1.39
1.44
1.48
1.53
1.57
1.60
1.62
1.64
1.65
1.66
1.67
1.67
1.67
1.68
1.68
1.68
1.67
1.67
1.68
1.68
1.68
1.68

1.37
1.46
1.52
1.57
1.62
1.71
1.77
1.80
1.82
1.86
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93

1.55
1.62
1.68
1.72
1.76
1.82
1.91
1.94
1.98
2.05
2.07
2.10
2.11
2.13
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14

1.63
1.72
1.81
1.84
1.90
2.00
2.03
2.07
2.15
2.20
2.24
2.24
2.30
2.31
2.31
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33

1.70
1.78
1.86
1.92
1.99
2.07
2.14
2.18
2.24
2.32
2.37
2.40
2.45
2.48
2.50
2.49
2.51
2.50
2.51
2.52
2.52
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1.77
1.86
1.95
2.07
2.14
2.19
2.26
2.31
2.40
2.46
2.48
2.53
2.58
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.68

1.82
1.96
2.06
2.12
2.20
2.28
2.36
2.40
2.48
2.54
2.59
2.61
2.70
2.76
2.78
2.79
2.81
2.81
2.82
2.82

1.86
2.02
2.11
2.22
2.30
2.41
2.48
2.51
2.59
2.68
2.77
2.79
2.88
2.94
2.99
3.02
3.03
3.04
3.05
3.05

2.02
2.12
2.26
2.33
2.39
2.48
2.58
2.61
2.74
2.80
2.89
2.93
3.02
3.08
3.15
3.18
3.21
3.22
3.23
3.23

2.15
2.21
2.41
2.45
2.53
2.65
2.71
2.75
2.85
2.92
2.99
3.02
3.14
3.21
3.31
3.34
3.37
3.41
3.45

2.28
2.37
2.43
2.50
2.62
2.75
2.83
2.87
2.98
3.03
3.14
3.18
3.27
3.37
3.43
3.48
3.52
3.56
3.59

2.36
2.45
2.57
2.61
2.66
2.78
2.85
2.90
3.01
3.07
3.16
3.23
3.36
3.44
3.53
3.57
3.62
3.67
3.72
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Şekil 2. Dolusavak kanalında deneysel hız profilleri: S0=0.473, q=0.03950 m3/sn.m
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Şekil 3. Akıma dik doğrultuda boyutsuz hız dağılımı: S0=0.473, q=0.03950 m3/sn.m
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Tablo 3. Farklı deney koşulları için (1) eşitliğindeki “n” değerleri
“n” değerleri
S0
0.207

0.335

0.473

0.622

3

q (m /s)
0.02039
0.03584
0.04890
0.01998
0.02971
0.05696

x = 24 cm
10.3
13.0
12.8
9.2
9.5
9.3

x = 74 cm
8.1
11.0
12.1
8.2
8.6
9.0

x = 136 cm
7.4
8.6
9.2
7.0
8.3
8.1

0.02142
0.03950
0.05393
0.02333
0.03689
0.05324

8.7
9.5
12.5
8.7
9.9
10.0

7.0
8.8
11.1
7.5
8.1
9.1

6.3
7.0
9.1
7.2
7.0
7.6

Şekil 5’de, deneylerde kullanılan dört farklı taban eğimleri ve bunların her birindeki debiler
için, dolusavak kanalı boyunca oluşan boyutsuz enerji kaybının, hs/H, boyutsuz mesafe, x/H0
(H0, savak kreti ile hazne seviyesi arasındaki düşey yükseklik farkı), ile değişimi görülmektedir.
Şekil 5’de görüldüğü gibi, bu çalışmadaki ölçüm kesitleri itibariyle hazne seviyesi ile kanal
tabanı arasındaki enerji yüksekliğinin yaklaşık % 50’ye varan bir kısmı kaybolmaktadır.
Şekil 6’da, boyutsuz enerji kayıpları için Şekil 5a-5d’de verilen bulguların tümü bir arada
görülmektedir. Şekil 6’daki deneysel bulgular kullanılarak pürüzsüz tabanlı ve eğimi S0=0.2-0.7
arasında değişen dolusavak kanallarındaki akımların herhangi bir noktasında boyutsuz enerji
kaybı hs/H’ ın ve dolayısıyla da enerji kayıp yüksekliği hs’nin tahmin edilmesi mümkündür.
Buna bağlı olarak, (2) ifadesi yardımıyla dolusavak kanalı üzerindeki bir kesitte akım derinliği,
h, ve akım ortalama hızı, V, bulunabilir. Dolusavak kanalı sonunda hesaplanan bu değerler enerji
kırıcı yapının tasarımında kullanılabilir.

Hazne seviyesi
∇
H0

°
•
Kret

° ° ° °
hs
° ° °
° °
° °
°
x
2

αV
2g

h

H

•

•
A

θ

Şekil 4. Dolusavak kanalı boy kesiti ve akımın enerji çizgisi
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E.Ç.

°

0.50

(a) S0=0.207

hs / H

0.40
0.30
0.20

q = 0.02039 m3/s.m
q = 0.03584 m3/s.m
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Şekil 5. Dolusavak kanalında farklı eğimler için boyutsuz enerji kayıp yüksekliği
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Şekil 6. Dolusavak kanalında tüm eğimler için boyutsuz enerji kayıp yüksekliği
4. SONUÇLAR

Baraj dolusavak kanalında yavaş değişen üniform olmayan S2 türü kritik-üstü türbülanslı
akımda hız profillerinin belirlenmesi için Laser Doppler Anemometresi ile hız ölçümleri
yapılmıştır. Deneysel hız profilleri, akımda sınır tabakasının savak kretinden başlayarak gittikçe
tüm akım derinliğini kapsadığını göstermektedir. Akımın sınır tabakasında ölçülen hız
profillerinin, en basit hız dağılım modellerden biri olan 1/n’inci “üstel hız dağılım kanunu” ile
büyük ölçüde uyumlu olduğu görülmüştür. Ölçülen hız profilleri kullanılarak akım kesitlerinde
toplam enerji yükseklikleri hesaplanmış ve bu değerlerin yardımıyla ölçüm kesitlerine kadar
akımda oluşan enerji kayıpları belirlenmiştir. Dolusavak akımında elde edilen enerji kayıpları,
dolusavak akımının uygulamaya yönelik hidrolik hesaplarında kullanılmak üzere boyutsuz
olarak sunulmuştur. Bu çalışmadaki koşullara göre yapılan deneylerden elde edilen
bulgularından, hazne seviyesi ile kanal tabanı arasında ölçülen enerji yüksekliğinin % 50’ye
varan oranlarda sürtünmelerle kaybolduğu görülmüştür.
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ÖZET

Çubuk II barajı, 1964 yılında Çubuk çayı üzerinde inşa edilmiş olup, Ankara’ya yılda 38
milyon m3 su temin etmektedir. Çubuk ilçe merkezinin yaklaşık 5 km kuzeyinde yer alan barajın
içme suyu branşmanında bazı ilaveler yapılarak Çubuk ilçe merkezine içme suyu verilmesi
gündeme gelince, verilecek suyun miktarını belirlemek için mevcut hatta bir debi ölçer
konulmasına karar verilmiştir. Değişik debi ölçer alternatifleri arasında orifismetrenin en
ekonomik ve hızlı birşekilde imal edilebileceği anlaşılınca, bu çalışmanın konusunu oluşturan
orifismetre projelendirilmesi ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, DSİ TAKK Dairesinin Hidrolik
Laboratuvarında bu bildirinin yazarı tarafından daha önce yapılmış benzer bir çalışmanın deney
sonuçları Çubuk II’nin koşullarına uyarlanılarak ek model çalışmalarına gereksinim duyulmadan
yeni orifisin tasarımı yapılmıştır. Özetle, bu bildirinin amacı uygulamadaki mühendislere
orifismetre tasarımı yapılırken bazı önemli noktalara dikkatleri çekmektir.
Anahtar Kelimeler: Çubuk-II barajı, içme suyu branşmanı, orifismetre tasarımı.
DESIGN OF AN ORIFISMETER FOR THE MEASUREMENTS OF DISCHARGE IN
THE POTABLE WATER BRANCH OF CUBUK II DAM
ABSTRACT

Cubuk II dam, built on the Cubuk River in 1964, supplies 38 million m3 of water annually to
the city of Ankara. When it became a necessity for providing water to the Cubuk town by the
dam, which is located 5 km to the north of the Cubuk town, it was decided to install a flow
measuring device in the exixting pipe line to determine the amount of water to be released to
the town. Among various alternatives, when it became clear that an orifismeter would be
manufactured in the quickest and the most economic way, the design of an orifismeter that
makes up the topic of the present study has emerged. With this purpose in mind, results of a
similar study carried out previously in the hydraulic laboratory of the DSI TAKK Department
were adapted without performing additional experiments. The main purpose of this paper is to
draw the attention of practicing engineers to some important aspects of design of an
orificemeter.
Keywords: Çubuk-II dam, potable water, orifismeter design
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1. GİRİŞ

Çubuk II barajı 1964 yılında Çubuk çayı üzerinde inşa edilmiş olup Ankara’ya yılda 38
milyon m3 su temin etmektedir, [Turfan, 1993]. Şekil 1.1 Ankara İçme Kullanma ve Endüstri
Suyu Temini Projesi Genel Durum Planı içinde Çubuk II barajının yerini göstermektedir.
Şekilde görüldüğü üzere Çubuk ilçe merkezinin yaklaşık 5 km kuzeyinde yer alan barajın içme
suyu branşmanında bazı ilaveler yapılarak Çubuk İlçesine içme suyu verilmesi planlanmıştır.
Verilecek suyun ölçümünün yapılabilmesi için DSİ V. Bölge Müdürlüğü resmi bir yazı ile DSİ
TAKK dairesinden bir debiölçer tipi ve yeri tespiti için talepte bulunmuştur.
Bu çalışmanın amacı Çubuk II barajından Çubuk İlçesine verilecek içme suyu ölçümünü
sağlıklı bir şekilde yapabilecek bir debi ölçüm aleti projelendirmektir. Bu amaçla DSİ TAKK
Dairesi Hidrolik Laboratuvarında bu çalışmanın yazarı tarafından daha önce yapılmış benzer bir
çalışmanın , [Bozkuş, 1993a] sonuçları uyarlanarak kullanılmıştır.
Bilindiği gibi üzerinde yeterli sayıda ve kalitede doğrudan kalibrasyon deneyleri yapılmış
olan bir model orifismetresinden elde edilen sonuçların prototipte benzer sistemlere
uygulanabilmesi hidrolik olarak mümkündür. Daha önce yapılan çalışmada Eğrekkaya barajı
dipsavak cebri borusunda debi ölçümü için bir orifismetre model çalışması yapılmıştı, [Bozkuş,
1993a]. Bu nedenle ek model deneylerine gereksinim duymadan söz konusu çalışma sonuçları
Çubuk II koşullarına uyarlanarak yeni bir orifismetre tasarımı yapılmıştır, [Bozkuş, 1993b].
1.1. Orifismetre İle Debi Ölçme Yönteminin Prensibi

İçinde bir akışkan hareketi olan boruya orifis plakası yerleştirilir. Yerleştirilen bu aletin
yukarı akım (menba) ve aşağı akım (mansap) tarafları arasında statik basınç farkı oluşur. Alet,
doğrudan kalibrasyonu yapılmış olan bir başka benzer aletle geometrik olarak benzer olduğu
takdirde ve benzer akım koşullarında kullanıldığında, bu basınç farkının ölçülen değerinden ve
aletin kullanılma koşullarının bilinmesinden dolayı borudan geçen debiyi belirlemek mümkün
olur, [Türk Standartları, 1975].
2. MODEL
2.1. Model Ölçeği

İçinde basınçlı akımların yer aldığı kapalı boru sistemlerinde model ve prototip arasında
dinamik benzeşim kanunu sağlamak için genellikle Reynolds sayısı benzeşimi yapılır. Fakat
model ve prototipte aynı akışkanın kullanılması durumunda modelde oluşturulması gereken hız
Vm = Vp KL dir. Yani prototipteki hız çarpı uzunluk ölçeğidir. Bu da genellikle bir model
çalışması için oluşturulması ekonomik olmayacak büyüklüklerde yüksek hızlara gereksinime yol
açar. Bu nedenle yeterince yüksek 9; White, 1979]. Sonuç olarak model Froude benzeşimine
Reynolds sayılarına sahip bu tür çalışmalarda model ve prototip arasında Reynolds benzeşimi
yerine Froude sayısı benzeşimi kullanılabilir. Modelde yeterince büyük Reynolds sayılarının
olması durumunda model ile prototip arasındaki akım şartları benzerliği (dinamik benzeşim)
korunur, [Potter ve David, 1991;Roberson ve Crowe, 1975; Streeter ve Wylie, 1979; White,
1979]. Sonuç olarak model Froude benzeşimine göre yapılmış olup, Çubuk II için uyarlanmış
ölçek KL = Lp/Lm = 1.33 tür. Buna göre modelde diğer ölçekler şöyle hesaplanmıştır.
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Debi Ölçeği
: KQ = (KL) 5/2 = 2.05
Hız Ölçeği
: KV = (KL) 1/2 = 1.15
Basınç Yüksekliği Ölçeği : KH = (KL) = 1.33
Pürüzlülük Ölçeği
: Kn = (KL) 1/6 = 1.05
Önceden açıklandığı gibi, bu çalışmadan kısa bir süre önce bitirilmiş olan benzer bir
çalışmanın soonuçları kullanılmıştır. Söz konusu çalışmada inşa edilen modelde hidrolik
laboratuvarında mevcut olan 30 cm iç çaplı borular ve vanalar, ayrıca yine mevcut olan keskin
kenarlı orifislerden boğaz çapı 22 cm olan bir orifis kullanılmıştır. Doğal olarak orifis boğaz
çapının boru çapına oranı olan boyutsuz sayı β = Do /D = 22/30 = 0.73 olarak hesaplanmıştı.
Şimdiki çalışmada prototipte boru çapı 40 cm olduğundan ve laboratuvarda kullanılan çelik boru
çapları da 30 cm olduğundan model ölçeği KL = LP / Lm = 40/30 = 1.33 olarak belirlenmiştir.
3. TEORİ

Model çalışmalarında kullanılan ince plakalı orifis için verilen debi bağıntısının teorisi
aşağıda özetlenecektir. Dairesel kesitli bir boru içine yerleştirilmiş ince plakalı bir orifis göz
önüne alalım, Şekil 2.

Şekil 2. İnce Plakalı Bir Orifiste Akım İpçikleri

Borudaki akımın zamanla değişmeyen (steady-flow) bir akım olduğunu varsayalım. Orifisin
membasında yol alan akım ipçikleri orifisin normal boru çapından küçük olan orifis boğaz kesiti
Ao’dan geçerken birbirlerine yaklaşarak minimum kesit alanı (vena contracta) Ac’yi
oluştururlar. Basınç ölçümü için manometre bağlantıları iki yerde yapılır. Bunların biri orifis
boğazının menbaında yani akım şartlarının düzgün olduğu yerde (Şekil 2’de 1 nolu nokta), diğeri
ise orifis boğazının mansabında vena contracta denilen büzülmüş kesite yakın bir yerde (Şekil
2’de 2 nolu nokta) seçilir. Eğer sürtünme kayıplarının olmadığı, sıkıştırılamaz, ideal akışkan
varsayımı yapılırsa, Bernoulli denklemi, boru eksenindeki bir akım ipçiği üzerinde yukarıda sözü
edilen iki nokta arasında yazılabilir.
V12 P1
V2 P
+ + z1 = 2 + 2 + z 2
2g γ
2g γ

(1)

Süreklilik prensibinden de,
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V1 A1 = V2 A2

(2)

bulunur. Denklem (1) ile (2) birleştirilir ve V2 için çözüm yapılırsa,
V2 =

2 g (h1 − h2 )

A
1 −  2
 A1





(3)

2

P1

bulunur. Burada: h1 =

P2

+ z2

(4)

borudaki debi ise şöyle yazılabilir. Q = V2A2

(5)

+ z 1 ⇔ h2 =

γ

γ

Daha sonra (3) denklemi (5) denkleminde yerine konulursa aşğıdaki ifade elde edilir.
V2 = A2

2 g (h1 − h2 )

A
1 −  2
 A1





(6)

2

Yukarıdaki denklemde A2 kesit alanı büzülmüş kesit alanı Ac’ye eşittir. Yani:
(7)

A2 = Ac = Cc Ao

Bu denklemde Cc büzülme katsayısı olup, küçük debilerde Reynolds sayısnın fonksiyonudur.
Büyük debilerde ise sadece orifis geometrisine bağlı olarak değişir. Eğer (7) denklemi (6)
denkleminde kullanılırsa borudaki debinin yeni ifadesi bulunur.
Q = C c Ao

2 g (h1 − h2 )

C A
1 −  c o
 A1





(8)

2

Denklem (8) sıkıştırılamaz ve viskositesi ihmal edilmiş sıvılarda bir orifisten geçen akım için
debiyi veren formüldür. Bu denklem sadece göreceli olarak büyük Reynolds sayıları için
geçerlidir. Küçük Reynolds sayılarında viskoz etkiler öenmli mertebededir. Bu nedenle denklem
(8)’in küçük Reynolds sayılarında da geçerli olması için Cv denilen bir hız katsayısı ile
çarpılması gerekir. Bu durumda denklem 8 aşağıdaki hali alır.
Q = C v C c Ao

2 g (h1 − h2 )

C A
1 −  c o
 A1





(9)

2

Denklem (9)’da CvCc terimine debi katsayısı denir ve Cd ile ifade edilir. Akım katsayısı K ise
aşağıdaki şekilde ifade edilirse,
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K=

Cd

C A
1 −  c o
 A1





(10)

2

Ve iki basınç alıcı uç arasındaki fark h1 – h2 = ∆h olarak ifade edilirse, bir orifisten geçen
akımın nihai denklemi ortaya çıkar.
Q = KAo 2 g∆h

(11)

Boyut analizi yapılırsa denklem (11)’deki K katsayısının Reynolds sayısına bağlı olarak
değiştiği ortaya çıkar. Bu denklemdeki Ao orifis boğazı enkesit alanı ve g ise yerçekimi ivmesi
olarak önceden bilinen sabitlerdir. Eğer kullanılan orifisin K katsayısının değişim aralığı daha
önce yapılan kalibrasyon deneylerinde saptanmışsa, söz konusu orifis, boru debilerinin
ölçümünde kullanılabilir. Yani orifisin menba ve mansap bölgelerinde belirli kriterlere göre
yerleştirilen iki basınç alıcı uç arasındaki basınç farkı ölçülürse karakteristiklerini bildiğimiz
orifis bize 11 denklemi yolu ile borudan geçen debiyi verir.
Şekil 3’de gösterilen tipik bir ince plakalı orifis, boyutsuz katsayı β’nın 0.2 < β < 0.8 aralığı
için imal edilir. Şekil 3’de basınç ölçümü yapılan iki noktanın yerlerinin seçimi konusunda iki
seçenek gösterilmektedir. Bunlardan birincisi flanş delikleri denilen ve orifis plakasının 25 mm
menba ve mansabında konulan basınç alıcı uçlardır. İkinci seçenekte orifis plakasının bir boru
çapı (D) menbasında ve yarım boru çapı (D/2) mansabında yerleştirilen basınç alıcı uçlardır.

Şekil 3. İnce Plakalı Standard Bir Orifisin Ayrıntıları
Şekilde gösterilmeyen bir diğer alternatifte basınç alıcı uçların orifis plakasına çakışık olacak
şekilde orifis plakasının menbasına ve mansabına yerleştirilen basınç alıcı uçlardır. Bunlara köşe
basınç ölçme delikleri denir. Genellikle yukarıda açıklanan ikinci seçenek kullanılır. Çünkü bu
seçenekte daha büyük bir basınç farkı kayedilir ve geometrik benzeşim kanununa daha iyi uyum
sağlanır. Bu çalışmadaki analizler bu seçeneğe uygun yerleştirilmiş basınç alıcı uçlarda yapılan
ölçümlere dayanmaktadır.
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4. ANALİZ VE SONUÇLAR

Tablo 1’de görüldüğü gibi, okumalar cıvalı manometre ile yapıldığı için önce metre cıva
sütünu (mcs) cinsinden basınç farkları ölçülmüş ve daha sonra bunlar metre su sütununa (mss)
dönüştürülmüştür. Modelde Reynolds sayısı benzeşimi yapılmadığı için model ve prototip
Reynolds sayıları farklıdır. Fakat buna rağmen, Model ve Prototip K katsayıları görüldüğü üzere
Reynolds sayısından bağımsız olarak, aynı debi için birbirine çok yakındır. Bu durum “Bölüm
2.1 Model ölçeği” başlıklı kısımda belirtilen görüşleri doğrulamaktadır. Yani aynı orifis
ailesinden bir orifis hem modelde hemde prototipte benzer akım koşullarında ve yüksek
Reynolds sayılarının gerçekleşmesi durumunda rahatlıkla kullanılabilir. Tablo’dan görülen bir
başka husus ise Reynolds sayısı büyüdükçe K katsayısının 0.70 değerine doğru asimptotik olarak
yakınsamasıdır.
Tablo 1. Çubuk II Barajı Orifis Projelendirilmesi Data Analizi

Q (debi)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(m3/s)
0.023992
0.027086
0.030312
0.033666
0.036993
0.040909
0.044146
0.048317
0.052277
0.056172
0.060725

Model Değerleri
H (cıva) ∆h (su)
Re
(mcs)
0.0058
0.0062
0.0066
0.0072
0.0088
0.0098
0.0112
0.0136
0.0158
0.0186
0.0210

(mss)
0.07308
0.07812
0.08316
0.09072
0.11088
0.12348
0.14112
0.17136
0.19908
0.23436
0.26460

101,825
114,957
128,648
142,883
157,003
173,623
187,361
205,064
221,870
238,401
257,725

K
0.52709
0.57554
0.62427
0.66383
0.65979
0.69141
0.69793
0.69320
0.69584
0.68912
0.70111

Q (debi)

Prototip Değerleri
∆h (su)
Re

(m3/s)
0.0491836
0.0555263
0.0621396
0.0690153
0.0758357
0.0838635
0.0904993
0.0990499
0.1071679
0.1151526
0.1244863

(mss)
0.0971964
0.1038996
0.1106028
0.1206576
0.1474704
0.1642284
0.1876896
0.2279088
0.2647764
0.3116988
0.3519180

156,556
176,746
197,796
219,683
241,392
266,946
288,068
315,285
341,126
366,542
396,252

K
0.52967
0.57837
0.62733
0.66708
0.66303
0.69480
0.70135
0.69660
0.69926
0.69250
0.70455

Şekil 4’de K katsayısının prototipte Reynolds sayısı ile değişimi verilmiştir. Bu şekilden de
görüleceği üzere K katsayısı, kullanılan orifis ve boru çapı için, Reynolds sayısı arttıkça 0.70
civarında yakınsamaktadır. Dolayısı ile büyük Reynolds sayılarının geçerli olması
durumunda prototipte yapılacak debi ölçümleri için sadece basınç farklarının ölçülmesi
yeterli olacaktır. Bilinen basınç farkları ve orifis karakteristikleri ile denklem (11)
kullanılarak sistemden geçen debi hesaplanabilir. Dikkat edilmesi gereken husus, denklem
(3.11)’deki basınç farkı metre su sütunu (mss) cinsinden olup, prototipte cıva manometresi
kullanılması durumunda Hcıva okumalarının mss cinsine çevirilmesi gerekmektedir. Bunun
için ∆hsu = 12.6 Hcıva formülü kullanılmalıdır. Bu ifadenin elde edilişi detaylı olarak [Bozkuş,
1993a; Bozkuş 1993b] de gösterilmiştir.
Şekil 5’de ise basınç farkının debi ile değişimi verilmiştir. DSİ’de kullanımı daha kolay
olduğu için aynı şeklin bir başka versiyonu ise Şekil 6’te verilmiştir. Kullanılacak orifisin
boyutları model ölçeği yardımı ile belirlendikten sonra projesi çizilerek imalatçı firmaya
teslim edilmiştir, Şekil 7.

Özetle, projesi yapılan orifis yardımı ile denklem (11) veya Şekil 6 kulllanılarak sistemden
geçen debi belirlenebilir.
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ÖZET

Rölatif olarak yüksek pürüzlülüğe sahip açık kanal akımında, taban yakınında hız, türbülans
özellikleri ve Reynolds kayma gerilmesi dağılımları deneysel olarak incelenmiştir. Özellikle
çakıl tabanlı akarsularda ya da sunni olarak tabanda koruma tabakasının oluşturulduğu
durumlarda taban malzemesi hareketi bakımından bu büyüklüklerin belirlenmesi önemlidir.
Oyulma tehlikesi ile karşıkarşıya kalan köprü ayakları ve akarsu boru hattı geçişleri gibi yapılar
üzerinde taban malzemesinin haraketi ve buna bağlı oyulmalara karşı akımın haraket
ettiremeyeceği büyüklükteki tanelerin yerleştirilmesi ile meydana getirilen koruma tabakası gibi
boşluklu ve pürüzlü taban durumunda, türbülans etkisi ile kaplama malzemesinin altında daha
ince olan taban malzemesi akımdan etkilenmektedir. Ekstrem akım koşullarında kaplama
tabakasını oluşturan malzemenin boşluklarından ince sediment emilerek akım içerisine
çekilmekte ve bu kaplama tabakasının taban malzemesi içerisine gömülerek işlevini yitirmesine
sebep olmaktadır. Bu çalışmada, pürüzlülükler üzerindeki akımın, pürüzlülükler arasındaki
boşluklardan tabana olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada, pürüzlülükler arasında, sınır
tabakasının oluşturduğu çevrinin etkili olduğu belirlenmiş, oluşan bu çevrinin ekstrem akım
koşullarında tabana kadar ulaşarak ince malzemenin hareketine ve hatta çevri içerisine
çekilmesine sebep olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Açık Kanal, Pürüzlülük, Sediment, Türbülans
TURBULENCE INTENSITIES ON RELATIVELYLARGE ROUGHNESS IN OPEN
CHANNEL FLOW
ABSTRACT

Sediment transport process in both smooth-and rough-bed flows is depended upon the
dynamics and structure of the turbulent flow above the bed. In flows with erodible surfaces and
in flows with suspended fine sediment, the entrainment of surface material and the tendency for
sediment to remain suspended sediment are also closely related to turbulent motions above and
near bed over rough surface. For example, a change in stream bed roughness because creating
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armoring layer over the original channel bed, fine sediment particles under the armoring blocks
will be agitated by the flow turbulence. When the flow velocity reaches values larger then the
certain critical value, sand (fine sediment) will be sucked from between armor blocks. This will
cause the armor blocks to sink leading to a general lowering of the armoring layer. The exchange
of mass and momentum normal to the rough bed is particularly in this regard, but poorly
understood and in sufficiently investigated. In this paper, measurements are reported above
packed bed of non-uniform diameter stones. In order to investigate the lateral (span wise) and
longitudinal (stream wise) spatial inhomegenity of the turbulence, the data were obtained over a
matrix of measurement locations in a parallel to the roughness-bed surface.
Key Words: Open Channel, Roughness, Sediment, Turbulence
1. GİRİŞ

Akarsu üst yapıları (köprü ayakları), akarsu alt yapıları (akarsu altından geçen boru hatları) ve
akarsu düzenleme yapıları (bağlama) gibi akarsu yapıların yakınlarında akım-taban etkileşimi
sonucunda oluşan taban malzemesi hareketi, yapının tabana oturduğu kısımlarda oyulmalara yol
açacağından yapının stabilitesini etkilemektedir (Sümer ve Fedsøe 2002). Günümüzde yapı
civarındaki oyulmalara karşı en sık kullanılan yöntem yapı çevresinde oyulma gözlenecek alana
akımın hareket ettiremeyeceği büyüklükteki taşların dökülerek yapı etrafına bir koruma tabakası
oluşturulmasıdır. Akım etkisinde kalan koruma tabakası zaman içerisinde gözlemlendiğinde,
koruma tabakasını oluşturan taşların ince sediment içerisine gömüldüğü, taşların altındaki ince
yatak malzemesinin özellikle de taşkın gibi ekstrem akım koşullarında koruma tabakası altından
hareket ettiği ve/veya koruma tabakası dışına emildiği belirlenmiştir. Koruma tabakasının
güvenilir bir şekilde tasarımı için koruma tabakasının akımda meydana getireceği yüksek
pürüzlülük yakınında oluşacak hız dağılımı, akımın, özellikle taban yakınındaki türbülans
karakteristikleri, türbülans ve toplam kayma gerilmeleri gibi akım şartları detaylı olarak
belirlenmelidir. Bu çalışmada akım, koruma tabakası ve taban malzemesi etkileşimleri
incelenerek, koruma malzemesinin dizaynı ve işlevini uzun süre sürdürebilmesi için önemli olan
parametrelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle koruma tabakasının meydana
getirdiği yüksek pürüzlülük ortamında akım özellikleri belirlenmiş, tek tane deneyleri ile koruma
tabakası altında taban malzemesinin hareketi ve akım ortamına emilmesi deneysel olarak
incelenmiştir. Bunun için, deney kanalı tabanında olşturulan sediment kutusu üzerine
yerleştirilmiş kaplama tabakası arasında akımın taban malzemesine ulaştığı karakteristik bir
aralık göz önüne alınmıştır. Akım yönündeki ve akım yönüne dik yöndeki türbülans
özellliklerini araştırmak için, taşlar üzerinde bu aralığı kapsayan 9x9 cm2 lik bir alanda
oluşturulan ölçüm ağında ölçümler yapılmıştır.
2. ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Açık kanal akımında, göreceli rasgele pürüzlülük üzerinde türbülans büyüklükleri, İ.T.Ü
Hidrolik Laboratuvarı deney kanalında yapılan ölçümler ile belirlenmiştir. Kırma taş gibi üç
boyutlu, üniform olmayan pürüzlü ve karmaşık geometriye sahip yüzey üzerine literatürde
detaylı deneysel araştırmalar mevcut değildir. Bu nedenle bu konuda yapılan çalışmalar büyük
önem arz etmektedir. Deneyler 0.5 m genişlikte, 0.5 m derinlikte ve 12.35 m uzunluğunda bir
akım kanalında yapılmıştır. Kanalda kapalı devre su sirkülasyonu ile kararlı akım
oluşturulmuştur. Kanalın 8 m’lik gözlem kesitinde çalışmalar yapılmıştır. D=3.7cm ortalama
yükseklikte taşlardan kanal tabanı üzerinde kaplama/pürüzlülük tabakası oluşturulmuştur. Hız ve
türbülans büyüklüklerini ölçmek için kaplama tabakası içerisinde rastgele 4 adet taş seçilmiştir.
Bu taşların birbirlerine göre konumunu koruması için silikonla yapıştırılmıştır (Şekil 1). Bu
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taşlar arasıındaki boşluk baz alınacak şekilde 9x9 cm2 lik bir alanda 1 cm aralıklara sahip olacak
şekilde bir ölçüm ağı belirlenerek bu noktalarda hız ölçümleri yapılmıştır (Şekil 2). Akımın
derinlik boyunca hız dağılımı ve türbülans karakterlerini belirlemek için düşey doğrultuda 24
noktada ölçüm yapılmıştır. Düşey profiller, ölçülen büyüklüklerin zamansal ve uzaysal
ortalamaları alınarak belirlenmiştir.

Şekil 1. D=3.7cm’lik dört adet taştan oluşturulmuş deney düzeneği

1

2

3

4

Şekil 2. Taşlar üzerinde ölçüm noktalarının gösterimi

Ayrıca türbülansın taşlar arasındaki oyukta etkisini araştırmak için tek tanecik deneyleri
yapılmıştır. Burada kaplama tabakası arasındaki boşluğa yerleştirilen suyun özgül agırlığına
yakın bir özgül ağırlığa sahip taneciğin taşlar arasındaki hareketi su altı kamerası ile gözlenmiştir
(Şekil 3). Hız ölçümleri NORTEK 10 Mhz Acoustic (NDV) hız ölçer ile yapılmıştır. NDV ile
akımda noktasal hızlar üç boyutlu olarak ölçebilmektedir. Noktasal hızlar x, y ve z doğrultuların
sırasıyla u,v ve w olmak üzere 3 yöndeki akım hızlarını 25 Hz’lik bir frekansla ölçmektedir.
3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Deneysel çalışmalar, hız ve türbülans değişimlerinin belirlendiği hız ölçümleri ve akım izleme
ve görüntülme tekniklerinin kullanıldığı tek tane deneyleri başlıklarında toplanabilir.
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Akım Yönü

Taş, çap D

Tanecik, çap d

Şekil 3. Tek tanecik deneyi düzeneği
3.1. Hız Ölçümleri
Derinlik boyunca hız ve türbülans büyüklüklerinin değişimi

Hız ölçümleri, akım, akıma dik ve kanal enkesiti doğrultularında ortalama hızın 50.8 cm/s
olduğu deney koşulları için ölçülmüştür. Deneyde su derinliği kaplama tabakası üzerinde 20 cm
dir. Şekil 4’te hızın derinlikle değişimi yarı-logaritmik eksen takımında verilmiştir. Hız profili
için zamansal ve uzaysal ortalama hızlar kullanılmıştır. Burada, uzaysal ortalama hız :

100

y(cm)

10

1
κ
Uf

1

Şekil 4 Logaritmik hız profili
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30
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0
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−

< u > (cm / s)
Şekil 4. Logaritmik hız profili
L

< u >=

1
udx
L ∫o

(1)

şeklindedir. Akıma ait türbülans özellikleri :
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2

2

< u ' , v ' , − u ' v 2 >=

L

2
2
1
( u ' , v ' , − u ' v 2 )dx
∫
L0

(2)

ifadeleri belirlenmiştir. Türbülans çalkantı bileşenleri de zamansal ve uzaysal ortalama ile
belirlenmiştir. İfadelerde, L, iki komşu taş arasındaki Şekil 3’te de görülen mesafedir. İfadelerse,
üst çizgi ( ) zamansal ortalamayı, <> ise uzaysal ortalamasını göstermektedir.
Zamansal ve uzaysal ortalamalardan elde edilen grafik açık kanallarda hız dağılımını veren
üniversal hız dağılımı göz önüne alınarak grafikten pürüzlülüğün karşı geldiği Nikuradse eşdeğer
pürüzlük değeri, ks, belirlenebilir. Üniversal hız dağılımı;
< u ( y) > 1 30( y − ∆y)
)
= ln(
Uf
ks
κ

(3)

şeklindedir. İfadede, ∆y hız ölçüm noktaladındaki artış, κ, Von Karman katsayısıdır temiz su
akımında bu katsayı 0.4 olarak alınabilir. Hız profilinden (Şekil 4), doğrunun eğiminden kayma
gerilmesi hızı, Uf, ve düşey ekseni kestiği noktadan da k s belirlenebilir ( Fredsoe ve diğ. 1999,
Sümer ve diğ. 2001 ve Albayrak 2003). Grafikte ordinantın orijin değeri olarak teorik yatak
değeri alınmış bu değer literatürde 0.1-0.4 D aralığında verilmiştir (Bayazit 1971 ve 1976). Bu
çalışmada ise teorik yatak gerçek tabandan (kaplama tabakası altında kalan) 0.3D kadar yukarıda
belirlenmiştir.
Şekil 5’ de teorik yatak üzerinde hızın akım ve akıma dik doğrultularda hızın çalkantı
bileşenleri ve türbülans kayma gerilmelerinin derinlikle değişimi verilmiştir. Grafikte hızın
çalkantı bileşenleri ve kayma gerilmesi ifadesi U f ile bölünerek boyutsuzlaştırılmıştır. Sunulan
çalışmada elde edilen sonuçlar, Nezu (1977), Nezu ve Nakagawa (1993, p.57) ve Sumer ve
diğ.(2001) çalışmalarının sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Çalışmalarda elde edilen sonuçlar, bu
üç çalışmada verilen sonuçlar ile uygundur. Sunulan çalışmada, D U f /ν = 1850 değerini
almaktadır. Bu değer, Nezu tarafından (1977) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 140 ve
Sumer ve diğ.(2001) çalışmasında ise 2000 olmasına rağmen grafiklerde oldukça iyi bir uyum
mevcuttur. Bu sonuçlar hirolik pürüzlü cidar ve sınır tabakasının tamamen türbülanslı olduğu
durumda bu büyüklüklerin rölatif olarak değişmediğini göstermektedir.
Kaplama tabakası üzerinde düzlemsel alanda hız ve türbülans büyüklüklerinin
belirlenmesi

Taşlar arasındaki akım özelliklerinin ve akımın taşlar arasına girip çıktığı noktaların
belirlenmesi için Şekil 2’de görülen 3 numaralı taşın tepe noktasından (tabandan 3.7 cm) itibaren
9x9 cm2’ lik alanda oluşturulan 1 cm’lik gridlerde akım ve akıma dik doğrultularda ortalama
akım hızları ( u , v ), ve hızın çalkantı bileşenlerinin(u’,v’) RMS değerleri ile türbülans kayma
gerilmesi (Reynolds Gerilmesi) dağılımları Şekil 6-10’da verilmiştir.

331

a)

b)

c)
Şekil 5. a,b ve c zamansal ve uzaysal ortalamadan elde edilen türbülans büyüklüklerinin ve
kayma gerilmesinin derinlikle değişimi

Şekil 6’da akım doğrultusunda ölçülen ortalama hız değerlerinin dağılımı verilmiştir. Bu
seviyede taşların ara kısımlarında hız değerleri daha büyük olmaktadır. Şekil 7 incelendiğinde,
taşlar arasındaki boşlukta akıma dik doğrultuda ortalama hız, w , iki farklı karakter
göstermektedir. 1 noktasındaki pozitif w değerleri yukarı doğru momentum transferi
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göstermektedir. Şekildeki 2 noktasında ise bu durum tersi yöndedir. Bu oluşum akımın taşlar
arasındaki boşluğun mansap kısmından içeri doğru girdiğini (Şekil 7’da 2 noktası)ve memba
kısmından ise tabandan akıma doğru bir transfer olduğunu göstermektedir (Şekil 7’da 1 noktası).

Şekil 6. u Ortalama hız dağılımı

(1)

(2)

.

.

Şekil 7 w Ortalama Hız Dağılımı

Şekil 8, 9 ve 10’da akımın

2

2

u ' / U f , w ' / U f ve

< −u ' w ' >
dağılımı gösterilmiştir.
U 2f

Özellikle düşey doğrultuda hızın çalkantı bileşeni (Şekil 9) ortalama değerlerin negatif ve
pozitif maksimum değerlerinde en büyük değerleri almakta bu incelenen aralığa akımın girdiği
ve çıktığını göstermektedir.
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2

Şekil 8.

u ' / U f dağılımı

Şekil 9.

w ' / U f dağılımı

2

Şekil 10’de taşlar arasındaki aynı düzlemde türbülans kayma gerilmesi (Reynold kayma
gerilmesi) dağılımı görülmektedir. Kayma gerilmesi en büyük değerlerini boşluğun taşlara yakın
olan kenarlarında almıştır.
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Şekil 10.

< −u ' w ' >
dağılımı
U 2f

4. TEK TANECİK DENEYLERİ
4.1. Sedimentin Taşlar Arasından Emilmesi

Taşlar arasında ölçülen hız değerlerinin fiziksel olarak değerlendirilmesi için akım izleme ve
görüntüleme teknikleri kullanılmıştır. Bunun için, taşlar arasına yerleştirilen bir sualtı kamerası
ile boşluktaki akım izlenmiştir. Akım yapısının görüntülenebilmesi için de taşlar arasındaki
boşluğa özgül ağırlığı suyunkine yakın (γtane=1.06gr/cm3) bir tanecik konarak taneciğin hareketi
izlenmiştir. Tanecik su sakin iken boşluğa konulmuş ve akım şartları taneciğin ana akıma
emildiği maksimum duruma kadar 2 dakikada, 2cm/s olacak şekilde yavaşça arttırılmıştır. Şekil
11’de tek bir taneciğin taşlar arasından emilmesi video kaydından zamana bağlı olarak alınan
karelerle görselleştirilmiştir. Şekil 11’den de görüleceği gibi, taşlar arasındaki boşlukta vorteks
oluşmakta ve vorteks taneciği içerisine almaktadır. Vorteks taşlar arasından akıma doğru
emilirken içindeki taneciği (sedimenti) akıma doğru çıkarmaktadır.
Taneciğin boşluktaki hareketi incelendiğinde, akıma çıkış noktası olarak boşluğun memba
kısmı olduğu (Şekil 11 g,h) ve harekete başladığı kısmın ise mansapta olduğu görülmektedir
(Şekil 11 a,b). Bu gözlemler akıma dik doğrultuda ortalma akım hızı ölçümleri ile uygunluk
göstermektedir. Tanecik akıma Şekil 7’de görülen 1 noktasından emilmektedir. Hız ölçümlerinde
bu nokta etrafında boşluktan akıma doğru momentum transferi belirlenmiştir.
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5. SONUÇLAR

Bu çalışmada yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
• Yüksek pürüzlülüğe sahip bir yatak üzerinde hız ve türbülans karakteristikleri ölçüm
noktasının yerine değişmekte bu yüzden sağlıklı bir değerlendirme için uzaysal ve
zamansal ortalamalar ile çalışmak gerekmektedir.
• Deneysel gözlemler ve hız ölçümleri, akım şartlarının belirli değerlere ulaştığı
durumlarda pürüzlülük elemanları üzerindeki akımın taşlar arasındaki boşluklara
girdiğini ve akımın kaplama tabakası altındaki gerçek tabana eriştiğini göstermektedir.
• Taşlar arasındaki boşluklarda, menbadaki taş yüzeyinde oluşan sınır tabakasının akım
etkisi ile tabana doğru bastırıldığı ve burada bir çevri meydana getirdiği belirlenmiştir.
Oluşan bu çevri daha sonra akım içerisine tabandan aldığı sedimentler ile birlikte
emilmektedir.
• Çevri taşlar arasındaki boşluklara açıklığın mansap tarafından girip memba tarafından
emilmektedir
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Şekil 11. Taneciğin koruma tabakasını oluşturan taşlar arasından emilmesi
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ÖZET

Sunulan çalışmada, akarsu yapılarında, taban yakınında oyulmayı önlemek için yerleştirilen
koruma tabakası altından üniform olmayan taban malzemesinin emilmesi laboratuvar deney
kanalında incelenmiştir. Deneylerde kaplama tabakası üzerinde akım ölçümleri ve akım izleme
teknikleri ile taban malzemesinin kaplama tabakası altından emilme mekanizması ve emilmenin
meydana geldiği kritik değer tek tanecik deneyleri ile belirlenmiştir. Deneylerin ikinci
aşamasında, kaplama tabakası altındaki taban malzemesi değişik granülometrilerde üniform
olmayarak yerleştirilerek, yüksek akım şartlarında taban malzemesinin deneyden önceki ve
sonraki granülometrisi ile kaplama tabakası yüzeyinin değişimi belirlenmiştir. Deney sonucunda
taban malzesini granülometrisinin daha kaba hale geldiği (ince tanelerin emildiği) ve kaplama
tabakası altında özellikle taşlar arasındaki boşluklarda taban malzemesinin iri tanelerinden
oluşan bir filtre tabakası oluştuğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Koruma Tabakası, Emilme, Taban Malzemesi

SUCTION REMOVAL NON-UNIFORM SEDIMENT UNDER THE
ARMORING LAYER
ABSTRACT

In the present study, suction removal non-uniform bed load under the armoring layer that
generated for scour protection was investigated in the laboratory re-circulating flume. The
critical flow conditions for sucking particles under the armor layer was determined by velocity
measurements over the armoring layer and flow visualization by underwater camera between the
stones to observing single particle motions. Behavior of non-uniform bed material under the
armoring layer was focused in the second set of the experiments. Sieve analyses was performed
on the bedload under the armor layer before and after the flow and compared fractional variation
of the bedload. Texture of the bed material also was observed by using under water camera and
variation of surface material recorded then evaluated. Experimental results were signed, fine
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materials sucked under the armoring layers as expected and coarser material generated filter
layer itself on the surface of the bed material.
Key Words: Armoring Layer, Suction, Bed Material
1. GİRİŞ

Akarsularda, yapı civarındaki oyulmalara karşı günümüzde en sık kullanılan yöntem yapı
etrafında, tabana, akımın hareket ettiremeyeceği büyüklükteki taşlar dökülerek yapı etrafına bir
koruma tabakası oluşturulmasıdır. Koruma tabakasının güvenilir dizaynı için koruma tabakasının
tabanda oluşturacağı yüksek pürüzlülük yakınında oluşacak hız dağılımı, türbülans
karakteristikleri, türbülans toplam kayma gerilmeleri gibi akım şartları detaylı olarak
belirlenmelidir. Bunun yanında koruma tabakasının oturduğu taban malzemesinin çap ya da
tabanda üniform olup olmaması gibi geometrik özellikler de koruma tabakasının stabilitesi
açısından önemlidir. Rastgele pürüzlülüğe sahip taban üzerinde hız, türbülans ve kayma
gerilmesi gibi büyüklükler Nezu (1977), Nezu ve Nakagawa (1993), Sümer ve diğ. (2001)
çalışmalarında verilmiştir. Çalışmalarda türbülans karakteristiklerinin tabana yaklaştıkça arttığı
belirlenmiştir. Kayma gerilmesi tabana yaklaştıkça artarken tabana yakın bölgelerde türbülans
kayma gerilmesi azalarak viskoz etkiler dolayısı ile oluşan kayma gerilmesi değerleri
artmaktadır. Bayazıt (1976), Bayazıt (1983) ve Kamphuis (1974) tarafından gerçekleştirilen
çalışmalarda Nikuradse üniform eşdeğer pürüzlülüğünün (ks) rastgele pürüzlülüğün (D) 2.5 – 4
D kadar olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışmalarda, teorik yatağın, pürüzlülüklerin 0.1 –0.4 D
kadar altında olduğu verilmiştir.
Koruma tabakası ile yatak sediment malzemesi arasındaki etkileşim pek çok önemli
araştırmanın konusu olmuştur. Raudkivi ve Ettema (1982), koruma tabakasının stabilitesi üzerine
araştırma yapmıştır. Çalışmada sediment yatak üzerine doğal taşlar dökülerek oluşturulan
koruma tabakasının akım etkisi ile tabanda sürüklenmesi ve gömülmesi incelenmiştir. Aynı
yazarların bu çalışmayı takip eden çalışmasında, Raudkivi ve Ettema (1985), ise ince sediment
yatağı üzerinde bulunan silindirik bir köprü ayağı etrafında daha kaba malzeme ile oluşturulan
koruma tabakası durumunda köprü ayağı etrafındaki oyulmalar incelenmişlerdir. Çalışmada,
yerleştirilen koruma tabakasının belli değerlere kadar oyulmayı önlediği belirlenmiştir. Worman
(1989) da yaptığı çalışmada koruma tabakası altında sediment erozyonu ile ilgilenmiştir.
Çalışmada permanan akım altında daha büyük çaplı koruma malzemesi altında ince sedimentin
hareket etmesi ve bunun koruma tabakası elemanlarına etkisi incelenmiştir. Worman (1992) bir
diğer çalışmasında ise, koruma tabakası altında sedimentin harekete geçtiği kritik akım şartlarını
araştırmıştır. Çalışma sonuçlarını koruma tabakası tanecik çapı / sediment çapı oranı ile Shields
parametresinin fonksiyonu olarak vermiştir. Bu ilişki Şekil 3.6 da görülmektedir. Ayrıca
çalışmadan elde edilen bir diğer sonuçta erozyona uğrayan sedimentin koruma tabakasının
değişik yerlerinde tuzaklanarak birikmekte olduğudur. Worman (1992) çalışmasında ayrıca buna
dayanarak filtre tabakası (koruma tabakası altına yerleştirilen taban malzemesinden kaba koruma
tabakasından ince çapa sahip malzeme) yerleştirilmesinin gerekli olmadığı sonucuna varmıştır.
Akarsu yatağında yapılan koruma tabakası–taban malzemesi-akım etkileşimi ile ilgili detaylı
değerlendirme Raudkivi (1998) tarafından verilmiştir. Taban malzemesinin koruma tabakası
altında yıkanarak koruma tabakasının stabilitesinin bozulması sıkça görülen bir problem
olduğundan koruma tabakasının stabilitesini arttırmak ve sedimentin koruma tabakası altında
hareketini engellemek/azaltmak için bir diğer yaklaşım da koruma tabakası ile taban malzemesi
arasına koruma tabakasına göre daha ince bir filtre tabakasının oluşturulmasıdır (de Grawud ve
diğ. 1984, Brauns ve diğ. 1993). Bakker ve diğ. (1994) ve Bezuijen (1987) çalışmalarında
deneysel sonuçlardan yola çıkarak filtre tabakası çapı ve kalınlığı ile ilgili yarı ampirik
bağıntılar önermişlerdir.
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Koruma tabakasını tehtid eden bir diğer önemli olay ise ekstrem akım koşullarında taban
malzemesinin koruma tabakası aralarındaki boşluklardan emilmesi ve emilen malzemenin
akımın türbülans etkisi ile taşınarak koruma tabakasının sediment yatak içerisine gömülmesidir.
Bu durum sedimentin koruma tabakası altından hareket etmesine göre çok daha tehlikelidir
çünkü koruma tabakası altında hareket eden sediment karmaşık geometriye sahip koruma
tabakası tarafından başka bir noktada tuzaklanarak tutulmaktadır. Emilme durumunda ise akım
ortamına giren sediment akım ile taşınmaktadır. Sümer ve diğ (2001) çalışmalarında koruma
tabakası altından ince sedimentin emilmesi olayını deneysel olarak incelemişlerdir. Sedimentin
emilmesi olayında en önemli rolü taşlar arasındaki boşlukta oluşan vorteks oynamaktadır.
Çalışmada koruma tabakası çapının belirlenmesi için dizayn eğrisi ve ampirik bir bağıntı da
verilmiştir.
2. ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Koruma tabakası altında üniform olmayan sedimentin emilmesini ve koruma tabakası ile
üniform olmayan taban malzemesinin farklı koşullardaki etkileşimi İ.T.Ü Hidrolik
Laboratuarı’nda oluşturulan deney kanalında yapılan deneyler ile incelenmiştir. Deneylerde
çeşitli ortalama pürüzlülük yüksekliğine sahip koruma tabakası altından çeşitli çaplardan oluşan
taban malzemesinin emilmesi incelenmiştir.
Deneyler 0.5 m genişlikte, 0.5 m derinlikte ve 12.35 m uzunluğunda bir kanalda yapılmıştır.
Kanalda, kapalı devre su sirkülasyonu sağlanarak kararlı akım oluşturulmuştur. Deneyler kanalın
8 m’lik bir kısmında yapılmıştır. Çalışmaların yapıldığı 8 m’lik bu bölümün ortasında 75 cm
uzunluğunda, 5 cm derinliğinde tabanda sediment kutusu oluşturulmuştur. Koruma tabakası
olarak Şekil 1 a ve b’de görülen iki tip (çap ve şekil olarak) taş kullanılmıştır. Koruma tabakası
altında üniform olmayan sediment için, çapları 0,25 mm ile 8mm arasında değişen kum ve
çakıldan oluşan çeşitli granülometriye sahip karışımlar hazırlanmıştır. Deneylerin başlangıcında
ve bitişinde, elek analizi yapılarak granülometride deneyin başlangıcı ve bitişindeki taban
malzemesi dağılımları arasındaki farklar belirlenmiştir. Taşlar arasına yerleştirilen su altı kamera
ile sediment hareketi gözlemlenmiştir. Deneylerin ilk serisinde, akımın sediment üzerine etkisini
anlamak için taban malzemesi olarak çeşitli çaplarda plastik tanecikler kullanılmıştır. Plastik
taneciklerin ağırlıkları kum ve çakıldan daha küçük olduğundan, daha küçük akım hızlarında
emilmektedir ve aynı zamanda renkli oldukları için daha iyi bir akım görselleştirme ortamı
sağlamaktadır. Deneylerde taşlar arasındaki üç boyutlu ölçüm yapabilen akustik dopplerl
kullanılarak hız ölçümleri yapılmıştır. Bütün derinlik boyunca akımın türbülans karakteristikleri
ve Reynolds kayma gerilmesi gibi özellikleri belirlenmiştir. Deneylerden sonra, taşlar altından
taban malzemesinin toplu hareketi gözlemlenmiştir.
3. DENEYSEL ÇALIŞMA

Su derinliği, deneyler sırasında koruma tabakası üzerinde 20 cm olarak sabit tutulmuştur. Tek
tanecik deneyleri için deney koşulları Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda, D ortalama koruma
tabakası yüksekliğidir ve σ D ise rastgele olan taş yüksekliklerinin standart sapmasıdır. 30 farklı
örnekten elde edilen değerlerin ortalaması D olarak alınmıştır. Tabloda, d , ise tanecik çapı
(Şekil 2), s ise taneciğin birim hacim ağırlığının suyun birim hacim ağırlığına oranıdır. k s ise
taşların Nikuradse eşdeğer kum pürüzlülük yüksekliğidir. Tabloda gösterilen k s değerleri
ölçülmüş hız profillerinden elde edilmiştir. Ortalama akım hızı, V , kanalın başlangıcındaki
üçgen savakla belirlenmiştir. Tablodaki kayma hızı, U f , iki farklı metotla hesaplanmıştır. a.)
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Reynolds kayma gerilmesi ölçümlerinden; taban yakınından maksimum τ t = ρ − u ' w ' ifadesi
ile hesaplanmış Reynolds kayma gerilmesi (türbülans kayma gerilmesi), b.) ölçülen hız
profillerinden ( Üniversal hız profili kullanılarak). Tablo 1’de görüldüğü gibi, birinci metotla
belirlenen kayma hızı diğer metotla belirlenen kayma hızından daha küçüktür. Reynolds kayma
gerilmesinin maksimum olduğu yer tam olarak taban üzerinde olmadığı için ve sadece
türbülansın yarattığı kayma gerilmesi ölçüldüğü, laminer kayma gerilmesi göz önüne alınmadığı
için ölçülen kayma hızı diğer metoda göre daha küçüktür. Hesaplamalarda ikinci metotla elde
edilen kayma hızı kullanılmıştır.
Tablo 1’de, Shields parametresi, θ , aşağıdaki bağıntıdan hesaplanmıştır.
θ=

Uf 2
g (s − 1)d

(1)

burada g, yerçekimi ivmesidir. Tablo 1'de gösterilen akım özellikleri taneciklerin emilmeye
başladığı kritik şartlarına karşı gelmektedir.

(a)

(b)

Şekil 1. Deneyde kullanılan koruma tabakaları

Taş, çap D

Akım Yönü

Şekil 2 Tek tanecik deneyi düzeneği
Tanecik, çap (d)
d
Sedimentin Taşlar Arasından Emilmesi : Kaplama tabakası altından sedimentin emilmesi
üzerinde, kaplama tabakasını oluşturan taşlar arasında oluşan çevrinin etkin olduğu, Sümer ve
diğ. (2001), Albayrak (2003) çalışmalarında belirlenmiştir. Çevri taşlar arasından akıma doğru
emilirken içindeki taneciği (sedimenti) akıma doğru çıkarmaktadır.
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Tablo 1. Tek tanecik deney sonuçları
Kaplama Tabakası

Tanecik

Akım Özellikleri
Uf (cm/s)

Deney

ks

σD

Malzeme

d

(cm)

(cm)

(cm)

Türü

(cm)

1

2.82

6.9

0.39

Dere çakılı

0.3

1.0138

0.106

27.1

2.47

2.91

2.08

2

2.82

6.9

0.39

Dere çakılı

0.38

1.0224

0.135

35.7

2.77

3.30

1.30

3

2.82

6.9

0.39

Dere çakılı

0.48

1.031

0.170

46.8

3.48

4.17

1.19

4

2.82

6.9

0.39

Dere çakılı

0.58

1.0335

0.206

47.5

3.72

4.37

1.00

5

2.82

6.9

0.39

Dere çakılı

0.82

1.0296

0.291

44.8

3.34

4.02

0.68

6

2.82

6.9

0.39

Dere çakılı

1.12

1.0664

0.397

56.3

4.89

5.73

0.45

7

3.7

9

0.67

Kırma taş

0.3

1.0138

0.081

26.8

3.01

3.55

3.10

8

3.7

9

0.67

Kırma taş

0.38

1.0224

0.103

38.8

3.55

4.24

2.16

9

3.7

9

0.67

Kırma taş

0.48

1.031

0.130

52.4

4.47

5.28

1.91

10

3.7

9

0.67

Kırma taş

0.58

1.0335

0.157

52.5

4.56

5.35

1.50

11

3.7

9

0.67

Kırma taş

0.82

1.0296

0.222

50.8

4.10

5.00

1.05

12

3.7

9

0.67

Kırma taş

1.12

1.0664

0.303

61.2

5.99

7.25

0.72

s= ρs/ρ

V

Parametresi

D

No

d/D

Shields

τRe

(cm/s)

Hız
profili

θ

Sedimentin Emilmesinin Başlangıcı: Akım koşulları, belli bir kritik değeri aştığında sediment
kaplama tabakası alıntan emilir. Akım hızın ulaştığı kritik değere karşılık gelen Shields değeri
emilen sediment için belirlenebilir. Bu kritik Shields değeri ile sediment çapının kaplama
tabakası çapına oranı Sumer ve diğ (2001) çalışmasında Şekil 3. deki dizayn eğrisinde
verilmiştir. Şekil 3’de , A eğrisi sedimentin kaplama tabakası altında, tabanda harekete
başlandığı andaki Shields parametresi ile d/D arasındaki ilişkiyi (Worman 1992) ve B eğrisi ise
taşlar arasından sedimentin emildiği kritik değerleri göstermektedir. Şekil 4’de ise sunulan
çalışmadan elde edilen çeşitli taneciklerin emilmeye başladıkları kritik değerler verilmektedir.
Şekilde elde edilen deneysel sonuçlar Sumer ve diğ.(2001) çalışması sonuçları ile
bütünleştirilmiştir. Şekilldende görüleceği gibi elde edilen sonuçlar Sumer ve diğ. (2001)
çalışmasının sonuçları ile uyum içerisindedir. Şekilde sunulan eğrinin altında emilme yok iken
üst tarafında sediment koruma tabakası altından emilmektedir. Bu sonuçlar tek taneciğin ve
taban malzemesinin üniform olduğu durum için verilmişdir.

Sediment Yatağı Deneyleri: Sediment yatağı deneylerinde kanalın gözlem kesitine yerleştirilen
sediment kutusu içerisine değişik granülometrilerde yerleştirilen sedimentin emilmesi
incelenmiştir. Deneylerde akım hızı yavaşça arttırılarak kaplama tabakasının hareket edebileceği
duruma kadar gelinmiştir. Bu kritik duruma ulaşıldıktan sonra sediment emilmesi bitene kadar
deney sürdürülmüş ve daha sonra koruma tabakası kaldırılıp altta kalan sediment için
granülometrik analiz yapılmıştır. Tablo 2’ de üniform olmayan sediment deneyleri için koruma
tabakası ve taban malzemesi özellikleri verilmiştir.
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Şekil 3. Tek tanecik ve üniform taban malzemesi durumunda koruma tabakası altından
sedimentin emildiği ve hareketin başladığı kritik Shields değerleri (Sumer ve diğ. 2001)

Şekil 4. Tek taneciğin emilmesi kritik durumu için deney sonuçları
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Deney No
1
2
3
4
5
6
7
8

Tablo 2. Sediment yatağı deneyleri
Taban malzemesi granülometrisi
D koruma
tabakası çapı (cm)
d35(mm)
d50(mm)
d65(mm)
3.7
0.40
0.68
0.80
3.7
0.65
0.85
1.2
3.7
0.63
0.90
1.3
3.7
0.50
0.74
1.5
3.7
0.60
0.95
4.0
2.82
0.42
0.75
1.0
2.82
0.65
0.80
1.6
2.82
0.70
1.50
4.0

Şekil 5’da 1’nolu deneyin başlangıç ve kararlı durumdaki granülometrisi gösterilmiştir. Şekilden
görüleceği gibi deney sonrasında taban malzemesi incelmiş kaba malzemede ise değişim
olmamıştır.

Elekten geçen malzemenin % olarak oranı

100
90
80
70

'Deneyin Başlangıç
Durumundaki Granülometri

60

Deneyin Sonundaki
Granülometri

50
40
30
20
10
0

(mm)
0,1

1

10

Elek çapı

100

Şekil 5. 1’nolu deneyin başlangıç ve son durumdaki granülometrisi
Şekil 6’de ise başlangıç, koruma tabakası yerleştirilmiş ve deney sonunda koruma tabakası ile
koruma tabakası kaldırıldıktan sonra taban malzemesi yüzeyi Tablo 2 deney No 2 için
verilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere koruma tabakası altından ince malzeme emilerek daha
kalın malzemelerden oluşan bir filtre tabakası oluşmaktadır.
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Akım Yönü

Akım Yönü

Akım Yönü

(a)

Akım Yönü

Şekil 6. 2’nolu deneyin başlangıç ve son durumdaki taban malzemesinin karşılaştırmalı plan
görünüşü
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4. SONUÇLAR

Bu çalışmada yapılan deneyler sonucunda elde edilen sonuçlar ve yorumlar aşağıdaki
şekilde özetlenebilir.
•
•
•
•
•
•

5.

Akım hızı gitgide artan bir şekilde arttığında, sedimentin taşlar arasından emildiği bir
kritik duruma ulaşılır.
Taşlar arasındaki boşlukta oluşan vorteks, emilme işlemi için önemli bir etkendir.
Sediment vorteksin içine girer ve sonradan vorteks koptuğu ve akımın içerisine karıştığı
zaman, sediment de bununla birlikte akımın ana gövdesine yerleşerek emilme gerçekleşir.
Taşlar arasından sedimentin emildiği kritik durum iki parametreden etkilenir. Shields
parametresi θ ve sediment çapının, d, koruma tabakası çapına, D, oranı olan d / D
oranından etkilenir.
Üniform olmayan taban malzemesi durumunda, akımın belli bir kritik değeri aştığı
durumda emilme sürekli devam etmekte ve belli bir süre sonra durmaktadır.
Üniform olmayan taban malzemesi durumunda, emilmeden dolayı koruma tabakası taban
içerisine batmaktadır. Emilme durana kadar bu yerdeğiştirme işlemi devam etmektedir ve
emilme durduğunda yer değiştirme bitmekte ve koruma tabakası stabil kalmaktadır.
Üniform olmayan taban malzemesi durumunda, emilme bittiğinde koruma tabakasını
oluşturan taşların arka kısmında iri taneler birikmekte, ön kısmında ise daha ince
malzeme birikmektedir ve bu durumda koruma tabakası daha kararlı bir yapıya sahip
olmaktadır. Koruma tabakasının altında bir filtre tabakasının oluştuğu görülmektedir.
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ÖZET

Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) teknolojisi ile inşa edilen barajların gövdeleri basamaklı bir
yapıda inşa edilmekte ve gövde doğrudan dolusavak olarak kullanılmaktadır. Basamaklı
dolusavaklarda enerji sönümlenmesi dolusavak kanalı boyunca yayılmaktadır. Basamaklı kanal
boyunca oluşan enerji sönümlenmesinin ölçülebilmesi için DEÜ İnşaat Mühendisliği Hidrolik
Laboratuarı’nda 12 cm yüksekliğinde ve 10 cm uzunluğunda basamaklara sahip olan 10 cm
genişliğinde bir kanal inşa edilmiştir. Değişik debilerde gerçekleştirilen deneylerde nap ve
sıçramalı akım olarak tanımlanan farklı rejimlerde oluşan enerji kayıpları üniforma yakın akım
koşullarına erişilip erişilmediği dikkate alınarak ölçülmüştür. Basamaklı kanallarda oluşan enerji
kaybının deneysel olarak belirlendiği bu çalışma sonunda elde edilen bulgular bu konuda mevcut
diğer araştırma sonuçlarıyla ve literatürde yer alan ampirik formüller ile karşılaştırılmış ve
yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Basamaklı kanal, enerji sönümlenmesi, basamaklı dolusavak
ANALYSIS OF ENERGY DISSIPATION FOR THE FLOWS OVER THE STEPPED
CHANNELS
ABSTRACT

The Roller Compacted Concrete (RCC) dam construction technique allows the stepped chute
to be integrated to the downstream face of the dam body and the body itself could directly be
used as the spillway. The stepped spillway corresponds to a distributed energy dissipator along
the channel. In order to measure the energy dissipation along stepped channels, a 10 cm wide
stepped channel having steps 12 cm high and 10 cm long is constructed within DEÜ Civil
Engineering Department Hydraulics Laboratory. The energy dissipation is measured for nappe,
transition and skimming flow regimes in quasi-uniform and non-uniform flow conditions and the
results are compared with those obtained from the empirical formulae given in literature.
Key words: Stepped channel, energy dissipation, stepped spillway

349

1. GİRİŞ

Baraj gövdesinin basamaklı bir yapıda inşa edilmesi ve bu basamakların dolusavak olarak
kullanılması, Dünya’da ve Türkiye’de Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) teknolojisinin son
yıllarda gelişmesi ile tekrar gündeme gelmiştir. Halen inşası devam eden Aydın’da Çine Barajı
ve İzmir Bergama’da Çaltıkoru Barajı, Türkiye’de basamaklı dolusavağa sahip barajlara örnek
gösterilebilir. SSB ile yapılan bu tip barajların avantajları; inşaat kolaylığı ve hızı, mansaptaki
enerji kırıcı havuz boyutlarının ve kavitasyon riskinin azalması, ayrı bir dolusavak kanalının
yapımını ve masraflarını ortadan kaldırıyor olması ve elde edilen yüksek enerji
sönümlenmesidir.
Bu tip kanallar üzerindeki akım koşullarının anlaşılabilmesi için laboratuarda araştırmalar
yapılmaktadır. Özellikle basamaklı dolusavaklarda enerji sönümlenmesinin belirlenmesi
mansaptaki enerji kırıcı havuzun boyutlarının belirlenmesinde önemli olmaktadır.
Bu çalışmada DEÜ İnşaat Mühendisliği Hidrolik Laboratuarı’nda basamakları 12 cm
yüksekliğinde ve 10 cm uzunluğunda olan bir kanal inşa edilmiştir (Şekil 1). Tüm boyutlar cm
cinsindendir. Değişik debilerde gerçekleştirilen deneylerde kanal üzerindeki nap akım ve
sıçramalı akım rejimlerinin başlangıç ve bitiş debileri belirlenmiştir. Sıçramalı akım rejiminde
üniforma yakın akım koşullarına ulaşılıp ulaşılmadığı dikkate alınarak kanal mansap
topuğundaki akım derinliği ölçülerek çeşitli debilerde enerji sönümlenmesi miktarları bulunmuş,
bu değerler literatürde verilen ampirik denklemeler kullanılarak elde edilen değerler ile
karşılaştırılmıştır.
2. FİZİKSEL MODEL

DEÜ İnşaat Mühendisliği Hidrolik Laboratuarı’nda inşa edilmiş basamaklı kanalın boy kesiti
Şekil 1.a’da, bir basamağa ait detaylar Şekil 1.b’de verilmiştir. Kanal membasında yer alan kreti
5 adet geçiş basamağı ve 19 adet üniform boyutlu basamak takip etmektedir. Üniform
basamakların dış köşelerinden teğet geçen çizgi izafi taban olarak adlandırılmıştır. İki basamak
dış köşesi arasındaki mesafe (ls) ve basamağın pürüzlülük yüksekliği yani basamak iç köşesi ile
izafi taban arasındaki mesafe (ks) sırasıyla (1) ve (2) denklemleri ile ifade edilmektedir.

(b)

Şekil 1. (a) Fiziksel modelin boykesiti; (b) basamak geometrisi
l s = s 2 + l 2 = s sin Φ = l cos Φ
ks = s *l

(1)

s 2 + l 2 = s * cos Φ = l * sin Φ

(2)
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Burada Φ: izafi tabanın yatay ile yaptı açıyı, s: basamak yüksekliğini, l: basamak uzunluğunu,
ls: iki basamak dış köşesi arasındaki mesafeyi, ks: basamağın pürüzlülük yüksekliği yani
basamak iç köşesi ile izafi taban arasındaki mesafeyi simgelemektedir. Laboratuardaki modelde
bu parametrelere karşılık gelen değerler s=12 cm, l=10 cm, Φ=50,2°, ls=15,6 cm, ks=7,7 cm.dir.
Geçiş basamağı sayısı 5 ve üniform basamak sayısı 19 olmak üzere toplam 24 basamak
mevcuttur. Kretin çıkış kanal tabanına göre kotu, zkret=266 cm ve kanal genişliği b=10 cm’dir.
Kanalın iskeleti 30 mm x 30 mm profilden imal edilmiştir. Kanalın yan duvarlarının, kret ve
basamakların yapımında pleksiglas kullanılmıştır. DSİ Hidrolik Model Laboratuarı plastik
atölyesinde gerekli eğriliğin verilmesi için pleksiglas parçası fırınlanmış (Şekil 2.a) ve beton
kalıplar arasına bekletilerek (Şekil 2.b) şekil alması sağlanmıştır. Kret ve basamakların sol kanal
duvarına yapıştırıldıktan sonra (Şekil 2.c), sol duvar sağ duvarın üzerine kapatılarak tek parça
haline getirilmiştir (Şekil 2.d). Akış debisi, kanal mansabına yerleştirilen üçgen savak ile
ölçülmüştür.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 2. (a) kretin pleksiglas atölyesinde fırınlanması; (b) kretin beton kalıplar arasında
bekletilerek şekil alması; (c) kretin ve basamakların sol kanal duvarına yapıştırılması;
(d) sağ ve sol duvarların birleştirildikten sonraki durumu
3. BASAMAKLI KANALAR BOYUNCA OLUŞAN AKIM REJİMLERİ

Basamaklı kanallar üzerindeki akım “nap akım” ve “sıçramalı akım” olarak iki ana bölümde
incelenebilir. Nap akımdan sıçramalı akıma bir “geçiş rejimi” ile geçilir. Nap akım bir
basamağın ucundan çıkan serbest düşülü jetin bunu izleyen bir sonraki basamağa çarparak tam
veya kısmi hidrolik sıçramaların oluşması şeklindedir (Şekil 3.a). Nap akım rejimi ile sıçramalı
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akım rejimi arasında geçiş rejimi olarak adlandırılan bir rejim oluşmaktadır. Geçiş rejimli akım
sırasında nap akım özelliği kaybolmuş ancak sıçramalı akım özelliği tam olarak kazanılmamıştır.
Basamak iç köşelerinde hava boşlukları oluşmaktadır (Şekil 3.b). Sıçramalı akımda, akım
basamakların üzerinden sekip basamak iç köşelerinde oluşan çevrintiler ile yastıklanır.
Basamakların dış uçlarının birleşim yerlerinden geçen, akımın üzerinden sekip geçeceği izafi bir
taban oluşur ve basamakların iç köşelerinde, izafi-tabanın altında kalan boşluk tamamen su ile
dolmuştur (Şekil 3.c) [Yıldız, Kaş 2000].

Şekil 3. (a) nap akım; (b) geçiş rejimi; (c) sıçramalı akım

Chanson, sıçramalı akımın başlaması ile ilgili olarak kanal eğimi 0,2 < s/l < 1,25 (başka bir
deyişle 11° < Φ < 52°) iken geçerli olan denklem (3)’ü önermiştir [Chanson, 1994].
hcr s = 1,1 − 0,4 s l

(3)

Denklem (3)’de s = 0,12 m ve l = 0,1 m değerleri yerine yerleştirildiğinde, kritik akım derinliği
hcr = 7,44 cm bulunmuştur. Bu değerin %30 eksiği nap akımın bitişi, %30 fazlası sıçramalı
akımın başlangıcı olarak hesaplanmıştır.
Sıçramalı akımın başlaması ile ilgili Chanson’un verdiği tarifi esas alan başka iki araştırmacı
Ohtsu ve Yasuda nap akımın bitişi için denklem (4)’ü ve sıçramalı akımın başlaması için
denklem (5)’i önermişlerdir [Ohtsu & Yasuda, 1997].
hcr s = (1 1,4 )* [1,4 − ( s l )]

(4)

hcr s = 0,862 * [s l ]

(5)

0 , 26

−0,165

Bu çalışma kapsamında çeşitli debilerde nap akım rejiminde, geçiş rejiminde ve sıçramalı
akım rejiminde basamaklı kanal boyunca oluşan akımlar incelenmiş olup Şekil 4.a’da 0,8 lt/s
debideki nap akımı, Şekil 4.b’de 4,1 lt/s debideki geçiş rejimi, Şekil 4.c’de 12,6 lt/s ve Şekil
4.d’de 21,3 lt/s debideki sıçramalı akımlar, gözlenen akımlara örnek olarak verilmektedir.
Basamaklı kanalın s ve l değerleri denklem (3), (4) ve (5)’de yerine konulunca elde edilen
kritik derinlik değerlerinden denklem (6) ile birim genişlik debisine q ve debiye Q geçilmiştir. g
yerçekimi ivmesini simgelemektedir. Deneylerden elde edilen değerler söz konusu formüllerle
elde edilen sonuçlar ile birlikte Tablo 1’de sunulmaktadır.
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hcr = 3 q 2 g

(6)

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 4. (a) Q = 0,8 lt/s nap akımı; (b) Q = 4,1 lt/s geçiş rejimi; (c) Q = 12,6 lt/s sıçramalı akım;
(d) Q = 21,3 lt/s sıçramalı akım

Tablo 1. Basamaklı kanalda geçiş rejiminin alt ve üst sınır değerleri

Chanson(2000)
Ohtsu, Yasuda (1997)
Bu çalışmada ölçülen

Nap akımının bitişi
Sıçramalı akımın başlaması
hcr (cm) q (m3/s/m) Q (lt/s) hcr (cm) q (m3/s/m) Q (lt/s)
5,208
0,0372
3,7
9,672
0,0942
9,4
5,640
0,0420
4,2
10,037
0,0996
10,0
4,0
0,025
2,5
9,7
0,094
9,4

4. BASAMAKLI KANALDA ENERJİ SÖNÜMLENMESİ
4.1. Nap Akım Rejimi Durumunda Enerji Sönümlenmesi

Nap akım rejiminde her basamakta bir hidrolik sıçrama olduğundan, enerji sönümlenmesi her
basamakta ayrı ayrı gerçekleşmektedir. Bu akım türü için önerilen formüllerden biri denklem (7)
ile verilmiştir. [Chanson, 1994]
0,54 * (hcr s )
+ 1,715 * (hcr s )
∆H
= 1−
H max
3 2 + z kret hcr
0 , 275

−0 , 55
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(7)

Burada ∆H: toplam enerji kaybı yüksekliği, Hmax ve zkret ise mansap kanal topuğuna göre
sırasıyla haznedeki enerji kotu ve dolusavak kret kotudur. Hmax (8) nolu denklem ile ifade
edilebilmektedir.
H max = z kret + 1,5 * hcr
4.2.

(8)

Sıçramalı Akım Rejimi Durumunda Enerji Sönümlenmesi

Sıçramalı akım koşullarında basamakların üzerinden akan su kreti geçtikten belli bir mesafe
sonra tabanda basamakların yarattığı pürüzlülüğü hissetmeye başlar. Şekil 5’de gösterildiği gibi
akımın tam türbülanslı olduğu ve sınır tabakası derinliğinin (δ) akım derinliğine eşit olduğu
noktada akıma hava girmeye başlar. Hava ile suyun karıştığı bu noktadan (inception point of air
entrainment) sonra akım köpürerek iki fazlı akım halinde akmaya başlar. Bu noktanın krete olan
mesafesi basamak geometrisine ve debiye bağlıdır.
Havanın suya girmesiyle (air entrainment) akım içinde oluşan hava kabarcıkları, akım
tarafından mansaba doğru götürülmek istenecektir. Aynı zamanda yoğunluk farkı nedeniyle
ortamı terk etmek isteyen hava kabarcıkları yüzeye çıkarak atmosfere geri dönecektir (air
detrainment). Akımın mansaba sürükleyeceği hava kabarcığı miktarı olan taşıma kapasitesine
(transport capacity) suyun hava ile karışmaya başladığı noktadan belli bir mesafe sonra
erişilecektir. İki fazlı akım özeliklerinin mesafe ile değişmeyip aynı kaldığı bu noktadan sonra
akım “üniforma yakın akım” durumuna erişmiş kabul edilmektedir.
üniforma
yakın
akım

tedrici değişen akım

Vcr2/2g

üniform olmayan
(yavaşlayan) akım

hcr
sınır
tabakası

zkret,u

δ

Hmax=zkret+1,5hcr

zkret

suyun
hava ile
karıştığı
nokta

∆H

hidrolik
sıçrama
A
s
l

Φ = 50,2°
kanal topuğu

V12
2g

B

C

y2

y1
A
çıkış kanalı

V22/2g

B

C

Şekil 5. Sıçramalı akım rejiminde enerji çizgisi ve hidrolik sıçrama

Üniforma yakın akım koşullarına erişilmesi aşağıdaki şartların gerçekleşmesi ile mümkün
olmaktadır [Boes, Hager, 2003].
(1) iki fazlı akım içindeki hava konsantrasyon grafiği değişmez, diğer bir deyişle suyun
içine giren hava miktarı sudan çıkan hava miktarına eşitlenmiş, akımın hava taşıma
kapasitesine ulaşmıştır
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(2) akımın derinliği kanal boyunca değişmez. Üniforma yakın akım derinliği denklem (9)’da
hw,u notasyonu ile verilmektedir.
h w,u hcr = 0,215(sin Φ ) −1 / 3

(9)

(3) akımın ortalama hava konsantrasyon değeri C u (%), kanal mansabı boyunca değişmez.
Üniform akım için ortalama hava konsantrasyonu C u = 0,75(sin Φ ) 0, 75 = 0,61 değerinde
olmaktadır. Ortalama hava konsantrasyonunun %61 olduğu nokta, üniforma yakın
akımın erişildiği nokta olarak tarif edilmektedir.
Tüm şartların gerçekleşmesi ile erişilen üniforma yakın akımın başladığı noktanın krete olan
dikey mesafesi (zkret,u) denklem (10) ile belirlenebilmektedir [Boes, Hager, 2003].
z kret ,u hcr ≈ 24(sin Φ ) 2 / 3

(10)

Deneylerin gerçekleştirildiği kanalın yatayla yaptığı açı, Φ = 50,2°’dir. Denklem (10) ile
verilen formüle dayanarak hesaplama yapıldığında zkret,u / hcr = 20,1 ( veya hcr / zkret,u = 0,05)
değerleri elde edilmektedir.
Akımın üniforma yakın koşullara erişip erişmemesi enerji sönümlenmesini etkilemektedir.
Ancak Chanson sıçramalı akım rejimi için akımın üniforma yakın olup olmamasına bakmaksızın
denklem (11)’de F parametresinin tanımlamasını yaparak denklem (12) ile verilen formülü
önermiştir [Chanson, 1994].
fb 

F =

 8 * sin Φ 

1/ 3

α 

fb 
* cos Φ + * 

2  8 * sin Φ 

−2 / 3

(11)

∆H
F
= 1−
H max
3 2 + z kret hcr

(12)

Denklemlerde fb sürtünme katsayısı, α enerji düzeltme faktörüdür. Chanson tarafından yapılan
deneysel çalışmalarda fb sürtünme katsayısının 0,5 ile 4 arasında değişmekle birlikte fb=1,3
ortalama değerinin kullanılabileceği belirtilmektedir. Denklem (11)’deki α enerji düzeltme
faktörü 1,0 olarak alınmıştır. Araştırmacı kısa kanallar için kanal topuğunda üniforma yakın
akım şartlarına erişilmediğini, bu nedenle (11) ve (12) denklemleri ile bulunan enerji
sönümlenmesinin gerçekleşenden fazla hesaplandığını gözlemlemiştir. Uzun kanallarda ise,
üniforma yakın koşullarına erişilebilmesi için yeterli mesafe olacağından, topukta daha fazla
enerjinin sönümleneceğini be nedenle kısa kanalların uniform olmayan akıma kıyasla daha fazla
enerjinin sönümlendiği nap akım koşullarını sağlayacak şekilde tasarlanmasının tercih edilmesi
gerektiğini vurgulamıştır. [Chanson, 1994].
Akımın üniforma yakın olup olmamasına bağlı olarak Boes ve Hager tarafından denklem (13)
ve denklem (15) ile verilen formüller önerilmiştir. İlk formül zkret/hcr < 15-20, ikinci formül ise
zkret/hcr > 15-20 durumları için önerilmiştir. Bu çalışma kapsamında yer alan kanal için denklem
(10) ile elde edilen zkret,u/hcr değeri 20,1’dir, bu nedenle her iki denklem de kullanılacaktır [Boes,
Hager, 2003].
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 k
∆H
= 1 − exp  − 0,045 s
D

H max
 h, w







0 ,1

z

(sin Φ )−0,8 


kret

hcr


 zkret/hcr <15-20 için



(13)

Bu bağıntıda, Dh,w,u denklem (10) yardımıyla bulunan hw,u kullanılarak denklem (14)’de
verildiği gibi hidrolik yarıçap cinsinden hesaplanabilmektedir.
D h , w,u = 4bhw,u (b + 2hw,u )
z kret hcr
∆H
=
H max F + z kret hcr

(14)
zkret/hcr >15-20 için

(15)

(15) nolu denklemde yer alan F parametresinin, denklem (11) yardımıyla ancak enerji
düzeltme faktörü α≈1,1 alınarak hesaplanması önerilmektedir. Ayrıca denklem (11)’de sürtünme
katsayısı olarak verilen fb denklem (16) kullanılarak belirlenebilmektedir.
1
fb

=


ks 
1,0 − 0,25 log

Dh, w 
0,5 − 0,42 sin (2Φ ) 

1

(16)

Christodoulou (1993) enerji sönümlenmesi miktarının denklem (17) kullanılarak
hesaplanabileceğini belirtmektedir. Bu denklemdeki ycr denklem (18) ile verilmekte olup N
basamak sayısıdır [Vischer, Hager, 1998].
∆H
= exp − 30 * y cr2
H max

(

)

(17)

y cr = hcr N * s

(18)

Kaş ve Yıldız enerji sönümlenmesini farklı basamak yükseklikleri ve açılardaki kanallarda
ölçmüşlerdir. Araştırmalarında bu çalışmadaki kanalın açısına ve basamak yüksekliğine en yakın
olan ve kretten 220 cm ve 275 cm düşey mesafede ölçülmüş olan değerler irdelenmektedir. Bu
deneylerin sonuçları Tablo 2’de özetlenmiştir [Kaş, Yıldız, 2000]. Chanson’a göre nap akımının
bittiği birim genişlik debisi q=0,02 m3/s/m ve sıçramalı akımın başladığı birim genişlik debisi
q=0,04 m3/s/m’dir [Chanson, 2000]. Bu nedenle, tüm deneyler sıçramalı akım rejiminde
gerçekleştirilmiştir. Üniforma yakın akıma ulaşıldığı noktanın kritik derinliğe oranı Φ = 51,3°
açılı kanalda denklem (10) ile 20,3 olarak bulunmuştur. zkret = 220 cm için üniforma yakın akıma
q=0,111 m3/s/m’de, zkret=275 cm için üniforma yakın akıma q=0,156 m3/s/m’de ulaşılmaktadır.
5. MODEL DENEY SONUÇLARI VE BENZER ÇALIŞMA BULGULARIYLA
KARŞILAŞTIRILMASI

DEÜ Hidrolik Laboratuarı’nda yer alan basamaklı kanal üzerinde çeşitli debilerde enerji
sönümlenmesinin araştırılması amacıyla basamaklı kanalın mansabında bulunan çıkış kanalında
su derinlikleri piyezometre borusu yardımıyla ölçülmüştür. Akım Şekil 6.a’da (Q=17,4 lt/s)
gösterildiği gibi akım çok miktarda hava içermekte olduğundan akım derinliği sağlıklı bir şekilde
ölçülememiştir.
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Tablo 2. Basamaklı kanal üzerindeki enerji sönümlenmesi değerleri [Yıldız, Kaş 2000]
Birim
genişlik debisi
q (m3/s/m)

Debi
Q (lt/s)

0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24

20
30
40
50
60
70
80
100
120

Set I :
Φ = 51,3°
zkret = 2,2m
s = 0,075 m b = 0,5 m
hcr / zkret
∆H / Hmax (%)
93,23
0,025
92,42
0,033
90,27
0,039
87,38
0,046
86,32
0,052
84,14
0,057
85,13
0,063
79,02
0,073
78,91
0,082

Set II :
Φ = 51,3°
zkret = 2,75m
s = 0,075 m b = 0,5 m
hcr / zkret
∆H / Hmax (%)
94,73
0,020
93,74
0,026
91,98
0,032
89,79
0,037
89,75
0,041
88,54
0,046
86,98
0,050
83,76
0,058
82,09
0,066

Ölçülen y2 derinliklerine karşılık gelen V2 hızları ve Fr2 Froude sayıları hesaplandıktan sonra
(19) ile verilen eşlenik derinlikler bağıntısı kullanılarak y1 hidrolik sıçrama öncesi derinlikler
hesaplanmış ve denklem (20) yardımıyla hidrolik sıçrama öncesinde A-A kesitindeki enerji
yüksekliği (H1) ve sistemdeki toplam enerji sönümlenmesi (∆H=Hmax-H1) bulunmuştur.

[

]

y1 1
=
1 + 8Fr22 − 1
y2 2

H 1 = z1 + y1 +

V12
2g

(19)
(burada z1 = 0 olmaktadır)

(20)

Basamaklı kanallardaki nap akım rejimi için Chanson (1994) tarafından önerilen denklem (7),
sıçramalı akım rejimindeki enerji sönümlenmesi için Chanson (1994) tarafından verilen denklem
(12), Boes ve Hager (2003) tarafından önerilen denklem (13) ve (15) ve Christodoulou (1993)
tarafından önerilen denklem (17) kullanılarak elde edilen sonuçlar ile DEÜ Hidrolik
Laboratuarı’nda nap akım rejimine karşılık gelen 0,23, 0,61, 1,17 ve 2,25 lt/s debilerinde, geçiş
rejimine ait 2,65, 4,45, 6,24, 7,28 ve 8,41 lt/s debilerinde ve sıçramalı akım rejimine karşılık
gelen 10,01 ve 11,79 lt/s debilerinde ölçülen derinlikler yardımıyla hesaplanan enerji
sönümlenmeleri Tablo 3’de özetlenmiştir. Tablo 2 ve 3’de verilen değerler grafik haline
dönüştürülüp, Şekil 7’de sunulmuştur.
Şekil 6.b, 6.c ve 6.d’de görülebileceği gibi küçük debilerde hidrolik sıçramanın başlangıcı ve
sonu belirgin olmakta, B-B kesitinde amaçlandığı gibi hava kabarcıkları kalmamaktadır. Ölçülen
y2 derinliğinden hesaplanan ∆H/Hmax enerji sönümlenmesi miktarı %92,4 - %99,6 arasındadır.
Debinin arttırılmasıyla, hidrolik sıçrama üzerinde kalan hava-su kütlesi basamakları örtmekte,
A-A kesiti batık duruma dönüşmektedir (Şekil 6.e ve 6.f). Basamakların hidrolik sıçrama altında
kaldığı debilerde ∆H/Hmax enerji sönümlenmesi hızla azalmakta ve sıçramalı akım rejimine ait
debilerde %60’ın altına düşmektedir.
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Tablo 3. Basamaklı kanallarda bu çalışma kapsamında ölçülen ve literatürde verilen ampirik
formüllerle hesaplanan enerji sönümlenmesi yüzdeleri

Q
(lt/s)

hcr / zkret

y2
(cm)

0,23
0,61
1,17
2,25
2,65
4,45
6,24
7,28
8,41
10,01
11,79

0,0031
0,0058
0,0090
0,0140
0,0156
0,0220
0,0276
0,0306
0,0337
0,0379
0,0422

3,0
4,5
4,7
7,9
9,6
13,0
18,5
23,5
27,0
30,0
33,5

∆H
Hmax
Bu
Chanson Chanson
(1994),
çalışma (1994),
(2005) nar-gr
gr-sar
(12)
(7)
99,6
97,6
99,3
96,8
98,2
96,0
94,7
95,0
92,4
94,7
97,3
90,6
93,6
96,2
82,8
92,8
95,3
69,9
92,4
94,8
61,7
91,9
94,3
58,8
93,6
53,0
92,9

(%)
Boes ve
Hager
(2003),
(13)
100,0
100,0
99,6
97,3
96,1
90,0
84,0
80,9
77,7
73,7
69,8

Boes ve Christodoulou
Hager
(1993),
(2003), (17)
(15)
96,9
100,0
94,1
99,9
91,1
99,8
86,9
99,5
85,6
99,4
80,7
98,8
77,0
98,1
75,1
97,6
73,2
97,1
70,9
96,4
68,6
95,5

Hava ile suyun karıştığı iki fazlı akımlarda akış derinliğinin sağlıklı olarak ölçülebilmesi için,
akımdaki hava miktarının su miktarına oranı olan hava konsantrasyonunu ölçen elektronik
cihazlar kullanılmaktadır. Laboratuarımızda bu tür bir cihazın mevcut olmamasından dolayı
Şekil 5‘de C-C kesiti olarak gösterilen kanal mansap ucuna hareketli bir kapak eklenerek,
hidrolik sıçrama yaptırılmıştır. Bu şekilde hidrolik sıçramanın mansabında içinde hava
bulundurmayan bir su derinliği elde edilmeye çalışılmıştır. Çıkış kanalında Şekil 5’de B-B ile
gösterilen ve hidrolik sıçrama sonrasına karşılık gelen kesite bağlantılı olarak yerleştirilmiş olan
piyezometre borusu ile akım derinlikleri ölçülmüştür.
Üniforma yakın akım koşulları, sıçramalı akım rejimine ait bir özelliktir ve yüksek debilerde
bu koşulların ulaşıldığı nokta mansaba kaymaktadır. Üniforma yakın akım koşullarının oluştuğu
noktanın krete olan düşey mesafesinin kritik derinliğe oranı denklem (10) ile zkret,u / hcr = 20,1
olarak bulunmuştu. Sınır değeri olarak zkret,u = zkret = 266 cm için üniforma yakın akıma hcr =
13,2 cm yada debi cinsinden q=0,15 m3/s/m’de (Q=15 lt/s) ulaşılmaktadır. q=0,15 m3/s/m’ye
kadar olan tüm birim genişlik debilerinde kret kotundan 266 cm aşağıdaki A-A kesiti teorik
olarak üniforma yakın akım koşullarına ulaşmış durumdadır. Pratikte ise üniforma yakın akım
koşullarına ulaşıldığını belirten ve Boes ve Hager (2003) tarafından öne sürülen üç temel şart
gerçekleşmelidir. Konsantrasyon grafiğinin çizilebilmesi, ortalama hava konsantrasyonunun
bulunabilmesi ve üniform akım derinliğinin hesaplanabilmesi için akımdaki hava
konsantrasyonunun noktasal olarak ölçülmesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi bu
tür bir cihazın laboratuarımızda olmamasından dolayı söz konusu şartların gerçekleşip
gerçekleşmediği sağlıklı olarak belirlenememiştir.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER

DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde inşa edilen basamaklı kanal
modelinde nap akımının bittiği birim genişlik debisi q=0,025 m3/s/m, sıçramalı akımın başladığı
birim genişlik debisi q=0,094 m3/s/m’dir. Nap akımının bittiği ve sıçramalı akımın başladığı
andaki debiler literatürde önerilen denklemlerle elde edilen debi değerleri ile uyum içindedir.
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(b)

(a)

(c)

(d)

(e)

(f)

Şekil 6. Farklı debilerde gözlenen akış rejimleri: Q = 17,4 lt/s hidrolik sıçrama yaptırılmadan
önce; (b) Q =0,61 lt/s (nar); (c) Q =1,17 lt/s (nar); (d) Q = 2,65 lt/s (gr);
(e) Q =10,01 lt/s(sar); (f) Q = 11,79 lt/s (sar); (nar: nap akım rejimi, gr: geçiş rejimi,
sar: sıçramalı akım rejimini simgelemektedir)
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∆ H/Hmax (%)

120

100

Yıldız ve Kaş (2000)
zkret = 2,2 m

80

Yıldız ve Kaş (2000)
zkret = 2,75 m
Bu Çalışma (2005)
Chanson (1994)
Nap akım

h cr/zkret = 0,015

60

Chanson (1994)
Sıçramalı akım
Boes, Hager (2003)
zkret/hcr<15-20 için

nap akımın bitişi
40

h cr/z kret = 0,036

Boes, Hager (2003)
zkret/hcr>15-20 için
Christ odoulou (1993)

sıçramalı akımın başlangıcı
20

0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

hcr/zkret

Şekil 7. Basamaklı kanallarda enerji sönümlenmesi yüzdeleri

Chanson (1994), Boes ve Hager (2003) ile Christodoulou (1993) tarafından basamaklı
kanallarda oluşan enerji sönümlenmesi için önerilen denklemlerle elde edilen değerler, Kaş ve
Yıldız (2000) tarafından yapılan deney sonuçları ve DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik
Laboratuarı’nda bulunan model üzerinde yapılan deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Nap akım rejiminde yapılan ölçümlerde hidrolik sıçrama amaçlandığı şekilde yaptırılmış ve
literatürde verilen değerlerle uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Enerjinin her bir basamakta oluşan
hidrolik sıçramalar ile sönümlendiği nap akım rejiminde enerji sönümlenmesi oranının geçiş
rejimindekine göre daha fazla olduğu deneylerde de görülmüştür. Nap akım rejiminde bu
çalışmada elde edilen sonuçlar mertebe olarak Chanson (1994) tarafından nap akım rejimi için
önerilen bağıntı ve Christodoulou tarafından önerilen bağıntıya göre hesaplanan sonuçlarla
göreceli olarak daha uyumludur.
Geçiş rejiminde elde edilen enerji sönümlenmesi yüzdesi değerlerinin literatürde verilen
bağıntıların herhangi biriyle bulunan değerlerle tam olarak uyum içinde olduğu söylenemezken,
enerji kaybının maksimum enerji yüksekliğine oranı olan boyutsuz kayıp oranının debi arttıkça
azaldığı gözlenmektedir. Batık hidrolik sıçrama durumunda çok sağlıklı ölçüm yapılamaması
nedeniyle sıçramalı akım rejimine ait bir yorum yapılamamaktadır. Ancak geçiş rejiminde
olduğu gibi sıçramalı akım rejiminde de akımın içine giren hava nedeniyle enerjinin nap akım
rejimine göre daha az sönümlendiği söylenebilmektedir.
Bu çalışma kapsamındaki tüm deneylerde basamaklı kanalın topuğunda üniforma yakın akım
koşullarına ulaşılıp ulaşılmadığı bu kesitte hava konsantrasyonu ölçülemediği için tespit
edilememiştir. Ancak literatürde yer alan (10) nolu denklem kullanıldığında, ölçüm yapılan tüm
debilerde üniforma yakın akım koşullarına ulaşılmış olduğu kabul edilebilmektedir.
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Gelişmiş ölçüm cihazları kullanılarak bu deneylerin tekrarlanması önerilmekte ve bu
isteğimizin yakın bir gelecekte gerçekleşmesi temenni edilmektedir.
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ÖZET

Dolusavak havalandırıcıları kavitasyon hasarından korunmak için kullanılan aygıtlardır.
Klasik havalandırıcılarda yüksek altbasınçların etkisinde havalandırıcı batık hale gelir ve
koruyuculuk özelliğini kaybeder. Batık bir havalandırıcı düşük Froude sayılarında bile
kavitasyon oluşturabilir. Mümkün olan en büyük hava debisini ve üniform bir hava karışımı
sağlamak için uygun bir havalandırıcı tasarımıyla boşluk altbasınçları minimize edilebilir. Fakat
havalandırıcı bütünüyle batık hale gelmese bile geniş dolusavak şut kanalları için üniform bir
hava karışımı sağlamak çoğu zaman mümkün olmaz. Bu çalışmada klasik havalandırıcılardan
daha verimli çalışan alttan alışlı havalandırıcılar önerilmiştir. Havalandırıcıların performansı
Fluent CFD programı kullanılarak test edilmiştir. Alttan alışlı havalandırıcıların CFD dataları
klasik havalandırıcılarınkiyle karşılaştırılmıştır. Özellikle geniş dolusavak şut kanallarında kanal
genişliği boyunca üniform bir hava karışım sağlamak için klasik havalandırıcılar yerine alttan
alışlı havalandırıcıların kullanımı daha uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Alttan alışlı havalandırıcı, Kavitasyon, Dolusavak, Fluent, CFD
AERATION AT LARGE WIDTH OF SPILLWAY CHUTES
ABSTRACT

The spillway aerators are devices used to protect cavitation damage. At the classical aerators,
under high subpressures the aerator becomes submerged and stops playing its protective role. A
submerged aerator might act as a cavitation generator, even at low Froude numbers. Cavity
subpressure can be minimized by proper aerator design in order to achieve the greatest possible
air discharge and as uniform an air distribution as possible. But, it is often impossible to acquire
uniform air distribution across spillway chutes for large channel width, even if the aerator is not
submerged completely. In this study bottom aerators which are more efficient than classical
ones, have been suggested. The performance of aerators was tested by using Fluent CFD solver.
The CFD data of the bottom aerator was compared with the data of the classical aerator. It is
concluded that a bottom aerator instead of a classical aerator will be more favorable to achieve
uniform air distribution across chute for especially large channel width.
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1. GİRİŞ

Dolusavak şut kanalları üzerindeki kavitasyon hasarını önlemenin en etkili yolu akım hızının
yüksek olduğu yerlerde havalandırıcı aygıtlar kullanmaktır. Havalandırıcılar tarafından akıma
karışan hava beton şut kanalı tabanında oluşması muhtemel kavitasyon hasarını büyük ölçüde
engeller. İyi bir havalandırıcının kavitasyonu önleyebilecek miktarda havayı sağlaması gerekir.
Bu nedenle havalandırıcıların en iyi performansı sağlanması için tasarlanması gerekir. Klasik bir
havalandırıcıda, bir eşik ve/veya rampa ile kanal tabanından saptırılan su jeti altındaki boşlukta
atmosfer-altı basınçlar meydana gelir. Nap altındaki alt basınç bölgesini atmosfere bağlayan
bacalardan, basınç farkından dolayı hava emilerek akıma karışır. Doğal bir havalandırma
mekanizmasına sahip bu tür havalandırıcılar oldukça etkin çalışırlar. Ancak, Froude sayısının ve
boyutsuz saptırıcı yüksekliklerinin belirli limitler altında olması, hava sağlayıcı bacaların
kesitinin yetersiz kalması veya şut kanalı genişliğinin çok fazla olması gibi nedenlerden dolayı
havalandırıcı batık hale gelebilir.
Chanson’a göre, boşluk alt basınçları çok fazla düşerse havalandırıcı batık hale gelir ve
havalandırma işlevini gerçekleştiremez[Chanson 1990]. Düşük Froude sayıları veya düşük kanal
eğimleri için havalandırıcı tarafından sağlanan hava debisi sıfır olduğu zaman havalandırıcı
tamamen batık hale gelmiş demektir. Yüksek Froude sayıları ve yüksek eğimlerde havalandırıcı
girişleri kapalı olsa bile havalandırıcı batık olmayabilir. Bu durumda boşluk geometrisi, alt
basınçlar ve Froude sayıları ile karakterize edilebilir. Chanson (1990) hava girişlerinin sıfır
olduğu durum için (Qa=0), yüksek Froude sayılarında basınç sayılarının Froude sayısı ile
değişimini incelemiş ve batık durumu belirleyen bazı karakteristik parametreler tanımlamıştır.
Batık bir havalandırıcı durumu Pinto ve diğerleri tarafından da tanımlanmıştır. Sıfır altbasınç
(∆P=0) için rölatif jet uzunluğunun yaklaşık, Lj/h<5 olması durumunda havalandırıcının batık
olacağı savunulmuştur. Batık bir havalandırıcının hava girişini engellediği ve bunun bir şekilde
önlenmesi gerektiği vurgulanmıştır[Pinto ve diğ., 1982]. Rutschmann (1988) sadece bir rampa
uygulamış ve az eğimli bir rampanın büyük alt basınçlarda daha etkili olabileceğini fakat
havalandırıcının batık çalışabileceğini, yalnızca küçük alt basınçlar için bir havalandırıcının
performansının bir basamakla arttırılabileceğini belirtmiştir. Rampasız, sadece bir eşik
kullanılarak tasarlanan bir havalandırıcıda rölatif basamak yüksekliği (Ts=ts/h) dikkate
alındığında ise; Ts<0.6 olması durumunda havalandırıcının batık çalışacağı belirtilmiştir. Yine
aynı çalışmada Fr<6 olması durumunda havalandırıcının batık hale geldiği belirlenmiştir
[Rutschmann ve Hager, 1990]. İyi bir havalandırıcı tasarımı, batık olmamalı ve tüm dolusavak
genişliği boyunca üniform bir hava karışımı sağlamalıdır [Volkart ve Rutschmann, 1991].
Bunların dışındaki bazı çalışmalarda da batık havalandırıcı durumunu tartışılmıştır [Kell ve
Smith, 1991].
Batık bir havalandırıcının performansı düşüktür ve üniform bir hava karışımı sağlamaz.
Mümkün olduğu kadar üniform bir hava dağılımı ve en büyük hava debisini sağlamak için
havalandırıcı boşluk alt basınçlarının minimize edilmesi gerekir. Batık bir havalandırıcı düşük
Froude sayılarında bile kavitasyon riski oluşturabilir Bu nedenle bir havalandırıcı tasarlandığı
zaman boşluk altbasınçlarına özel ilgi gösterilmesi gerekir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi daha önceki araştırmalarda batık havalandırıcı
durumu tanımlanmış ve bu durumdan kaçınılması gerektiği belirtilmiştir; ancak bu durumun
önlenmesi üzerine yeterli çalışma yapılmamıştır. Havalandırıcı tamamen batık hale gelmese bile
özellikle geniş dolusavak kanallarında klasik tip havalandırıcılar üniform bir hava karışımı
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sağlamayabilir. Bacalardan giren hava, bacaların giriş ağzına yakın yerlerde daha fazla karışır
ancak kanalın ortalarına doğru hava karışımı azalır. Kanal ortasına doğru alt-basınçların oldukça
düşmesi sonucu orta kesimler tamamen batık hale gelebilir.
2. YÖNTEM

Sayısal çözüm aracı olarak Fluent CFD yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılımın dolusavak
havalandırıcıları üzerindeki doğruluğu Aydın ve Aydın (2004) tarafından tartışılmıştır.
Havalandırıcıların performansı ile ilgili prototip sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Fluent CFD
analizlerinin, deneysel sonuçlar ve kabul görmüş bazı ampirik bağıntılara göre daha iyi sonuçlar
verdiği görülmüştür [Aydın ve Aydın, 2004]. Havalandırıcı tasarımında geleneksel olarak
kullanılan yöntem fiziksel model deneyleridir. Ancak model deneylerinin, çok fazla maliyet,
zaman, emek ve büyük fiziksel ortamlar gerektirmesi, önemli ölçek etkilerinin belirmesi, ölçüm
hataları gibi ciddi olumsuzlukları vardır. Günümüz bilgisayar teknolojisindeki hızlı işlemci ve
yüksek bellek kapasiteleri sayesinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD: Computational
Fluid Dynamics) yöntemleri oldukça etkili hale gelmiştir. Model deneyleriyle karşılaştırıldığında
daha esnek, az zaman alıcı, maliyeti az, bilgisayarın girdiği her ortamda çalışılabilmesi gibi
avantajları vardır. Ayrıca 1/1 ölçekli modellerle çalışılabildiğinden ölçek etkilerinden de söz
edilemez. Hâlbuki model çalışmalarında küçük ölçekli modellerde çok ciddi ölçek etkileriyle
karşılaşılır. Bununla birlikte CFD analizlerinin de bazı olumsuzlukları varıdır. Bunlardan
bazıları: programların hazırlanması veya kullanılması için özel bilgi ve yetenek gerekmesi, üç
boyutlu ve hassas modellerde çok fazla işlem zamanı ve belleğe ihtiyaç duyulması, bazen
fiziksel olmayan sonuçlarla karşılaşılabilmesi sayılabilir. Ancak model deneyleriyle
karşılaştırıldığında daha avantajlı olduğu kesindir. Ayrıca, bu çalışmadaki gibi genişlik boyunca
değişimleri incelemek için kullanılması gereken büyük ölçekli ve geniş açıklıklı savak modelinin
çalışılabileceği yüksek hız ve debiler ve fiziksel imkânlar kısıtlıdır.
3. ÖNERİLEN HAVALANDIRICI TİPİ

Yukarıda klasik havalandırıcıların bazı durumlarda hava karışımını beklendiği gibi
sağlayamayacağı ve bunun nedenleri tartışıldı. Bu çalışmada, geniş dolusavak şut kanallarında
üniform hava karışımı sağlamak ve basınç dağılımlarını dengeleyerek batık havalandırıcı
durumunu engellemek için farklı bir havalandırıcı tipi önerilmiştir. Bu havalandırıcı tipinin
çalışma prensibi diğerlerinden pek farklı olmamakla birlikte, tabana belirli aralıklarla
yerleştirilen girişler sayesinde özellikle geniş şut kanallarında kanal genişliği boyunca üniform
bir hava karışımı sağlar. Havalandırıcı klasik havalandırıcılarda olduğu gibi bir saptırıcı (rampa),
bu saptırıcının hemen mansabında, şut tabanı üzerinde kanal genişliği boyunca belirli aralıklarla
sıralanmış belirli çaptaki bacalar ve bu bacaları besleyen nispeten daha büyük kesitli ana besleme
galerisinden oluşur. Bu galeri yan duvarlardan atmosfere açılabilir. Saptırıcı, kanal tabanı
üzerindeki yüksek hızlı su jetini tabandan yükselterek bir alt basınç bölgesi oluşturur. Bunun için
küçük bir saptırıcı yeterli gelecektir. Bu altbasınç bölgesi tabana yerleştirilen ve ana hava
galerisiyle beslenen bacalar tarafından havayı emerek akıma karıştırır.
Yandan alışlı klasik havalandırıcı tiplerinde kanal genişliği boyunca jet altında enerji kayıpları
oluşacaktır. Bu nedenle kenar bölgeler ortalara göre daha fazla havalandırılmış olur. Hatta şut
genişliği arttıkça yeterli hava orta kısımlara ulaşamaması durumunda orta kısımlar tamamen
batık hale gelebilir. Önerilen havalandırıcı da ise alttan hava girişleri sayesinde tüm kanal
enkesiti boyunca üniform bir hava karışımı sağlamak ve basınç dağılımlarını dengelemek
mümkün olabilir. Bu şekilde batık hale gelme riski çok azdır. Şekil 1’deki bu havalandırıcı tipi
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Alttan alışlı havalandırıcı, Şekil 2’deki havalandırıcı ise Klasik havalandırıcı diye
adlandırılmıştır.
Usu

h
tr
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Bacaları
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L

L
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Şekil 1. Alttan alışlı havalandırıcı tipi

Bazı araştırmacılar bu tipe kısmen benzer havalandırıcı örneklerine değinmiştir [Kells ve
Smith, 1991; Demiröz, 1982]. Fakat bu tür havalandırıcılar için belirlenmiş kriterler olmadığı
gibi çalışma prensipleri de tam olarak bilinmemektedir. Verilen havalandırıcı örneklerinde asıl
havalandırma yine klasik havalandırıcı prensibi ile yandan olmakta, buna ek olarak yerleştirilmiş
galeri ve dağıtım borularıyla kanal genişliğince orta bölgelere daha fazla hava sağlanması
düşünülmüştür. Dolayısıyla bu çalışmada bahsedilen alttan alışlı havalandırıcı tipi ilk olarak
incelenmiş olacaktır.
4. KARŞILAŞTIRMA

Alttan alışlı havalandırıcıların diğer havalandırıcılara göre performansını belirlemek için
yandan alışlı bir havalandırıcı (Klasik havalandırıcı tipi) ile alttan alışlı bir havalandırıcı
modelinin sonuçları karşılaştırılacaktır.
4.1. Çalışılan Modeller

Klasik bir havalandırıcı temel olarak suyu tabandan saptırmak için bir saptırıcı, jet altında
havanın gireceği bir oluk ve bu oluğu atmosfere açarak havayla besleyen yan bacalardan oluşur.
Seçilen klasik havalandırıcı modeli, birçok çalışmada model kullanılan Brezilya’daki Foz do
Areia barajı dolusavağında kullanılanın havalandırıcı geometrisinin benzeridir. Alttan alışlı
havalandırıcı tipi ise yukarıda bahsedildiği gibi bir saptırıcı, saptırıcının hemen mansabında
kanal genişliği boyunca sıralanmış bacalar ve bunları besleyen ana havalandırma galerisinden
oluşur. İki tip havalandırıcıda da saptırıcı yüksekliği tr=0.20m, saptırıcı uzunluğu Lr=1.50m,
Saptırıcı açısı θ= 7.59o, kanal eğimleri α=14.57o’dir. Bu değerler Foz do Areia 1 nolu dolusavak
havalandırıcısı ile aynıdır. Kanal genişlikleri boyunca hava karışımını ve basınç dağılımlarını
inceleyebilmek için 50m’lik bir kanal genişliği dikkate alınmıştır. Klasik havalandırıcı tipinde iki
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kenardan toplam 2*1.00*2.80=5.60m2 hava giriş ağzı bırakılmıştır. Alttan alışlı havalandırıcıda
ise 2.50m aralıkla 20 adet D=0.60m çapında dairesel bacalar (borular) tabana yerleştirilmiştir. Bu
havalandırıcının hava giriş alanı toplam;
Ab = 5.65m 2 alınmıştır. Çözüm zamanı ve kolaylığı için kanalın orta ekseni simetri ekseni
olarak alınıp modelin yarısı için çözümler yapılmıştır.
8.0m3/s.m~75.0m3/s.m’lik birim debilerle çalışılmıştır. Su derinlikleri 0.40~2.50m arasındadır.
Su hızları 20~30m/s, Froude sayıları (Fr) ise 6.05~10.10arasında değişir. Çözümler için Fluent
programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Üç boyutlu modeller toplam 592518 ve 486358
hexahedral hücreye bölünmüştür. Daha iyi sonuç alabilmek için havalandırma olayının cereyan
ettiği bölge diğer kısımlara göre daha hassas ağlara bölünmüştür. Zaman adımı olarak 0.1s ve her
adımda 10 iterasyon ile çözümler gerçekleştirilmiştir. Çözümde k-epsilon türbülans modeli
kullanılmıştır. Taban ve yan duvarların pürüzlülüğü beton yüzey düşünülerek 0.001m alınmıştır.
Fluent programındaki çok fazlı akım modellerinden Algebraic Slip Model (ASM) kullanılmıştır.
Atmosfer basıncı sıfır kabul edilerek rölatif basınçlar dikkate alınmıştır. İki ayrı modelin
geometrisi Şekil 2 ve Şekil 3’de gösterildiği gibidir.

h
Usu

tr=0.21m
1.00m

Lr=1.51m

2.80m

HAVA GİRİŞ AĞZI

14.57°

Şekil 2. Yandan alışlı (klasik) havalandırıcı

h

Usu
Lr=1
.50m

tr=0.2
0m
D=0
.6

0m

HAVA GİRİŞ AĞZI
14.57°

Şekil 3. Alttan alışlı havalandırıcı
4.2. Sonuçların Değerlendirilmesi

Hava giriş kesitindeki ortalama hız, çözümlerden alınarak giren havanın debisi hesaplanmıştır.
Saptırıcının hemen mansabındaki jet altı boşluk boyunca alt basınçların ortalaması(∆P)
alınmıştır. Hava giriş oranı birçok araştırmacının dikkate aldığı boyutsuz β katsayısıyla ifade
edilmiştir. Basınçlar ise Tan(1984) tarafından belirlenen boyutsuz PN sayısıyla temsil edilmiştir
[Kökpınar ve Göğüş, 2002].
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qa
qw
∆P
PN =
ρ w gh
U
Fr = a
gh

β=

(1)
(2)
(3)

Burada; qa: havalandırıcı aygıttan sağlanan birim hava debisi (m3/s.m) , qw: birim su debisi
(m3/s.m), ∆P: atmosfer basıncı ile alt nap altındaki boşluk basıncı farkı(pascal), g: yerçekim
ivmesi(m/s2), ρw:suyun yoğunluğu(kg/m3), h: yaklaşan akımın ortalama derinliği(m)’dir.
Taban eğimi α=14.57o, Saptırıcı yüksekliği tr=0.20m, savak genişliği B=50m, hava giriş alanı
A=2.8m2 (simetrik) için klasik bir havalandırıcının simetrik durumdaki sonuçları Tablo 1. de
verilmiştir.
Tablo 1. Klasik havalandırıcı için sonuçlar
qw
3
m /s.m

h

Uw

m

m/s

8.00
13.00
18.00
24.00
40.00
56.00
75.00

0.40
0.60
0.80
1.00
1.50
2.00
2.50

20.00
21.67
22.50
24.00
26.67
28.00
30.00

Fr
10.10
8.93
8.03
7.66
6.95
6.32
6.06

m/s

Ua

qa
3
m /s.m

β

39.31
42.78
44.36
48.87
54.77
56.10
61.16

4.40
4.79
4.97
5.47
6.13
6.28
6.85

0.55
0.37
0.28
0.23
0.15
0.11
0.09

∆P
pascal
2763
3719
4644
5390
6859
7910
8766

PN
0.7054
0.6330
0.5928
0.5504
0.4670
0.4039
0.3581

Taban eğimi α=14.57o, Saptırıcı yüksekliği tr=0.20m, savak genişliği B=50m, boru çapları
D=0.60m, baca aralıkları L=2.50m, toplam hava giriş alanı A=2.8m2 (simetrik) için alttan alışlı
havalandırıcının simetrik durumdaki sonuçları Tablo 2. de verilmiştir.
Tablo 2. Alttan alışlı havalandırıcı için sonuçlar
qw
m /s.m

m

m/s

8.00
13.00
18.00
24.00
40.00
56.00
75.00

0.40
0.60
0.80
1.00
1.50
2.00
2.50

20.00
21.67
22.50
24.00
26.67
28.00
30.00

3

h

Uw

Fr
10.10
8.93
8.03
7.66
6.95
6.32
6.06

Ua
m/s

qa
m /s.m

β

45.00
50.36
51.03
57.04
67.00
66.12
72.44

5.04
5.64
5.72
6.39
7.50
7.41
8.11

0.63
0.43
0.32
0.27
0.19
0.13
0.11

3

∆P
pascal
1726
2152
2354
2748
3770
3667
4377

PN
0.4407
0.3663
0.3005
0.2806
0.2567
0.1872
0.1788

Tablo 1 ve Tablo 2 karşılaştırıldığında aynı hava giriş kesitine sahip iki havalandırıcıdan alttan
alışlı havalandırıcının havalandırma performansının (β) daha iyi olduğu görülür. Basınç sayıları
(PN) alttan alışlı havalandırıcılarda klasik havalandırıcıyla kıyasla daha küçüktür. Bundan dolayı
alttan alışlı havalandırıcılarda batık hale gelme riskinin daha az olduğu anlaşılır. İki
havalandırıcının hava giriş katsayısı ve basınç sayılarının Froude sayılarına göre değişimleri
Şekil 4.(a) ve (b)’de gösterilmiştir. Aynı hava giriş kesitine sahip bu havalandırıcıların
performansları bu iki Şekil’de karşılaştırmalı olarak görülebilir.
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0.70

0.80

Hava Giriş Katsaysı

0.60

0.70

Klasik havalandırıcı
Alttan alışlı havalandırıcı

0.50

0.60

0.40

(P N)

0.50
0.40

0.30
0.20

0.30

0.10

0.20

0.00
5.00

Klasik havalandırıcı
Alttan alışlı havalandırıcı

6.00

7.00

8.00

Fr

9.00

10.00

11.00

0.10
5.00

6.00

7.00

8.00

Fr

9.00

10.00

11.00

(a)
(b)
Şekil 4. (a)Hava giriş katsayılarının Fr sayısı ile değişimi (b)PN basınç sayılarının Fr sayısına
göre değişimleri
Klasik havalandırıcılar için, büyük Froude sayılarında ve hava ihtiyacı karşılandığı
durumunda, alt basınç farkları (∆P) hava giriş ağızlarına yakın bölgelerde kanal genişliğinin
ortalarına nazaran daha büyük olur. Foz do Areia barajı dolusavak havalandırıcısı üzerinde
yapılan basınç ölçümlerinde simetrik durum için aynı dağılım elde edilmiştir [Pinto,1991]. Buna
benzer alt basınç dağılımları farklı bazı araştırmacılar tarafında da sunulmuştur [Volkart ve
Rutschmann, 1991; Pinto, 1988; Kells ve Smith, 1991, vs.]. Şekil 5(a)’da görüldüğü gibi nap
altındaki Z yönlü hava hızları baca giriş ağzında yüksek, ortalara doğru düşmektedir. Dinamik
etkiler nedeniyle (ρUa2/2), nap altında kenarlardaki statik basınçlar ortalara göre daha düşük
olacaktır. Su derinliği h=1.0m, ortalama su hızı Uw=40m/s alınarak Fr=12.77 gibi yüksek bir
Froude sayısıyla elde edilen basınç farkının(∆P) kanal genişliği boyunca dağılımı Şekil 5(b)’de
görüldüğü gibidir. Bu dağılım beklenen basınç dağılımına uymaktadır. Bu şekildeki bir dağılım
kanal genişliğince yeterli havalandırmanın sağlandığını gösterir.
Yukarıdaki durumun aksine, Şekil 6.’da zıt basınç dağılımları söz konusudur. Yani jet
altındaki ∆P basınç farkları kenarlarda daha küçük, kanal genişliği boyunca ortalara doğru
artmaktadır. Hava girişinden itibaren, şut kanalı genişliğince enerji kayıpları arttığından kanal
ortalarına yeterli hava ulaşamayacak ve basınç dağılımı klasik basınç dağılımının aksi bir hal
alacaktır. Fr sayısı azaldıkça şut kanalının ortalarına doğru basınç farkları artmaktadır. Böyle bir
durum havalandırıcının batık çalışma riskinin arttığının belirtisidir. Bu durum Fr sayısının düşük
değerlerinde veya havalandırıcı giriş ağzının şut kanalı genişliğine oranla yetersiz olmasından
kaynaklanabilmektedir. Şekillerdeki ‘Z’ ekseninin sıfır değeri hava giriş ağzının bulunduğu
kenarı, 25m değeri ise kanalın tam ortasını yani simetri ekseninin geçtiği noktayı gösterir.
Düşük Froude sayılarında bile batık havalandırıcı durumunda kavitasyon riskinin olabileceği
hatırlanırsa bu durumun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekir. Bunun için alttan alışlı
havalandırıcılar kullanılmış ve klasik tipteki havalandırıcı sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Şekil
7’de alttan alışlı havalandırıcının Fr=3.83 değeri için havalandırıcı girişlerinin hemen üstündeki
basınç dağılımı gösterilmiştir. Hava giriş noktalarındaki basınç farkları daha az, boru aralarında
ise daha fazladır. Bunun nedeni dairesel kesitli bacalardan giren yüksek hızlı hava akışının
dinamik etkisidir. Kanal genişliğince belirli aralıklarla hava girişi verildiğinden, klasik
havalandırıcıda olduğu gibi basınç düşmelerinden fazla etkilenmez.
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(a)
(b)
Şekil 5. Fr=12.77 için klasik havalandırıcıda kanal genişliği boyunca a) Z yönlü hava hızlarının
değişimi b) jet altındaki alt basınçların değişimi

Şekil 6. Klasik havalandırıcı için Farklı Fr sayılarında kanal genişliği boyunca jet altındaki statik
basınçlar.

Şekil 7. Alttan alışlı havalandırıcı için su jeti altındaki alt basınçlar (Fr=3.83)
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(a)

(b)

Şekil 8. a) Klasik havalandırıcılı modelin serbest yüzey jet akımı (Fr=6.05),
b) alttan alışlı havalandırıcı için modelin serbest yüzey jet akımı (Fr=3.83)
Şekil 8’de klasik ve alttan alışlı havalandırıcıların CFD analizlerinden elde edilen, akımın alt
ve üst serbest yüzey görünüşleri verilmiştir. Şekil 8(a)’da görüleceği gibi klasik havalandırıcıda
basınçların daha fazla düştüğü kanal ortalarında, alt basınçların etkisiyle jet uzunluğu azalmıştır.
Dolayısıyla orta bölgedeki hava karışımı da azalacaktır. Şekil 8(b)’de ise kanal boyunca daha
üniform bir hava girişi görülür. Şekil 9’da klasik ve alttan alışlı havalandırıcıların Fr=6.05 değeri
için kanal tabanlarındaki faz oranları gösterilmiştir. Şekil 10’da ise Klasik ve alttan alışlı
havalandırıcıların Fr=6.05 değeri için şut kanalı tabanı, yan duvar ve simetri ekseni üzerindeki
basınç dağılımları gösterilmiştir. Şekil 9(a) ve (b) karşılaştırıldığında, havalandırıcı mansabında
kanal genişliğince hava karışımının alttan alışlı havalandırıcıda daha üniform olduğu, klasik
havalandırıcıda ise ortalara doğru hava konsantrasyonunun azaldığı görülür. Klasik
havalandırıcıdaki bu durum Fr sayısı azaldıkça daha belirgin olur ve sonunda havalandırıcı batık
hale gelir. Şekil 9(a)’da kenar duvar bitişiğindeki daha az hava karışımının nedeni kenar
duvarındaki kayma direnci ve kenar duvarda gelişen sınır tabakasıdır. Şekil 10’daki Fr=6.05 için
taban basınçları incelendiğinde klasik havalandırıcıda basınç farkları kanalın ortalarına doğru
(simetri eksenine doğru) artmaktadır. Bu klasik basınç dağılımın aksi bir halidir. Alttan alışlı
havalandırıcı tipinde ise kanal genişliğince basınçlar dengeli bir şekilde dağılmıştır.

(a)

(b)

Şekil 9. a) Klasik havalandırıcı mansabındaki taban hava karışımı (Fr=6.05)
b)Alttan alışlı havalandırıcı mansabındaki taban hava karışımı (Fr=6.05)
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(a)

(b)

Şekil 10. a)Klasik havalandırıcı için taban basınçları (Fr=6)
b)Alttan alışlı havalandırıcı için taban basınçları (Fr=6.05)
4.3. Düşük Froude Sayılarındaki Durum

Özellikle, Fr=3.83 için Şekil 11(a) ve (b) karşılaştırıldığında, klasik havalandırıcı ile alttan
alışlı havalandırıcıların düşük Fr sayılarındaki farkı çok açık şekilde görünmektedir. Klasik
havalandırıcıda Fr=3.83 gibi düşük bir değerde, kanal kenarları dışında havalandırıcı büyük
ölçüde batık hale gelmekte ve yeterli bir hava karışımı sağlayamamaktadır. Bu durumda kanalın
orta bölgelerinde kavitasyon hasar riski oluşur. Şekil 11(b)’de ise alttan alışlı havalandırıcının
Fr=3.83 için tabandaki hava karışımının oldukça üniform ve yeterli olduğu görülür. Şekil 12’de
ise klasik ve alttan alışlı havalandırıcıların Fr=3.83 için şut kanal tabanındaki basınç dağılımları
gösterilmiştir. Şekil 12(a) ve (b) karşılaştırıldığında ise düşük Froude sayılarında, jet altındaki alt
basınç dağılımı bakımından alttan alışlı havalandırıcının klasik havalandırıcıya göre üstünlüğü
görülür. Özellikle bu iki şekil (Şekil 11 ve 12) alttan alışlı havalandırıcıların düşük Froude
sayılarında bile iyi bir basınç dağılımı verdiğini gösterir.
Şekil 13’de iki havalandırıcı tipinin hava giriş noktasındaki enkesitlerinde, kanal genişliği
doğrultusundaki giren hava hızları gösterilmiştir. Klasik havalandırıcı tipinde hava akımı su jeti
altına sadece yan taraftan girerken, alttan alışlı havalandırıcıda belirli aralıklarla jet altındaki alt
basınç bölgesi beslenmektedir. Bu şekilde geniş şut kanallarında bile şut kanalı enkesiti boyunca
üniform bir hava karışımı sağlanabilmektedir.

Bu çalışmada alttan alışlı havalandırıcı tipinde, ana besleme galerisi boyutları ve galeri
boyunca enerji kayıpları dikkate alınmamış ve galeri enkesitinin yeterli havayı sağlayacak
büyüklükte olduğu kabul edilmiştir.
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(a)

(b)

Şekil 11. a) Klasik havalandırıcı mansabındaki taban hava karışımı (Fr=3.83)
b)Alttan alışlı havalandırıcı mansabındaki taban hava karışımı(Fr=3.83)

(a)

(b)

Şekil 12. a)Klasik havalandırıcı için şut kanalı tabanındaki basınçlar (Fr=3.83)
b)Alttan alışlı havalandırıcı için şut kanalı tabanındaki basınçlar (Fr=3.83)

(a)

(b)

Şekil 13. a)Alttan alışlı havalandırıcı için kanal enkesitindeki Z yönlü hava hızları(Fr=3.83)
b)Klasik havalandırıcı için kanal enkesitindeki Z yönlü hava hızları (Fr=6.05).
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5. SONUÇ

Büyük ölçekli ve geniş dolusavak şut kanallarının labaratuar ortamında modellenmesi oldukça
güçtür. Küçük ölçekli modellerde ise önemli ölçek etkileri beklenir. Bu çalışmada model
deneyine alternatif olarak kullanılan Fluent CFD programıyla oldukça tatmin edici sonuçlar
alındığı görülmüştür.
Bu çalışmada batık havalandırıcı durumu tanımlanmış ve iki tip havalandırıcının
performansları karşılaştırılmıştır. Özellikle geniş dolusavak şut kanallarında yandan alışlı klasik
havalandırıcılar şut genişliği boyunca üniform bir hava karışımı sağlayamaz. Düşük Froude
sayılarında batık hale gelme riski yüksektir. Bu çalışmada önerilen alttan alışlı havalandırıcı tipi
ise özellikle düşük Froude sayılarında ve geniş dolusavak şut kanallarında klasik
havalandırıcılara göre daha etkin çalışır. Alttan alışlı havalandırıcılar sayesinde daha fazla ve
daha üniform bir hava karışımı sağlanması mümkündür. Havalandırıcının batık çalışma riski de
azaltılmış olur. Uygulanabilirlik açısından da alttan alışlı havalandırıcıların yapım maliyeti ve
işçiliği klasik havalandırıcılardan çok farklı olmayacaktır.
Birçok araştırmacı batık havalandırıcı durumunu tanımlamasına rağmen bununla ilgili yeterli
çalışma yapılmamıştır. Özellikle batık çalışma riskine karşın burada önerilen alttan alışlı
havalandırıcıların klasik havalandırıcılar yerine kullanılabileceği gösterilmiştir.
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HİDROLİK YAPILARDA HAVALANDIRMA VE VENTURİ AYGITI İLE
OLUŞTURULAN SU JETİNİN HAVALANDIRMA PERFORMANSI
Emin EMİROĞLU
Fırat Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl., 23279, ELAZIĞ
memiroglu@firat.edu.tr
ÖZET

Çözünmüş oksijen, su kalitesinin en önemli parametrelerindendir. Su jetleri; jet çarpma hızı
kritik hız değerini aştığı zaman, su içerisine sürüklediği hava kabarcıkları ile sudaki çözünmüş
oksijen seviyesini arttırmaktadır. Sulardaki çözünmüş oksijen miktarının arttırılması için,
suların havalandırılması gerekmektedir. Su jetleri ile havalandırmaya pratikte sık sık rastlanır.
Özellikle enerji gereksinimi nedeniyle jet havalandırıcılar; kimyasal işlemler, fermantasyon ve
atık suların arıtılmasında birçok uygulama alanına sahiptir. Su jetleri, aynı zamanda flotasyon
(yüzdürme) işlemlerinde de ilginç bir uygulamaya sahiptir. Su jetleri, hem sulardaki çözünmüş
oksijen miktarını arttırmada hem de suların havalandırılmasında etkin bir şekilde
kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, boğaz bölgesinde hava deliğine sahip olan çeşitli venturi ağızlıklar
kullanılarak, bunların oksijen transfer verimleri ve havalandırma performansları üzerine etkileri
deneysel olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Venturi, Ağızlık, Su jeti, Hava Sürüklenme Hızı, Oksijen Transferi
ABSRACT

Dissolved oxygen, is one of the most important parameters of water quality. Water jets increase
the amount of dissolved oxygen with air bubbles which entrained into water when the plunging
jet velocity exceeds the critical velocity. It is necessary to aerate water in order to increase the
amount of dissolved oxygen in water. Gas entrainment by plunging liquid jets is frequently met in
practice. In particular, due to favorable energy requirement, jet aerators have potential application
in many chemical, fermentation and waste treatment processes. Plunging liquid jets also have an
interesting application in flotation processes. Water jets are used efficiently either to increase of
the amount of dissolved oxygen in water or in aeration of water.
In this study, the efficiency of oxygen transfer and performance of aeration were investigated
experimentally by using venturi nozzles which have air holes at the throat portion.
Key Words: Venturi, Nozzle, Water jet, Air Entrainment Rate, Oxygen Transfer
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1. GİRİŞ

Su kalitesinin en önemli parametrelerinden biri, su içinde bulunan çözünmüş oksijen
konsantrasyonudur. Sularda meydana gelen birçok biyolojik faaliyet ve kimyasal reaksiyonda
oksijen kullanılır. Bu nedenle de sudaki çözünmüş oksijen konsantrasyonu azalır. Bu miktarın
arttırılması, oksijen transfer işlemi yani oksijenin, atmosferden alınarak yeniden suya
kazandırılmasıyla mümkün olur.
Suların havalandırılması aşağıdaki durumlarda söz konusudur [Emiroğlu, 2004]:
• Demir (Fe++) veya manganın (Mn++) oksidasyonu veya amonyumun (NH4+)
giderilmesinde,
• Sudaki belirli uçucu organik bileşiklerin uzaklaştırılmasında,
• Biyolojik tasfiyede gerekli oksijenin sisteme verilmesinde,
• Havuz, akarsu veya göllerde çözünmüş oksijen standartlarının karşılanması için
sisteme oksijen verilmesinin gerektiği durumlarda,
• Su içindeki çözünmüş gazların sebep olduğu tat ve kokuların azaltılmasında,
• Suyun karbondioksit miktarının azaltılmasında.
Serbest su jetlerinin durgun bir su yüzeyine belirli bir mesafeden çarpması anında
atmosferdeki havanın su içerisine sürüklendiği gözlenebilir. Bu olayı; nehirler, dereler,
çağlayanlar, şelaleler gibi tabii olaylar ile baraj, savak, açık kanal, balık üretim tesislerindeki
havuzlar ve benzeri hidrolik yapılarda görmek mümkündür. Teknolojik gelişmeler ve üretim
arasındaki maliyet-ekonomi optimizasyonu birçok alanda olduğu gibi hidrolik mühendisliği ve
sulama mühendisliğinde de ekonomik ve geniş spektrumlu alternatiflere yönelmektedir. Bu
doğrultuda, venturi aygıtının çalışma prensibi oldukça ilginç ve etkili bir alternatif olmaktadır.
Venturi, hidrolik mühendisliğinde çok amaçlı olarak kullanılan bir aygıttır. Venturi, bir boru
boyunca deşarj edilen akışkan akımının debisini ölçmek için kullanılan bir aygıttır. Boru
içindeki akışkan akımının hızını arttırmak için, girişteki boru kesitinden daha küçük kesit
alanına sahip bir boğaz bölgesinde daralma yapılmaktadır. Venturi aygıtı, borularda debi
ölçmede ve tarım alanlarının sıvı gübre enjeksiyonlu yağmurlama sistemi ile sulanmasında
kullanılmaktadır. Venturi aygıtı günümüzde; karıştırma, havalandırma ve enjeksiyon
uygulamalarında düşük maliyete sahip olması ve basit olarak işletilmesi açısından ekonomik bir
alternatiftir.
Su jetleriyle havalandırma konusunda yapılan bazı çalışmalar aşağıda verilmiştir;
• Bağatur ve Şekerdağ [2003]; çarpma noktasında etkili jet genişliğine bağlı olarak hava debisi,
hava sürüklenme hızı, yuvarlak uçlu eğimli dikdörtgen ağızlıklı bir jetin penetrasyon derinliği
gibi karakteristikleri incelemişlerdir. Jetin yayılma oranının bir fonksiyonu olarak hava
sürüklenme hızını önceden tahmin edebilmek için deneysel bir çalışma yapmışlardır.
• Emiroğlu ve Baylar[2003d]; dairesel ağızlıklı bir su jetinde ağızlığın çıkış kısımlarına yakın
bölgede hava delikleri açmışlar ve bu şekilde jetin şeklini değiştirmişlerdir. Sonuç olarak bu
şekilde kullanılan bir ağızlığın klasik tiplere göre daha iyi havalandırma verimlerine sahip
olduklarını ifade etmişlerdir.
• Emiroğlu ve Baylar [2003e]; yakınsak-ıraksak geçidi boyunca hava deliklerinin yer aldığı
venturi aygıtında hava sürüklenme hızı ve oksijen transfer verimi için bir dizi deneysel
çalışmalar yürütmüşlerdir. Daralma bölgesinde ve ıraksak-yakınsak bölge boyunda delikler
açmışlardır. Neticede en iyi verimi daralma bölgesinde açılan delik ile elde edileceği sonucuna
varmışlardır. Bu da hava delikli venturi aygıtlarının hava sürüklenme hızı ve oksijen transfer
verimi değerlerinin, dairesel ağızlıklı jetlere kıyasla kayda değer bir şekilde daha yüksek
olduğunu kanıtlamıştır.
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• Baylar ve Emiroğlu [2003]; boğaz kısmında hava deliklerinin yer aldığı bir venturi aygıtının,
havalandırma performansına ve oksijen transfer verimine etkisini özellikle farklı değerler, farklı
yerler ve deliklerinin açık/kapalı olması durumuna göre deneysel olarak incelemişlerdir.
Negatif bir basınç, havayı venturi aygıtının boğaz kısmının içine çekmiştir. Jetin
havalandırılması sonucunda, venturi aygıtından çıkan su jeti; jetin genişlemesine, şekline,
havalandırma performansına, penetrasyon derinliğine ve bu nedenle de oksijen transfer
verimine etki ettiği belirtmişlerdir. Venturi aygıtına ait havalandırma performansının ve oksijen
transfer veriminin, dairesel bir ağızlığa göre çok daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
• Cummings ve Chanson [1997a,b]; sıvı jetlerinde hava sürüklenme mekanizmasının teorisini,
deneysel bir çalışma yaparak incelemişlerdir. Hem dairesel hem de iki boyutlu jetler üzerinde
hava kabarcıklarının difüzyonu, analitik olarak araştırmışlardır. Bu çalışmada; çarpma
noktasındaki hava sürüklenme mekanizmasının, jet çarpma hızına bağlı olduğunu
vurgulanmıştır.
• Bin [1993]; sıvı jetleriyle gaz sürüklenmesi hakkında mevcut deneysel ve teorik çalışmaların
sonuçlarına dair çok kapsamlı bir çalışma yapmıştır. Kabarcık hacmi, kabarcık penetrasyon
derinliği, kabarcık kalma zamanı, gaz tutulması, kabarcık yayılma karakteristikleri;
mekanizmaları; gaz sürüklenmesinin başlangıç koşulları; sürüklenen gazın miktarı ve kütle
transferi hakkında detaylı sunumlarda bulunmuştur. Makalesinde konuyla ilgili bütün
makalelere ait derleme niteliğinde bir çalışma yapmıştır. Yaptığı çalışma, 50’nin üzerinde
referans olarak gösterilmiştir. Jet havalandırmasının atık işlemleri, fermantasyon ve yüzdürme
(flotasyon) sanayisindeki pratik uygulamaları ve bunların havalandırma performansı, bilinen
geleneksel havalandırma sistemleriyle kıyaslanarak ilgili makalelere de yer verilmiştir.

d
(boğaz bölgesinin çapının
D
l
h
çıkış çapına oranı),
(boğaz bölgesi uzunluğunun, boğaz bölgesi çapına oranı), d (boğaz
d
d
L
bölgesinde açılan hava deliği çapının, boğaz bölgesi çapına oranı) ve
’ye (çıkış kısmı
D
uzunluğunun, çıkış çapına oranı) göre venturi ağızlığın hava sürüklenme hızı ve oksijen transfer
verimleri detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Bu çalışmada; venturi aygıtının havalandırma performansı;

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, su jeti ağızlığı olarak genellikle dairesel kesitli ağızlıklar
kullanılmıştır. Bu klasik dairesel ağızlığın yerine, bu çalışmada venturi aygıtı kullanılmıştır.
Venturi boğaz bölgesinde, hız artıp basınç düştüğünden bunların havalandırma performansı
daha yüksek olmaktadır. Boğaz bölgesine açılan deliklerle jetin şekli değiştirilmiş ve böylece
bunların havalandırma verimleri araştırılmıştır. Bu çalışmanın asıl amacı; venturi aygıtının
boğaz bölgesindeki hava deliklerinin çapının değişiminin, çıkış kısmının uzunluğunun
havalandırma performansları ve penetrasyon derinliklerini detaylı olarak araştırmaktır.
2. GAZ TRANSFERİ

Sularda gaz transferi yapılmasının amacı; suya klor, çözünmüş oksijen vb. gazları vermek
veya CO2, H2S gibi gazları sulardan uzaklaştırmaktır. Bir gazın sudaki çözünürlüğü; gazın
cinsine, basınca, suyun sıcaklığına ve sudaki kirleticilerin konsantrasyonlarına bağlıdır. Gaz
transferi, sıvı ve gaz fazlar arasındaki ara yüzeyde meydana gelmektedir. Bu transfer işlemi,
sıvı ile gaz arasında denge sağlanıncaya kadar devam eder. Denge sağlandığında sıvı içindeki
gaz konsantrasyonu doygunluğa ulaşmış olur.
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Su jeti ile havalandırma sisteminde meydana gelen kütle transferi olayında, sürüklenen hava
kabarcıkları ile su içerisine oksijen transferi gerçekleştirilmiş olur. Burada itici kuvvet; gaz
fazda kısmi basınç farkı (PAi-PA), sıvı fazda ise sistemdeki oksijen konsantrasyonunun (C)
doygunluk konsantrasyonundan (Cs) olan farkıdır.
Gaz transferinin mekanizmasına teorik bir yaklaşım getirilmesi konusunda çeşitli teoriler
geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın olanlar; çift film teorisi, penetrasyon teorisi ve yüzey
yenilenmesi teorisidir.
Bunlar arasında en çok kullanılan, Lewis ve Whitman’ın [1924] çift film teorisidir. Bu
teoride, gaz-sıvı işlemlerinde ara yüzeyin her iki tarafındaki dirençler hesaba katılmaktadır.
Suların havalandırılmasında karşılaşılan sistemlerde genellikle suda az çözünen oksijen söz
konusu olur. Bu tür sistemlerde gaz transfer hızı, gazın denge halindeki konsantrasyonu ve
mevcut konsantrasyonu arasındaki farkla orantılıdır. Bu durum, hacimsel transfer katsayısı ile
aşağıdaki şekilde ifade edilir.
Vw

∂C
∂C
= Do
∂t
∂z

= K A(
z =0

Pa
− C)
H

(1)

Burada; C: sudaki oksijen konsantrasyonu, Vw: suyun hacmi, t: zaman, Do: gazın yayınırlığı, z:
ara yüzeyden mesafe, A: kütle transfer alanı, Pa: gazın kısmi basıncı, H: Henry kanunu katsayısı
ve K: kütle transfer katsayısını ifade etmektedir.
Denklem (1)’den elde edilen kütle transfer katsayısı, C/z konsantrasyon eğimini ara yüzeyde
veya yakınında ölçmek çok zor olduğundan türbülanslı akımda kullanılır. Kütle transfer
katsayısı, ara yüzeyin her iki tarafındaki dirençler toplamının transfere oranının tersi olarak
verilir.
1
1
1
=
+
K KL H Ka

(2)

Burada; KL: sıvı tarafı kütle transfer katsayısını ve Ka: gaz tarafı kütle transfer katsayısını
ifade etmektedir.
KL<<HKa olması durumunda, K ≅ K L dir. (1) no’lu denklem aşağıdaki şekle dönüşür:
dC
A
= KL
(C s − C )
dt
Vw

(3)

Burada; Cs: Pa / H’dir ve sudaki oksijenin doygunluk konsantrasyonudur. A/Vw terimi yerine
çoğunlukla, özgül arakesit yüzeyini gösteren “a” kullanılmaktadır. (3) no’lu denklemin C=Co ve
C=C, t=0 ve t=t için integrali alınırsa,
C

∫

Co

t

dC
= (K L a ) ∫ dt
Cs − C

(4)

o

şeklini alır. Bu eşitliğin çözümünden;

 C − Ct
ln  s
 Cs − Co


 = −(K L a ) t


(5)

elde edilir. Burada; Co ve Ct: başlangıçtaki ve t anındaki suyun oksijen konsantrasyonları, KLa:
kütle transfer katsayısıdır. Denklem (5)’e göre KLa’ nın değerleri, yarı logaritmik bir kağıtta t
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 C − Ct 
 kullanılarak elde edilir. KLa, farklı sistemlerde karşılaştırma
zamana karşı − ln s
 Cs − Co 
yapabilmek için 20 ºC’de (6) eşitliği kullanılarak normalize edilir.

(C s - C t )

- ln

(C s - C o )

2.5

.

2.0

.

1.5

.

1.0

tgα=K L a

.

.

0.5

α

.

0
5

10

15
20
25
Zaman (dakika)

30

35

Şekil 1. KLa’nın bulunması
(K L a ) 20 = (K L a ) T (1.024) ( 20 − T )

(6)

2.1. Oksijen Transfer Verimi

Oksijen transfer verimi, suyun doygunluk konsantrasyonuna ulaşabilmesi için yapının
oksijen kazandırma yeteneği yani havalandırma aygıtının performansı olarak tanımlanır.
Oksijen transfer verimi ne kadar büyükse, havalandırmanın verimliliği de o kadar yüksektir. Bir
başka deyişle sistemin havalandırma verimi ne kadar yüksek ise oksijen transfer verimi de o
kadar yüksektir. Oksijen transfer verimi, aşağıdaki denklem ile hesaplanmaktadır.
OR .Vw
Nj

(7)

OR = (K L a ) 20 C*s

(8)

OE =

Nj =

1
ρ Q w V j2
2

(9)

Burada; OE: oksijen transfer verimi (kgO2/kw-saat), OR: 20ºC ve 1 atm. basınçta oksijen
transfer oranı (mg/l/saat), Nj: jetin net gücü (W), Vw: su hacmi (m3), C*s : çözünmüş oksijenin
doygunluk konsantrasyonu (mg/l), Qw: suyun debisi (m3/s), ρ: suyun yoğunluğu (kg/m3), Vj:
jetin hızıdır (m/s).
3. HİDROLİK YAPILARDA OKSİJEN TRANSFERİ VE HAVALANDIRMA

Serbest su jetlerinin durgun bir su yüzeyine belirli bir mesafeden çarpması anında
atmosferdeki havanın su içerisine sürüklendiği gözlenebilir. Bu olayı; nehirler, dereler,
çağlayanlar, şelaleler gibi tabii olaylar ile dolusavak, kaskat, savak, açık kanal, balık üretim
tesislerindeki havuzlar ve benzeri hidrolik yapılarda görmek mümkündür.
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Savaklar (ince kenarlı, kalın kenarlı ve labirent), kaskatlar, kapakların mansabındaki hidrolik
sıçrama, klasik dolusavaklar, basamaklı dolusavaklar gibi hidrolik yapılar ile; mansap taraftaki
su doğal olarak havalandırılmış ve çözünmüş oksijen konsantrasyonu arttırılmış olunmaktadır.
Şekil 2’de ince kenarlı savaklara için; hava sürüklenme hızı ile düşme yüksekliği arasındaki
değişim verilmiştir [Baylar ve Emiroğlu, 2002].
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Şekil 2. İnce kenarlı savaklarda hava sürüklenme hızının düşme yüksekliği ile değişimi

Emiroğlu ve Baylar [2003a,b,c] tarafında farklı hidrolik yapıların havalandırma
performansları incelenmiştir. Yaptıkları çalışmalarda basamaklı dolusavakların ve savakların
havalandırma verimlerini incelemişlerdir.
4. MATERYAL VE METOT

Tüm deneylerde musluk suyu kullanılmıştır. Her bir deneye, tankı musluk suyuyla
doldurmakla başlanılmıştır. Sodyum sülfit (Na2SO3) ve kobalt klorür (CoCI2), DO
konsantrasyonunu 0 mg/L’ye indirgemek için musluk suyuna eklenmiştir. Deneylerde 1.185 m3
su kullanılmıştır. Bu suyun DO konsantrasyonunu 0 mg/L’ye indirgemek için, yaklaşık 110 g
Na2 SO3 ilave edilmiş ve katalizör olarak 3 g CoCI2 eklenmiştir.
Bu çalışmadaki deneyler, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü Hidrolik Laboratuarı’nda hazırlanan bir deney seti ile yürütülmüştür. Deney setine ait
şematik görünüm Şekil 3’te verilmiştir. Deney seti; bir su tankı, su pompası, debimetre,
termometre, çözünmüş oksijen (DO) ölçeri, çözünmüş oksijen (DO) probu, venturi aygıtı,
anomometre, hava kapanı, tahliye vanası ve cetvelden oluşmuştur. Bütün deneyler 1.80 m3
(0.75 m genişlik x 2.0 m uzunluk x 1.2 m yükseklik) hacimli sac ve cam malzemeden imal
edilmiş bir su tankında gerçekleştirilmiştir. Su, su pompası yardımıyla sirküle edilmiştir.
Venturi aygıtında su hızı, venturinin giriş kısmındaki çap dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Dairesel ağızlıklarda ise, çıkış çapı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Sistemin debisi ise bir
debimetre kullanılarak belirlenmiştir. Deneylerde kullanılan venturi aygıtı; plastik, şeffaf bir
maddeden yapılmıştır. Venturi aygıtındaki hava deliklerinin çapları mm cinsinden 1.4, 1.7, 2.0,
2.8, 3.4, 4.0, 4.2, 5.1, ve 6.0 alınmıştır.
Suya taşınan hava kabarcıklarının kalma süresi, oksijen transfer verimini etkilemektedir.
Kalma süresi; kabarcık akış yolu ve dolayısıyla da suyun en alt seviyesine batmış olan kabarcık
alanının su yüzeyine düşey mesafesi olan penetrasyon derinliği (Dp) ile bağıntılıdır. Jetin suya
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temas ettiği noktanın altında iki farklı kabarcık alanı meydana gelir: kabarcığın serbestçe
yayıldığı yüksek türbülansın olduğu içteki koni ve daha büyük kabarcıkların koniden çıkıp su
yüzeyine doğru yükseldiği dıştaki alan olarak ifade edilebilir. Bu nedenle tank derinliği,
penetrasyon derinliğini etkilemeyecek şekilde seçilmiştir.
Bu çalışmada, kabarcık penetrasyon derinliği, tank duvarına yerleştirilmiş bir cetvelle
ölçülmüştür. Ölçümler oldukça hassas yapılmış, gerektiğinde birkaç değer okunup ortalama
alınmıştır. Ayrıca, penetrasyon derinliğini tespit etmek için fotoğraf çekilerek de ölçülen
değerler teyit edilmiştir. Bunun yanında su jetinin genişleme (Je) değerleri, bir kumpas ile
ölçülmüştür.
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Şekil 3. Deney setinin şematik görünümü; (1) su tankı, (2) su pompası, (3) debimetre, (4)
termometre, (5) çözünmüş oksijen (DO) ölçeri, (6) çözünmüş oksijen (DO) probu, (7) venturi
aygıtı, (8) anomometrenin probu, (9) hava kapanı, (10) tahliye vanası, (11) cetvel

Çarpan su jetine hava taşınmasından dolayı çarpma noktasında lokalize olmuş bir oyuk
meydana gelir. Aslında taşınan havanın debisini ölçmek için iki grup metot geliştirilmiştir: (1)
Havayı suya girdikten hemen sonra yakalamak; (2) çarpma noktasının çevresinde bulunan su
yüzeyinin üzerindeki alanda havanın yer değiştirmesini ölçmek. Birinci gruba ait ölçme
sistemlerinde, eğimli su jetleri ve bunların içinde hava kapanları önerilmektedir. İkinci grup
ölçme sistemlerinde ise düşey su jetleri önerilmektedir. Kapanlar veya hava kaldırma düzenleri,
havuza sıvı akışını engelleyebilirler. Bununla birlikte hava taşınımı, en çok çarpma noktası
civarındaki akışa bağlı olduğuna göre uygun batma ve kapan geometrisi, hava taşınım miktarını
önemli ölçüde etkilememelidir. Bu çalışmada, hava debisini (QA) bulmak için yüzeyine bir
anomometrenin yerleştirildiği boyutları (0.70 m x 0.85 m x 1.10 m) olan bir hava kapanı kullanılmıştır.
DO konsantrasyonları, HANNA Model HI9142 ayarlanabilir, portatif bir oksijenmetre
kullanılarak ölçülmüştür. DO metre, kullanımdan önce günlük olarak kalibre edilmiştir. Ayarlama
yöntemleri, yapımcı firma tarafından tavsiye edildiği şekilde yürütülmüştür. Kalibrasyon, mevcut
hava koşullarının altında nemli bir havada yapılmıştır. Hava sürüklenme hızı (QA) ise, Testo 435
model bir anomometre kullanılarak ölçülmüştür.
Bu çalışmada Şekil 4 ve Şekil 5’te verilen ağızlıklar kullanılmıştır. Her bir ağızlık, 2.50
m/s’den 15.00 m/s’ye kadar değişen jet hızı (VJ) değerlerinde test edilmiştir. Bu hız değerleri,
 V j .D 
 değerleri
beslenme hattının son bulduğu, ağızlığın başladığı kısma aittir. Re  =
ν 

hesaplanırken bu değerler kullanılmıştır. Burada Vj: jet hızı, D: çap ve ν: suyun kinematik
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viskozitesidir. Su yüzeyindeki jetin ağızlık çıkışından çarpma noktasına kadar olan su jeti
uzunluğu (LJ), 0.30 m alınmıştır. Çarpma açısı, hava sürüklenmesi ve OE deneylerinde 45º
alınmıştır. Venturi aygıtının boğaz bölgesinde hava delikleri açılmıştır.

Besleme hattı

Giriş

Yakınsak
Boğaz
koni

Iraksak koni

Çıkış

dh

Akış yönü

D

α1

l 1 =D

d

l2

α2

l3=d/2, d,
ve 3.d

l4

D

l 5 =D, 2.D, 3.D,
4.D, ve 5.D

Şekil 4. Deneylerde kullanılan venturi ağızlık tipinin detayları

Akış yönü

Dc

l1=Dc

α1

l2=(2/3).d c

dc

l3 =dc, 2.dc, 3.dc, 4.dc, ve 5.dc

Şekil 5. Deneylerde kullanılan dairesel ağızlık tipinin detayları

Bu çalışmada kullanılan venturi ağızlıklar ile dairesel ağızlıklara ait özellikler şöyledir: d=14
mm, d=17 mm, d=20 mm boğaz bölgesi çapına sahip olan venturiler kullanılmıştır. Jet
genişlemesi, hava sürüklenme hızı ve penetrasyon derinliği deneylerinde boğaz bölgesi çapının
ağızlık çapına oranı; d/D=0.50 ve d/D=0.75 olarak alınmıştır. Hava deliklerinin çapının boğaz
bölgesi çapına oranı da hd/d=0.1, hd/d=0.2 ve hd/d=0.3 olarak alınmıştır. Bunun yanı sıra l/d=1.00
ve l/d=0.50 alınmıştır. Ayrıca bütün ağızlıklar için L/D=1 ve L/D=2 olarak değerlendirilmiştir.
5. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Venturi aygıtının hava sürüklenme hızı, çarpma noktasında jet genişliği, penetrasyon
derinliği ve oksijen transfer verimleri; yapılan bir dizi deneylerle belirlenmeye çalışılmıştır.
Genelikle l/d=0.50’nin değerleri, l/d=1.00’in hava sürüklenme hızı değerlerine göre daha
fazla olmuştur. hd/d=0.2 ve hd/d=0.3’ün değerleri, hd/d=0.1’in değerlerine göre daha fazla
olmuştur.
Şekil 6’da oksijen transfer veriminin jet hızı ile değişimi verilmiştir. d/D=0.50’nin
değerlerinin, d/D=0.75’e göre oldukça fazla olduğu şekilden de görülmektedir.
Ayrıca, l/d=0.50 olması durumunda en iyi OE değerleri elde edilmiştir.
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Şekil 7’de görüldüğü gibi test edilen tüm durumlarda d/D=0.50’nin QA değerlerinin, d/D=0.75’e
göre oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, d/D=0.50 durumunda jet genişliklerinin
d/D=0.75’e göre oldukça fazla oluşundan kaynaklanmaktadır. L/D’nin artmasıyla QA değerlerinde
azalma gözlenmiştir. L/D=1 durumunda en iyi QA değerleri elde edilmiştir. Dairesel ağızlık ile
karşılaştırıldığında, venturi ağızlığın QA değerlerinin oldukça fazla olduğu gözlenmiştir.
Yaklaşık olarak venturi ağızlığın QA değerlerinin, dairesel ağızlığa göre 6.5 kat daha fazla
olduğu bulunmuştur.

Bu çalışmada jet genişliği, hava sürüklenme hızı, penetrasyon derinliği ve oksijen transfer verimi
için analizler yapılarak, bunlara ait eşitlikler elde edilmiştir. Tüm eşitlikler için aynı format
kullanılmıştır. Analizler, Statistica programı kullanılarak yapılmıştır. Eşitlikler, aşağıda verilmiştir:
C
D

B  d   l 
QA =  A. Re .  . 
D d 


A = 0,010634
B = 0,267650
C = -0,174515

∧

E
h  
. d  
 d  

∧

∧

E
h  
. d  
 d  

G

(R) = 0,971

(11)

G

(R) = 0,942

(12)

(R) = 0,942

(13)

D^ = -0,174778
E = 0,063908
G = 0,933406

C
D∧  


B  d   l 

OE = exp Re .  .   

 D   d   




B = -0,133437
C = -1,94335

(10)

D^ = 0,004025
E = -0,022599
G = 1,317887

C
D

B  d   l 
Je =  A. Re .  . 
D d 


A = 0,000184
B = 0,410477
C = -0,804856

(R) = 0,975

D^ = -0,049683
E = 0,014116
G = 3,594574

C
D
E

 hd  
B  d   l 
Dp =  A. Re .  .  .
 
 D   d   d  


A = 0,006688
B = 0,370687
C = -0,169742

G

E

D^ = -0,128016
E = 2,821326

Burada; A, B, C, D^, E ve G: sabitler, Re: Reynolds sayısı (-), d: boğaz bölgesi çapı (m), D:
çıkış çapı (m), l: boğaz bölgesi uzunluğu (m), hd: boğaz bölgesinde açılan deliğin çapını (m)
ifade etmektedir.
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Şekil 6. Dairesel ağızlık ve venturi ağızlık ile oluşturulan su jetinin oksijen transfer verimi
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Şekil 7. Dairesel ağızlık ve venturi ağızlık ile oluşturulan su jetinin hava sürüklenme hızı
6. SONUÇLAR

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
• Venturi ağızlıklar, dairesel ağızlıklara göre oldukça iyi sonuçlar vermiştir.
• Venturi aygıtının jet genişleme değerleri, dairesel ağızlıklarınkine göre oldukça fazla
olmaktadır. Bunun nedeni, venturi aygıtının boğaz bölgesi çapının daralması ve bu bölgedeki
hava deliğinin negatif basınç oluşturarak, jet şeklini değiştirmesidir.
• Çapın büyümesiyle jet genişliği değerleri de artmaktadır.
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• Dairesel ağızlıkların penetrasyon derinliği değerleri, venturi aygıtından genellikle daha fazla
olmaktadır. Bunun nedeni, dairesel ağızlıkların jet genişliklerinin daha az olmasıdır.
• Hava sürüklenme hızı ve oksijen transfer verimindeki değişim, jet genişliği ile yakından
ilgilidir. Jet genişliğinin artması, daha fazla hava sürüklenmesine sebep olmuştur.
• Su jet hızı arttığında; hava sürüklenme hızı da artarken, oksijen transfer verimi azalmıştır.
• Jetin çarpma noktasındaki şekli, hava sürüklenme hızı ve oksijen transfer verimi üzerinde
etkilidir.
• Ağızlık şekli, havalandırma performansını etkileyen önemli faktörlerden biridir.
• Su jet hızı artarken hava sürüklenme hızı ve kütle transfer katsayısı da artmaktadır. Venturi
ağızlığın hava sürüklenme hızı ve kütle transfer katsayısı değerleri dairesel ağızlığa göre
oldukça fazladır.
• Su jet hızının artmasıyla penetrasyon derinliği artmıştır. Penetrasyon derinliği, oksijen
transfer verimi üzerinde etkili olmuştur. Bunun nedeni, kabarcıkların suyun içerisinde kalma
zamanının artması olarak açıklanabilir.
• Boğaz bölgesindeki hava deliklerinin değişen çapları; hava sürüklenme hızı, jet genişliği,
oksijen transfer verimi ve penetrasyon derinliğini önemli ölçüde etkilemiştir. hd/d’nin
artmasıyla hava sürüklenme hızında artış gözlenmemiştir. Genellikle hd/d=0.2 ve hd/d=0.3’te
daha yüksek veriler elde edilmiştir.
• Ağızlık çıkış uzunluğunun çıkış çapına oranının; hava sürüklenme hızı, jet genişliği, oksijen
transfer verimi ve penetrasyon derinliği üzerinde önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Venturi ağızlıkta hava sürüklenme hızı değerleri; L/D=1, L/D=2 ve daha büyük değerler için
kıyaslandığında, L/D=1’in en yüksek değerlere ulaştığı gözlemlenmiştir.
• Boğaz bölgesi uzunluğunun boğaz bölgesi çapına oranı, l/d; hava sürüklenme hızı, jet
genişliği, oksijen transfer verimi ve penetrasyon derinliği üzerinde etkili olmuştur. l/d=0.50,
genellikle l/d=1.00’e göre daha iyi sonuçlar vermiştir.
• Test edilen bütün venturi ağızlıklarda d/D=0.50’nin sağladığı verilerin, d/D=0.75’e göre
oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir.
• Uygulamada dairesel ağızlığın yerine, maliyet açısından bir fark getirmeyen venturi ağızlığın
kullanımı, yaklaşık 6.5 kat daha fazla hava sürüklenme hızı ve 2.5 kat daha fazla oksijen
transfer verimi elde edilmesini sağlamış olacaktır.
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ÖZET

Bu çalışmada; Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuarı
açık alanında, Dehliz Regülatörünün 1/10 ölçekli fiziksel modelinin eğitim amaçlı olarak inşa
edilmesi, değişik akım şartlarındaki hidrolik parametrelerin ölçülmesi ve model bulguları
yardımıyla elde edilecek prototip
değerlerinin mevcut bilgiler ışığında yorumlanması
amaçlanmaktadır.
DSİ Genel Müdürlüğünde mevcut dokümanlar yardımıyla topografik verilere ve regülatörün
yeraldığı projedeki yapıların fiziksel ve hidrolik özelliklerine ait bilgilere ulaşılmış ve bu
bilgilerin ışığında Froude Benzeşim Kanununa göre irdelenecek olan 1/10 ölçekli fiziksel
modelin geometrik ve hidrolik özellikleri belirlenmiştir.
Debilerin üçgen savak yardımıyla, su derinliklerinin ise limnimetre kullanılarak ölçüleceği
model inşaatı devam etmekte olup yapılacak ölçüm sonuçları yardımıyla belirlenecek prototip
özellikleri mevcut bilgiler ışığında değerlendirilecek ve regülatörün hidrolik davranışı
yorumlanacaktır.
Bu fiziksel modelin incelenmesine ilave olarak inşaat alanındaki uygun boş bölgelerde ters
sifon, sabit yüklü orifis, venturi kanalı, çek ve priz gibi bazı ölçüm tesisleri maketlerinin inşa
edilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dehliz Regülatörü, Fiziksel Modeller, Froude Benzeşim Kanunu
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ABSTRACT

The aim of this study is first to construct the 1/10 scaled physical model of Dehliz diversion
weir in the open area of the Hydraulic Laboratory within Civil Engineering Department of
Dokuz Eylül University for educational purpose, and then to measure hydraulic parameters in
various flow conditions in order to interpret the prototype values obtained from model tests in
the light of existent knowledge.
Physical and hydraulic characteristics of structures and topographic data are obtained from the
available documents of State Hydraulic Works, and with the aid of these documents, the
geometric and hydraulic characteristics of 1/10 scaled physical model of the Dehliz diversion
weir which will be studied according to Froude similarity law, are determined.
The model is now under construction. Discharges and water depths will be measured by
means of the triangular weir and limnimeter, respectively. The experimental results will be
evaluated by virtue of available data and the hydraulic behaviour of the diversion weir will be
interpreted.
Aside from physical model studies, it is intended to build the models of some measuring
structures such as inverted siphon, constant-head orifice, venture flume, check and turnout
(offtake regulator) in suitable parts of the construction area.
Keywords: Dehliz Diversion Weir, Physical Models, Froude Similarity Law
1. DEHLİZ BAĞLAMASI

Bağlamalar, akarsu yatağını enine keserek kapatan, suyu biriktirmekten çok su seviyesini
belirli bir kota kadar yükselterek istenen hidrolik şartları sağlayan ve suya yön vererek istenilen
seviyeden arzu edilen miktarda su almayı sağlayan yapılardır. Suyun ana kanala çevrildiği kısma
priz adı verilmektedir.
Bağlamanın ana görevleri; akarsuda minimum debi gelirken suyu priz önünde istenilen kota
kadar kabartarak istenilen debiyi sulama kanalına yöneltmek ve maksimum debi gelirken suyu
emniyetli bir şekilde mansap tarafına geçirmektir.
Bağlamalar, sabit ve hareketli bağlama şeklinde iki tip yapılmaktadırlar. Bağlama, dolu
gövdeli kısım ve priz önünde çakıl geçitleriyle donatılmış ise sabit bağlama; ayaklar ve ayakların
arasına yerleştirilen kapaklar şeklinde yapılırsa hareketli bağlama olarak adlandırılır. Sabit
bağlamalar feyezan sırasında emniyetli olmalarına rağmen menbada oluşan büyük kabarmalar
arazinin su altında kalmasına yol açabilmektedir. Hareketli bağlamalarda ise feyezan sırasında
kapaklar açılarak kabarma önlenebilmektedir. Dolayısıyla hidrolik ve statik hesaplarda iki tip
bağlama için ayrı esaslar söz konusu olmaktadır.
2. DEHLİZ BAĞLAMASI MODELİ
2.1. Model Karakteristikleri

Hidrolik modellerde aynı akışkan kullanıldığında tüm kuvvetleri gözönüne alarak tam bir
dinamik benzeşim sağlamak imkansızdır. Sudan başka akışkan kullanmak teknik ve ekonomik
nedenlerle uygun olmamaktadır. Uygulamada, atalet kuvvetleriyle beraber sadece etki eden
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kuvvetlerden bir tanesi göz önüne alınarak bir benzeşim modeli oluşturulmaktadır [Güney,
2002].
Dolusavak gibi serbest yüzeyli akımın söz konusu olduğu hidrolik yapılarda, atalet ve
yerçekimi kuvvetleri göz önüne alınarak Froude benzeşim modelinin kullanılması uygun
olmaktadır. Bu benzeşim kanununda, atalet kuvvetlerinin yerçekimi kuvvetlerine oranını temsil
eden Froude sayısı model ve prototipte aynı değerde olmaktadır.
Kartalkaya barajı kapsamında yapılan Dehliz Regülatörünün modeli; Froude Benzeşim
Modeli ile incelenmek üzere model (geometrik) ölçeği 1/10 seçilerek Dokuz Eylül Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuarının açık alanında inşa edilmeye başlanmıştır.
Bazı büyüklükler için prototip ve model arasındaki benzeşim bağıntıları ve seçilen model
ölçeğine göre hesaplanmış olan ölçekleri Tablo 1 de, prototip ve modeldeki karşılıklı değerler
Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 1. Prototip ve model arasındaki benzeşim bağıntıları ve ölçek oranları
FİZİKSEL BÜYÜKLÜK
Uzunluk
Hız
Debi
Zaman

BİRİM
m
m/s
m3/sn
s

BENZEŞİM BAĞINTISI
Lr=Lp / Lm
Vr=Vp / Vm =Lr1/2
Qr=Qp / Qm= Lr5/2
Tr=Tp / Tm= Lr1/2

Tablo 2. Bazı büyüklüklerin model ve prototip değerleri
Bağlama Yüksekliği
Bağlama Kret Uzunluğu
Sağ Sahil Priz Kapasitesi
Sol Sahil Priz Kapasitesi
Platform Genişliği
Sağ Sahil Kanal Genişliği
Sol Sahil Kanal Genişliği
Çakıl Geçidi Genişliği
Enerji Kırıcı Havuz Boyu

PROTOTİP
5.3 m
35 m
11.3 m3/sn
12 m3/sn
9m
8m
8m
4m
18.5 m

MODEL
53 cm
350 cm
0.036 m3/sn
0.038 m3/sn
90 cm
80 cm
80 cm
40 cm
185 cm

ÖLÇEK
1/10
1/10
1/316.23
1/316.23
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10

2.2. Model İnşa Aşamaları

Dehliz Regülatörü fiziksel modeli, yaklaşık 300 m2 lik açık bir alanda; regülatörün menba ve
mansap bölgelerinin yaklaşık 100 m lik kısımlarına karşılık gelen topografya, regülatör, su alma
yapıları ile sağ ve sol kanallar 1/10 oranında küçültülerek inşa edilmektedir. Şekil 1 de modelin
yerleşim krokisi verilmektedir.
İlk olarak modelin inşa edileceği zemin dolgu malzemesinden oluştuğu için iyileştirilme
çalışması yapılmış ve bu amaçla öncellikle zeminde sıkıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha
sonra zemine serilmiş 20 cm kalınlıklı mıcır üzerine 15 cm kalınlıklı hazır betondan bir çalışma
platformu oluşturulmuştur (Şekil 2). Aplikasyon çalışmaları yapılarak modelin yeri belirlenmiş
ve topografyayı yansıtan en kesitler çıkarılmıştır. En kesitler, sac levhaları kaynakla birleştirerek
oluşturulmuş, aplikasyon sonrası çelik donatılara kaynaklanarak yerlerine monte edilmiştir.
Rüzgar etkisi dikkate alınarak ayak kısımları tuğla ve harç yardımıyla kuvvetlendirilmiş böylece
boy kesitlerin kayması önlenmiştir (Şekil 3).
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1 Bağlama Gövdesi
2,3 Çakıl geçidi
4,5 Su alma ağızları
6,7 Çökeltim havuzları
8 Enerji kırıcı havuz
9 Bağlama mansabı
10 Su deposu
11 Su basma Borusu
12,13 Dolgu
14 Üçgen savak
15 Menba Haznesi
16 Sönümlendirici Duvar
17 Drenaj borusu
18 Sızıntı suları deşarj borusu
19 Menba Platformu
20 Mansap Platformu

1
2

3

18

19

4

5

Akış

16
17
14

15

Şekil1. Model yerleşim planı

Modelin ihtiyacı olan suyu sağlamak amacıyla boru hattı ve debi ölçüm savağı yapılmıştır
(Şekil 4). Prototipte akarsu yatağından gelen suyun modelde karşılık gelen değerini sağlamak
için savaktan gelen su ile beslenen 1 m. genişliğinde, 8 m. uzunluğunda ve 60 cm yüksekliğinde
bir hazne inşa edilmiştir (Şekil 5).
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Şekil 2. Zemin iyileştirmesinden sonra beton çalışma platformunun oluşturulması

Şekil 3. Saç levhadan oluşturulan en kesitlerin yerleştirilmesi

Şekil 4. Boru hattı ve debi ölçüm savağı
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Şekil 5. Model menbasına yerleştirilen su haznesi

Şekil 6. Bağlama dolusavağı profili ve yerleştirilmesi

Şekil 7. Bağlama kalıpları
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3.5 m. uzunluğundaki bağlama gövdesi, bağlama profili seklinde kesilen iki adet sac levha
yardımıyla oluşturulmuştur (Şekil 6). Bu levhalar istenilen kota çelik donatılarla kaynaklanarak
monte edilmiş ve profillerin önüne ve arkasına yerleştirilen tahta kalıplarla bağlama kalıbı
hazırlanmıştır (Şekil 7). Kalıp içi önce tuğla daha sonra beton dökülerek doldurulmuştur.
Dökülen beton mastarlanarak bağlama gövdesinin son şekli elde edilmiştir (Şekil 8).

Şekil 8. Bağlamaya son şeklinin verilmesi

Model alanını sınırlayan tuğla duvarların iç yüzeylerine su sızıntılarını önlemek amacı ile sıva
yapılmış daha sonra dolgu malzemesiyle doldurulmuştur. Dolgu malzemesi üzerine ince beton
dökülerek arazi topografyasının son şekli verilecektir (Şekil 9).

Şekil 9. a) Duvar iç yüzeylerinin sıvanması ve dolgu malzemesiyle arazi topografyasının
oluşturulması
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Şekil 9. b) Duvar iç yüzeylerinin sıvanması ve dolgu malzemesiyle arazi topografyasının
oluşturulması

Daha sonra bağlamanın memba tarafına 90 cm’lik düz bir platform yapılmış (Şekil 10) ve
platform dolgusunun içine sızmaları önlemek amacıyla drenaj borusu yerleştirilmiştir (Şekil 11).
Sağ sahilde bulunan su alma ağzı yapıları beton plaklar şeklinde laboratuarda kalıplara
dökülerek oluşturulmuş ve uygun kotlara nivo yardımıyla yerleştirilmiştir (Şekil 12).
Şubat 2005 itibariyle model inşaatının son durumu Şekil 13 te gösterilmektedir.

Şekil 10. Bağlama menba platformunun oluşturulması
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Şekil 11. Menba platformunun son şekli ve drenaj borusunun yerleştirilmesi

Şekil 12. Beton perdelerle sağ sahil su alma yapısının oluşturulması

Şekil 13. Bağlama modelinin son şekli (Şubat 2005)
395

2.3.

Model Alanında İnşa Edilecek Ölçüm Tesisleri

Yaklaşık 300 m2 lik bir açık alanı kaplayan Dehliz Bağlaması modeli inşa sahasının uygun
(boş) kısımlarına bazı ölçüm tesislerinin inşa edilerek lisans ve lisansüstü dersler kapsamında
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Şekil 14’te bu yapıların genel vaziyet planında öngörülen
konumları gösterilmektedir.

4
3
5
4
6
5

1. Ters sifon
2. Sabit yüklü orifis
3. Venturi kanalı
4-5. Çek - Priz

2
2

11

Şekil 14. Model inşa sahasına yerleştirilen ölçüm tesislerinin konumları

Bu su yapıları BİLEN [1997] tarafından kaleme alınan DSİ yayınındaki, akarsular üzerinde
inşa edilen su yapıları için verilen proje kriterleri göz önüne alınarak boyutlandırılmıştır.
Bağlama modelinin menba uç bölgesinde üçgen savaktan sonra suyun doğrudan bir hazneye
değil de bir bölmeye dökülüp bir ters sifon ile karşı tarafa iletilmesi düşünülmüş ve bu amaçla
Φ200 mm PVC boru kullanılması öngörülmüştür (Şekil 15).
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0.40 m

0.5 m

0.2 m

0.2 m

0.5 m

0.40 m

0.5 m

5.5 m

0.5 m

Şekil 15. Ters sifon için öngörülen boyutlar

Sağ sahil ana kanalı üzerinde bir çek ve priz yapısının inşa edilmesi planlanmış ve öngörülen
boyutları Şekil 16 da verilmiştir.

0.30 m

0.20 m

0.20 m

0.30 m
0.05 m

Şekil 16. Çek ve Priz yapısı için öngörülen boyutlar

0.20 m
0.05 m

Şekil 17 da debi ölçümü amaçlı olarak inşa edilmesi planlanan Parshall savağının (Venturi
kanalı) krokisi verilmektedir. Bu yapının sol ana kanal üzerinde inşa edilmesi düşünülmektedir.
Y a k la sim

U z a k la s im

1m

1 .5 m

0.076 m

0.229 m

0.61 m

1 .0

B o ? az

0 .6 1 m

0 .9 1 m

Şekil 17. Parshall savağı krokisi
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Ters sifon sonrasında inşası düşünülen sabit yüklü orifis için öngörülen boyutlar ise Şekil 18
de verilmektedir.
0 .25 m

0.7 m

0.3 m
0.3 m

0.3 m

0.6 m

0.15 m

1 .2 m

Şekil 18. Sabit yüklü orifis için öngörülen boyutlar
3. SONUÇLAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Hidrolik Laboratuarı kapsamında yapılan ve inşası halen devam
etmekte olan 1/10 ölçekli Dehliz Regülatörü fiziksel modelinin sempozyum tarihine kadar
tamamlanıp bazı ölçümlerin yapılması planlanmıştır. Sempozyumda inşaatın son safhaları ve
ölçüm sonuçları sunulacak ve deneysel bulgular yorumlanacaktır. Öncellikle eğitim amaçlı inşa
edilen bu fiziksel modeller lisans ve lisansüstü düzeyde deneysel çalışma imkanı sağlayacaktır.

Dehliz bağlaması 1/10 ölçekli fiziksel modelinin ve bu model inşaat alanında yapımı
öngörülen ters sifon, sabit yüklü orifis, parshall savağı, çek ve priz yapılarının Hidrolik, Su
Yapıları, Sulama-Kurutma, Bilgisayar Destekli Hidrolik Tasarım gibi lisans dersleri ve
Computational Hydraulics, Hydraulic Physical Models, Advanced Hydromechanics, Değişken
Açık Kanal Akımları gibi lisansüstü dersleri kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
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ÖZET

Bu çalışmada, dikdörtgen kesitli açık kanallarda oluşan kararsız akım problemlerinin çözümü
için önerilen sayısal çözümlerin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu tür akımları açıklayan
denklemler doğrudan entegre edilemeyen diferansiyel denklemler olduğu için, çözümleri sonlu
fark yöntemlerine dayalı değişik yöntemlerle yapılabilmektedir. Dikdörtgen kesitli bir açık
kanalda menbada bir taşkın dalgası, mansapta kapak olması halinde oluşacak kararsız akımın
çözümü Açık, Kapalı ve Karakteristikler yöntemi ile yapılmıştır. Sonuçlar grafiklerle verilerek
yöntemlerin karşılaştırılması yapılmıştır.
Anahtar sözcükler : Kararsız akım, açık kanal, dikdörtgen kesit.
SOLUTION OF THE UNSTEADY FLOW IN OPEN CHANNELS OF RECTANGULAR
CROSS-SECTION BY VARIOUS METHODS
ABSTRACT

In this study, a comparison of numerical procedures suggested for the solution of unsteady
flow in open channels with rectangular cross-section is made. Since the equations describing
these types of flows are differential equations that can not be integrated directly, their solutions
may be obtained by different methods based on finite difference methods. Solution on an open
channel with a rectangular cross-section with Explicit, Implicit and Characteristics methods are
obtained within this boundary condition: a flood wave at the upstream and a gate at the
downstream. Comparison of the methods is made by the solutions and their charts.
Key Words: Unsteady flow, open channel, rectangular cross-section.
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1. GİRİŞ

Açık kanallarda tasarım, işletim veya doğal nedenlerle oluşan kararsız akımların çözümü,
kararlı akım için yapılan çözümden biraz daha karmaşık olmakla beraber, projelendirme
aşamasının önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Kararsız akımlar, akım özelliklerinin
(hız, derinlik, basınç, v.b.) zamanla değiştiği akımlar olarak adlandırılabilmektedir. Taşkın
öteleme gibi doğadaki birçok kararsız akım problemine kararlı akım varsayımı ile
yaklaşılabilmesine karşın, akım hızı ve derinliğinde hızlı değişimler olan akımlarda bu yaklaşım
yeterli olmamaktadır. Proje mühendisine karşılaşacağı problemde kararlı akım yaklaşımının
yeterli olup olamayacağını açıklayan rehber bir kriter bulunmamakta, fakat genel olarak dalga,
gel-git problemleri ve güç türbinlerine ulaşım sağlayan kanallar bir boyutlu kararsız akım
incelemesini gerektirmektedir.
Bu çalışmada, dikdörtgen enkesitli kanallardaki kararsız akımların literatürde verilen
çözümlerin bir karşılaştırması yapılacaktır.
2. KARARSIZ AKIM DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİ

Kararsız akım denklemleri doğrudan entegre edilemeyen diferansiyel denklemlerdir. Bu
denklemlerin çözümleri literatürde verilmektedir [Roberson ve ark., 1997; Koutitas, 1983].
Bahsedilen denklemlerin değişik çözümleri sıralandıktan sonra bu yöntemlerle yapılan
çözümlerin bir örnek üzerinde karşılaştırmaları yapılmıştır.
2.1. De Saint Venant Denklemlerinden Dönüşüm

Dikdörtgen kesite sahip bir açık kanaldaki tek boyutlu kararsız akımı açıklayacak denklemler
aşağıda verilmektedir:
Enerji çizgisi
Sf

B

V2/2g

y

A

x

S0

z

Şekil 1. Dikdörtgen kesitler için şema [Koutitas, 1983]
Şekilde x herhangi bir enkesitin konumu, y o enkesitte su derinliği, Sf enerji çizgisi eğimi, S0
taban eğimi, z referans kotundan itibaren olan yükseklik, A su dolu enkesit alanı ve B de su
yüzeyi genişliği olmaktadır. Bu akımda herhangi iki enkesit arasında kütle ve momentumun
korunumunun sağlanması gerekliliğinden (Şekil 1),
∂y ∂
(1)
B + ( AV ) = 0
∂t ∂x
 ∂V 
 ∂V 
 ∂y 
(2)

 +V
 − g( S 0 − S f ) + g   = 0
 ∂t 
 ∂x 
 ∂x 
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denklemleri elde edilebilmektedir. Burada g, yerçekimi ivmesi; V ise akım hızıdır.
Enerji çizgisi eğimi Sf, kararsız akım halinde bile kararlı akım için geçerli olan yarı ampirik
Manning veya Chezy eşitlikleri ile tanımlanabilmektedir.
Sf =

n 2V 2
V2
=
R4 / 3 C 2 R

(3)

Bu denklemde n ve C sırasıyla Manning ve Chezy katsayılarıdır, R ise hidrolik yarıçaptır.
Geniş bir kanal durumunda (1) denklemi aşağıdaki hali alabilmektedir:
∂y 1 ∂
+
( BVy ) = 0
∂t B ∂x

(4)

Böylece (3) denklemindeki hidrolik yarıçap, akım derinliği ile gösterilmiş olur. Kanal
genişliği sabit olduğu zaman, (4) denklemi şu hale gelir:
∂y ∂
+ ( Vy ) = 0
∂t ∂x

(5)

Bazen denklemleri debi fonksiyonu Q(x,t) ve derinlik (y) cinsinden yazmak daha faydalıdır.
Buna göre (1) ve (2) denklemleri düzenlenirse [Koutitas, 1983],
∂y ∂Q
+
=0
∂t ∂x
2
 ∂Q  ∂  Q

 + 
 ∂t  ∂x  A

(6)

B


 ∂y 
 − gA( S 0 − S f ) + gA  = 0
 ∂x 


(7)

Derinlik hesap noktaları
Debi hesap noktaları

t

∆x

n+2
∆t

n+3/2
n+1
n+1/2

Qi

y

Qi+1

n
n-1/2

i-1
i-1

i
i

i+1

x

i+1

Şekil 2. Sonlu fark yaklaşımı ve hesaplanan değerler [Koutitas, 1983]

Denklem (1) ve (2) dikdörtgen enkesite sahip açık kanallarda oluşan kararsız akımın
matematik modelinin çözümünü sağlayan kısmi diferansiyel denklemlerdir.
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Modelin entegrasyonunda şaşırtmalı (merkezlenmemiş) hesap elemanları kullanılmaktadır. Bu
elemanlar, süreklilik ve momentum denklemlerinin hızlar cinsinden düğümlerinde, su derinlik
değerlerini merkezlerinde gösteren hücrelerden oluşur.
Şekil 2 incelendiğinde, (7) denkleminin sonlu farklarla aşağıdaki gibi ifade edilebileceği açık
olarak görülebilir:

y in +1 / 2 − y in −1 / 2 1  Qin+1 − Qin
+ 
Bi 
∆t
∆x


 = 0


(8)

Denklem (8) açık çözümde doğrudan y in +1 için çözülebilmektedir. Momentum denklemine,
dikdörtgensel bir enkesit olması halinde (B sabit olduğu sürece, denklem (7)’de A, y olacaktır),
kapalı veya açık bir sonlu fark çözümü ile yaklaşım yapılabilir [Koutitas, 1983].
2.2. Açık Çözüm

Açık çözümde orta değerlerin tanımlanması ile,
yy = ( y in+1 / 2 + y in −1 / 2 + y in−+11 / 2 + y in−−11 / 2 ) / 4
Sf =

n
i

2

(9)

2

(Q ) n
( B + 2 yy )4 / 3
10 / 3
( Byy )

(10)

yy 2 = ( y in +1 / 2 + y in−1 / 2 ) / 2
yy1 = ( y

n +1 / 2
i −1

+y

n −1 / 2
i −1

(11)
(12)

)/ 2

QQ2 = ( Qin+1 + Qin ) / 2
n
i

n
i −1

QQ1 = ( Q + Q

(13)
(14)

)/ 2

yazılmakta ve denklem (7)’de zaman türevi sonlu farklarla yazılırsa aşağıdaki denklem elde
edilebilmektedir [Koutitas, 1983]:
QQ 22 QQ12
−
)
yy1
 QQ 2 + QQ1  ∆ t yy 2
n +1
Qi = 
−
2
∆x

 B
Byy ( yy 2 − yy1 )
− 9 .81∆ t
+ 9 .81 Byy ( S 0 − S f ) ∆ t
∆x
(

(15)

2.3. Kapalı Çözüm

Kapalı çözüm için zamana bağlı değişkenleri tanımlayalım,
QQ1 = ( Qin +1 + Qin−+11 + Qin + Qin−1 )2 /( 16 y in−+11 / 2 )
n +1
i +1
n +1
i

QQ2 = ( Q

n2(
Sf =

Q

n
i +1
n
i

+Q

n +1
i

+Q

n
i

2

+ Q ) /( 16 y

n +1 / 2
i

(16)

)

+Q 2
) ( B + ( y in +1 / 2 + y in−+11 / 2 ))4 / 3
2
10 / 3
 y in +1 / 2 + y in−+11 / 2 
 B

2
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(17)
(18)

Bu tanımlar ışığında denklem (7) ise şöyle yazılabilmektedir:

{(

(QQ2 − QQ1 )
B∆t n +1/ 2 2
−g
yi
− yin−+11 / 2
B∆x
2∆x
n +1 / 2
n +1 / 2
y
+ y i−1
+ g∆tB i
(S0 − Sf )
2

Qin +1 = Qin − ∆t

(

) (

)}
2

(19)

)

2.4. Eşzaman Aralıkları Yöntemi

Bu yöntem, karakteristikler yönteminin özel bir çözümüdür. Eşzaman aralıkları yönteminde,
kesit ve zaman aralıkları kullanıcı tarafından belirlenmektedir. Eğer karakteristikleri doğrudan
bir düğüm noktasından çizersek, bu karakteristik komşu düğüm noktasından geçmeyecektir.
Örneğin, Şekil 3’de görüldüğü gibi, P noktasından geçen karakteristikler A ve B noktalarından
geçmeyecek, bunlar R ve S noktalarını keseceklerdir. P noktasındaki akış parametrelerinin
hesabı, R ve S noktalarındaki şartların bilinmesiyle mümkün olmaktadır. Bu noktalardaki şartlar
A, B, C noktalarında bilinen değerlerden enterpolasyonla belirlenebilmektedir. Bilinmeyen
noktalardaki şartların belirlenmesinde doğrusal enterpolasyon kullanılacaktır, daha yüksek
dereceden enterpolasyonlar gerekli ise kullanılabilmektedir [Chaudry, 1979; Wylie ve Streeter,
1978].

t

P

A

R

C

S

B
x

Şekil 3. Eşzaman aralıkları yönteminde enterpolasyon [Chaudry, 1979]
Şekilden aşağıdaki bağıntıyı yazabiliriz:
VC − V R xC − x R x P − x R ( V R + c R )∆ t
=
=
=
VC − V A xC − x A xC − x A
∆x

(20)

Benzer olarak,
cC − c R ( VR + c R )∆ t
=
cC − c A
∆x

(21)

cR ’nin bu iki denklemden yok edilmesi sonucu;
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VC −
VR =

∆t
(c V −c V )
∆x A C C A

(22)

∆t
1+
( V − V A + cC − c A )
∆x C

elde edilir.
Böylece cR ve yR aşağıdaki denklemlerden elde edilebilir:

∆t
( c − c A )VR
∆x C
cR =
∆t
1+
( c − cA )
∆x C
∆t
y R = yC −
( VR + c R )( y C − y A )
∆x
cC −

(23)

(24)

(S) noktası (C) ve (B) arasında yer almaktadır. Çözüme devam edilirse,
VC −
VS =

∆t
( c BVC − cCVB )
∆x

(25)

∆t
1−
( VC − VB + cC − c B )
∆x
∆t
cC +
( c − cB )
∆x C
cS =
∆t
1+
( c − cB )
∆x C
∆t
y S = yC +
( VS − c S )( y C − y B )
∆x

(26)

(27)

denklemleri S noktası için elde edilmelidir.
Bu enterpole değerler kullanılarak, P noktasındaki derinlik ve hız iki nokta arasında yazılmış
karakteristik denklemlerden elde edilebilmektedir [Chaudry, 1979].
g
y R + g ( S 0 − S f )R ∆ t
cR
g
C n = VS −
y S + g ( S 0 − S f )S ∆ t
cS
VP = C P − C A y P
VP = C n + C B y P
C P = VR +

(28)
(29)
(30)
(31)

Burada Cp ve Cn değerleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır [Roberson ve ark., 1997; Wylie ve
Streeter, 1978]:
CP = VA +

g
y A + g( S 0 − S f )A ( t P − t A )
CA

(32)
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C n = VB −

g
y B + g( S 0 − S f )B ( t P − t B )
CB

(33)

Bir bölgenin karakteristikler ağının yukarıda belirtilen şekilde çizilmiş olduğu kabul edilirse
ağ içinde kalan bütün noktalardaki akım durumu bilinmiş olur. Karakteristiklerin kesiştikleri
noktaların arasında kalan noktalar için enterpolasyon yapılır. Dolayısıyla karakteristikler ağı
çizildiğinde bütün bölgedeki V(x,t) ve c(x,t) hızları biliniyor demektir; küçük dalgaların c(x,t)
yayılma hızlarından da faydalanılarak h(x,t) derinlikleri belirlenebilir. Bundan sonra da anahtar
eğrisi yardımıyla, akış alanı (A) ve dolayısıyla da t anında göz önüne alınmış enkesitten geçen
debi belirlenebilir:
Q( x ,t ) = V ( x ,t ) A( x ,t )

(34)

Bu fonksiyonun muhtelif t anları için çizilmesi suretiyle, debinin herhangi bir enkesitte
zamanla nasıl değiştiği görülebilmektedir. Ayrıca, karakteristikler ağı yardımıyla, istenilen bir
enkesitte hızların ve derinliklerin değişiminin veya istenilen bir anda kanal boyunda, bu
büyüklüklerin ve değişimlerin belirlenmesi mümkün olmaktadır [Ünsal, 1978].
3.

ÇÖZÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Kararsız akımların çözümü için yararlanabileceğimiz matematiksel çözümlere bakılırsa,
literatürde bulunabilen bu çözümler sınır koşulları değiştirilerek Fortran dilinde yazılmıştır. Daha
sonra, elde edilen çözümler, üç kesitteki akım debisinin ve derinliğinin zamanla değişimi ve
kanal boyunca akım derinliğinin ve akım hızının değişimi şeklinde grafiksel olarak
gösterilmiştir.
3.1.

Uygulama Örneği

Şekil 4’deki 10 m. taban genişliğine sahip dikdörtgen enkesitli bir kanal, 45 km.
uzunluğundadır ve 1 m. su yüksekliğine sahiptir. Kanalın Manning pürüzlülük katsayısı 0.020’
dir. Başlangıçta kanalda akım yoktur. Menbada bir taşkın hidrografının bulunduğu, mansapta ise
kapalı kapakların oluşturduğu kararsız akımı inceleyelim. Menbadaki taşkın hidrografı Şekil
5’de verilmiştir.

Taşkın
dalgası

QGir

Kapak

y=1m.

n=0.020

y=1m.
S0=0
B=10m
.

L=45 km.

Şekil 4. Dördüncü uygulama örneği
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Q (m3/sn)

100
50

2500

5000

t (sn)

Şekil 5 Memba Giriş Hidrografı
3.2. Kanal Boyunca Elde Edilen Akım Derinlikleri

Kanal boyunca elde edilen derinlik değerleri Şekil 6’da verilmiştir. Şekilde belirtilen
zamandaki derinliğin, kanal boyunca değişimini görülmektedir.
5.0
4.5
t=5000 sn.

4.0

Derinlik (m.)

3.5
3.0

t=10000 sn.

2.5

t=20000 sn.

2.0

t=1000 sn.

t=0 sn.

1.5
1.0
0.5
0.0
0

50

Explicit
Explicit1000

100

150
Enkesit #
Implicit
Implicit1000

200

250

Karakteristikler
Karakteristikler1000

Şekil 6. Akım derinliğinin kanal boyunca değişimi
3.3. Belli Kesitlerdeki Akım Hızlarının Zamanla Değişimi

Üç adet enkesitte (kanal başı, kanal ortası, kanal sonu) debinin belli bir zamanda kanal
boyunca değişimi Şekil 7’de verilmiştir.
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300

60
50
t=5000 sn.

Debi (m3/sn.)

40
t=1000 sn.

30
t=10000 sn.

20
t=20000 sn.

10
t=0 sn.

0
0

50

100

150

200

250

300

Enkesit #
Explicit
Explicit1000

Implicit
Karakteristikler1000

Karakteristikler
Implicit1000

Şekil 7. Debinin belli zamanlarda kanal boyunca değişimi
3.4. Belli Kesitlerdeki Akım Derinliklerinin Zamanla Değişimi

Üç adet enkesitte (kanal başı, kanal ortası, kanal sonu) akım derinliğinin zamanla olan
değişimi Şekil 8’de verilmiştir.
6.0

5.0

Kanal başı

Derinlik (m.)

4.0

3.0
Kanal ortası
2.0
Kanal sonu
1.0

0.0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Zaman (sn.)
Explicit
Explicitorta

Implicit
Implicitorta

Karakteristikler
Karorta

Şekil 8. Akım derinliğinin belli kesitlerde zamanla değişimi
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20000

3.5. Belli Enkesitlerde Debinin Zamanla Değişimi

Üç adet enkesitte (kanal başı, kanal ortası, kanal sonu) debinin zamanla değişimi Şekil 9’da
verilmiştir.
120

Debi (m3/sn.)

100
80
Kanal başı

60
40

Kanal sonu

Kanal ortası

20
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Zaman (sn.)

Explicit
Implicitn=15

Implicit
Explicitn=15

Karakteristikler
Karakteristiklern=15

Şekil 9. Debinin belli kesitlerde zamanla değişimi

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada, dikdörtgen kesitli açık kanallarda açık ve kapalı çözümler, analitik çözüm olan
karakteristikler yöntemi ile karşılaştırılmaktadır.
Kapalı yöntem açık yönteme göre sabit diskte daha fazla yer kullanmaktadır. Günümüz
bilgisayarlarında sabit disk kapasiteleri birkaç yüz gigabyte mertebesine eriştiği için, çok büyük
bir havzada planlama yapılsa da, disk kapasitesi bizim için bir kısıtlama olmaktan çıkmaktadır.
Kapalı yöntem, açık yönteme göre daha yavaş çalışmasına rağmen, işlemci hızlarının
gigahertz seviyesine erişmesi bu dezavantajı da ortadan kaldırmıştır.
Programlama kolaylığı açısından, açık yöntemin programlaması kapalı yönteme göre daha
kolay olmaktadır. Kapalı yöntemlerde iki adet zaman için aynı anda çözümün yapılması
zorunluluğu, programlamayı biraz karmaşıklaştırmaktadır.
Hesap sonuçları açısından bakıldığında dikdörtgen kesitler için yapılan açık ve kapalı
çözümlerde sonuçlar karakteristikler yöntemiyle uyumlu sonuçlar vermektedir,
Yukarıda da belirtildiği gibi, bilgisayarların gücünün artması, bizi hidrolik modellemede
sadece “doğruluk” kriteri ile karşı karşı karşıya bırakmıştır. Üçüncü bölümdeki sonuçlara
bakıldığında, kesit sayısı ve zaman aralığı sayısal hatalara olanak vermeyecek kadar fazla,
çözümün stabilitesini etkilemeyecek kadar az tutulduğu sürece, bu yöntemler açık kanallardaki
kararsız akımların çözümünde güvenle kullanılabilir.
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Bu çalışmada yalnız sayısal çözüm yöntemleri karşılaştırılabilmiştir; deneysel sonuçlarla teorik
sonuçların karşılaştırılmasında yarar bulunmaktadır.
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ÖZET

Bu çalışmada, bitki örtüsü içermeyen bileşik kanalların girişim kısmındaki direnci belirleyen
geometrik parametreler arasında ana yatak akım derinliğinin (hA) ve ana yatak şev eğiminin (m)
[Özbek, 1996; Bretschneider ve Özbek, 1997; Özbek, 1999], bitki örtüsü içeren bileşik
kanallarda da ayırım alanındaki girişimde etkili olabileceği düşünülmüştür. Bitki örtüsü direncini
ve girişim direncini hesaplamaya yönelik yaklaşımların [Pasche, 1984; Mertens, 1989; Nuding,
1991] İngiliz Mühendislik ve Fizik Bilimi Araştırma Konseyinin ölçüm sonuçları ile [SERCFCF, 1994] yapılan karşılaştırmasından ana yatak akım derinliği ve şev eğiminin etkinliği
görülmüştür. Buna göre girişime etkiyen parametreler sırasıyla, Nuding’in belirttiği ana yatak ve
taşkın yatağında ideal hızlar oranı (vo,A/vT) yerine ideal Froude sayıları oranı (Fro,A/FrT), etkili
bitki örtüsü genişliğinin eşdeğer ana yatak genişliğine oranı (bm/bA*), taşkın yatağı hidrolik
yarıçapının ayırım alanındaki akım derinliğine oranı (RT/hgir) ve ana yatak şev eğimi (m)
şeklinde belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ana yatak, taşkın yatağı, bitki örtüsü, girişim
ABSTRACT

In this study, the effect of the geometrical parameters, namely main channel flow depth (hA)
and the slope of side walls of main channel (m), which is taken into account in the interaction
between the main channel and floodplain with no vegetative cover [Özbek, 1996; Bretschneider
and Özbek, 1997; Özbek, 1999], is also thought in the interaction between main channel and
floodplain with vegetative cover. The influence of these parameters on interaction is seen from
the comparison of the methods, which determine the resistance of vegetation and interaction in
the flow [Pasche, 1984; Mertens, 1989; Nuding, 1991], via the SERC Flood Channel Facility
measured results [SERC-FCF, 1994]. As a result, it is found that the dimensionless parameters
affecting on interaction are; the ratio of ideal Froude numbers of flow in the main channel and
the vegetated floodplain (Fro,A/FrT) instead of ideal velocities (vo,A/vT) which Nuding stated, the
ratio of the effective interaction width and the equivalent main channel width (bm/bA*), the ratio
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of the hydralic radius of the vegetated floodplain and the flow depth in interaction zone (RT/hgir),
and the slope of the side-walls of the main channel (m), respectively.
Keywords: Main channel, vegetated floodplain, interaction.
1. GİRİŞ

Doğal yataklı akarsular taşkın esnasında genellikle kesit geometrileri değişen, bir veya iki
tarafında taşkın yatakları bulunduran, taban ve şev pürüzlülükleri farklı olan bileşik kesitlere
sahiptir. Akarsu enkesitinin bu karmaşık yapısı araştırmacıların ilgisini çekmiş ve günümüze
kadar akarsu yatağının geometrisinin ve akım direncinin bileşik kanal taşıma kapasitesi
üzerindeki etkileri üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Araştırmalar sonucu üç önemli noktada
odaklanılmıştır. Bunlar bitki örtüsünün normal ve taşkın durumunda akıma olan etkisi, ana yatak
ile taşkın yatağı arasındaki girişim ve konveyans metotlarının geçerliliği şeklinde ifade edilebilir
[Helmiö, 2004].
Bu çalışmada, bitki örtüsü içermeyen bileşik kanalların girişim kısmındaki direnci belirleyen
parametreler arasında geometrik farklılığı irdeleyen ana yatak akım derinliğinin (hA) ve ana
yatak şev eğiminin (m), bitki örtüsü içeren bileşik kanallarda da ayırım alanındaki girişimde
etkili olabileceği düşünülmüştür. Sözü edilen parametrelerin etkisi, bu çalışmada yapılan analizle
en iyi sonucu verdiği belirlenen Nuding yaklaşımında [Nuding, 1991] göz önüne
alınmamaktadır.
Literatürde mevcut olan ve kabul gören, bitki örtüsü direncini ve girişim direncini
hesaplamaya yönelik yaklaşımların [Mertens, 1989; Pasche, 1984; Nuding 1991] İngiliz
Mühendislik ve Fizik Bilimi Araştırma Konseyinin ölçüm sonuçlarının [SERC-FCF, 1994] –ki
burada bitki örtülü kesiti irdeleyen 7, 9, 11 numaralı serilerdir- karşılaştırmasından derinlikler
oranının etkinliği görülmüştür. Buna benzer bir karşılatırma daha önceden yapılmış olup
[Schumacher, 1995], ancak söz konusu çalışmada Nuding yaklaşımında hesaplanan girişim
bölgesinin ana yataktaki etkili genişliğini (bIII) ana yatağın fiziksel genişliğinden (bA) daha
büyük alınması, hesaplamada hataya sebep olmuş ve bu nedenle yapılan karşılaştırma gerçek
sonuçları vermemektedir.
Bu sebeple çalışmanın ilk aşamasında hazırlanan bilgisayar programı vasıtasıyla bu üç
yöntemin SERC-FCF sonuçları yoluyla karşılaştırması yeniden yapılmıştır. Karşılaştırma
sonucu, Mertens ve Pasche yaklaşımı sonuçları Schumacher’in sonuçlarıyla benzer nitelikte
olmasına karşın, Nuding yaklaşımının Schumacher’in öne sürdüğünün aksine gerçeğe daha yakın
sonuçlar verdiği görülmüştür. Hesaplamalarda ayrıca ana yatakta akım derinliğinin ve şev
eğiminin girişime etkisini irdelemek amacıyla, ayırım alanı ve ana yatak akım derinlikleri
oranının (hgir/hA) girişim direnci ile değişimi her üç yaklaşım ile irdelendiğinde, sadece belli
oranlarda yakın sonuçlar alındığı görülmüştür. Ayrıca SERC kanalı ölçümlerinden elde edilen
sonuçlarla, ana yatağın girişim bölgesinde bulunan şevin eğiminin (1:m) girişim bölgesindeki
momentum transferine sadece belli hgir/hA oranlarında (hgir/hA<0.2) etkisi olabileceği sonucuna
varılmıştır [Schumacher, 1995].
Nuding yaklaşımının gerçeğe yakın sonuçlar vermesi nedeniyle, bitki örtüsü içeren bileşik
kanalların hidroliği irdelendiğinde, girişimde ana yatak akım derinliğinin ve ana yatak şev
eğiminin etkisini de göz önüne alan yeni yatay kayma gerilmesi dağılımı, yatay hız dağılımı ve
girişim direnç katsayısı (fgir) bağıntıları ortaya çıkarılmıştır. Buna göre girişime etkiyen
parametreler sırasıyla, Nuding’in (1991) belirttiği ana yatak ve taşkın yatağında ideal hızlar oranı
(vo,A/vT) yerine ideal Froude sayıları oranı (Fro,A/FrT), etkili bitki örtüsü genişliğinin eşdeğer ana
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yatak genişliğine oranı (bm/bA*), taşkın yatağı hidrolik yarıçapının ayırım alanıdaki akım
derinliğine oranı (RT/hgir) ve ana yatak şev eğimi (m) şeklinde belirlenmiştir.
Yatay kayma gerilmesi dağılımı (τxy(y)), yatay hız dağılımı (v(y)) ve girişim direnç katsayısı
(fgir) bağıntılarında söz konusu olan belirsiz katsayılar, yapılacak olan fiziksel bitki örtüsü
içerikli bileşik kanal modelinden elde edilen sonuçlardan regresyon analizi yoluyla
belirlenecektir. Bu amaçla çalışmanın ikinci aşamasında Devlet Su İşleri Teknik Araştırma
Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Hidrolik Laboratuarında bir fiziksel model oluşturulmuştur.
Modelde SERC kanalında ölçülen akım derinliklerine, debilere ve bitki örtüsü dağılımına benzer
bir oluşum sağlanarak, farklı debiler için ana yatak ve taşkın yatağındaki akım derinlikleri ve
akıma dik yönde 5 cm aralıklarla akım hızları ölçülecektir. Her aralıktaki düşey yöndeki
logaritmik hız dağılım profilinden, o aralığın taban kayma gerilmeleri (τo) ve akıma dik
düzlemdeki yatay kayma gerilmeleri (τxy) hesap yoluyla bulunacaktır.
Son aşamada ise bağıntılardaki belirsiz katsayıların belirlenmesi ile, girişim direncinin akım
derinlikleri oranı ile değişiminin analizini yapabilme şansı ortaya çıkacaktır. Daha önce SERC
kanalında Mertens, Pasche, Nuding yaklaşımı ile elde edilen yatay kayma gerilmesi dağılımı ve
yatay hız dağılımı üzerinde yapılmış olan karşılaştırma [Schumacher, 1995], eklenen yeni
parametrelerin etkisini de göz önüne alan yeni dağılımlar ile genişletilebilecektir.
2. BİTKİ ÖRTÜSÜ İÇEREN BİLEŞİK KESİTLERDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR
2.1. Genel Tanımlar

Bitki örtüsü içerikli kanallar bitki örtüsünün hidrodinamik etkisi açısından genel olarak dört
farklı bölgeye ayrılabilir (Şekil 1). I. Bölge sadece bitki örtüsü ve tabanın direncini göz önüne
alırken, II. Ve III. Bölgelerde makrotürbülansın etkisinden gelen direnç de hesaba katılır.
Genelde geniş kanallar için ya da dar bitki örtüsü alanlı kanallarda görülen ve bitki örtüsünden
etkilenmeyen IV. Bölge hakkında detaylı araştırma yapılamamıştır. Dolayısıyla III. Bölgeden IV.
Bölgeye geçişte bir sınır bölgesi tam olarak tarif edilememiştir. Bitki örtüsüz bileşik kanallarda
olduğu gibi, bitki örtülü doğal yataklar da kısımlara ayrılmaktadır. Kanalın bitki örtülü ve bitki
örtüsüz kısımlarını ayıran ayırım alanındaki kayma gerilmeleri, bitki örtülü kısma göre tarif
edilememektedir. Bitki örtüsüz kısımda ise rijit bir duvar olarak düşünülmekte, hgir
uzunluğundaki fiktif ayırım duvarı fiktif kayma gerilmeleri içermektedir. Bu gerilmeler bir
direnç katsayısı (fgir) veya pürüzlülük (kgir) ile tanımlanmaktadır.
Bitki örtüsü içeren taşkın yatağı ile bitki örtüsü içermeyen ana yatak arasındaki girişimin
etkili olduğu II. Bölge ve III. Bölgelerde kuvvetli çevrinti akımları söz konusudur [Naot vd.,
1996b]. Bu bölgedeki kütle ve momentum transferi, yatağa dik doğrultuda yatay hız dağılımı
profilinde bir geçiş (değişim) bölgesi yaratır (Şekil 1). Ayırım alanının sağ ve sol tarafındaki II.
ve III. Bölgelerdeki yatay hız dağılımında kuvvetli değişim söz konusu iken, ana yatak ortalarına
doğru dv/dy sıfıra doğru yaklaşır.
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Şekil 1. Akım davranışına göre kesitin bölgelere ayrılması [Nuding, 1991]

Girişim bölgesinde akıma dik doğrultudaki bu hareketlenmeler, ayırım alanının bir tarafında
oluşan çevrintinin diğer tarafında oluşanı ile birleşerek oluşması şeklindedir (Şekil 2). Girişim
olarak adlandırılan bu iki yatak arasındaki değişimin fiziksel olarak açıklanması, akımda çevrinti
ve sirkülasyon oluşumu olarak ifade edilebilir. Bu oluşum yatay hız dağılımının taşkın yatağı
kısmının I. Bölgesinde bir çukur meydana getirir (Şekil 1). Teorik olarak farklı özelliğe sahip
ana yatak ve taşkın yatağı boyunca yatay hız dağılımının bir dönüm noktası ile sürekliliği
sağladığı kabul edilir (Şekil 1 ve Şekil 2).
2.2. Girişim Bölgesinde Akımın Yapısı

Girişimdeki akım hem bitki örtüsü içeren taşkın yatağındaki akım hem de ana yataktaki
akımdan etkilenmektedir. Burada problem ana yatak ve taşkın yatağı akımın uniform koşullarını
yitirdiği bu girişim bölgesinin etkili olduğu genişliğin diğer bir ifade ile etkili bitki örtüsü
genişliğinin (bm) ne kadar uzunlukta olduğunun ve girişimdeki kayma gerilmesinin (τgir)
belirlenmesidir. bm genişliğinin belirlenmesinde taşkın yatağı üzerindeki akım koşullarından (I.
Bölge) yararlanılırken, τgir kayma gerilmesinin belirlenmesinde ana yatak üzerindeki akım
koşullarından (III. Bölge) faydalanılmaktadır. Ana yatak ve taşkın yatağı boyunca yatay hız
dağılımı, II. bölgedeki süreksizlik göz önüne alınarak logaritmik olarak tarif edilebilmektedir.
Gerçekte bu dağılım türbülansın büyüklüğüne ve basınç dağılımına bağlı olarak zamana göre
değişim gösterse de, değerlerin zaman ortalamalarının kısa süreli değişimi ihmal edilebilir
kabulü ile akım davranışı zamandan bağımsız kabulü yapılabilmektedir.
2.3. Girişim Etkisindeki Ana Yatakta Akım Yapısı

İki boyutlu akım davranışı irdelendiğinde, ana yatak akımının girişim etkisi altındaki III.
Bölgede şev üzerindeki dA alanındaki parça için (Şekil 3), x yönünde yönünde kuvvet dengesi,
taban sürtünme kuvvetinin (Fo) suyun ağırlığının akım yönündeki bileşeninden (Wsu) farkı, xy
düzlemindeki momentum transferinin değişimi (Fxy) şeklinde yazılabilir:
W su − Fo = Fxy
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Şekil 2. Bir bitki elemanı arkasındaki akımda çevrinti oluşumu [Nuding, 1991]

Şekil 3. Ayırım alanı yanındaki kısmi akım alanı için kuvvet dengesi

Taban kayma gerilmesinin (τo) dy aralığı boyunca sabit olduğu düşünülürse yukarıdaki ifade;
ρ ⋅ g ⋅ dA ⋅ I E − τ o ⋅ 1 +


∂τ xy

 
1
⋅ dy = − τ xy ⋅ h +  τ xy −
⋅ dy  ⋅ h 
2
∂y
m


 

şeklinde tanımlanır. Bu ifadenin sadeleştirilmiş hali akıma paralel yüzeydeki xy düzlemi kayma
gerilmelerinin y yatak genişliği boyunca değişimini verir:
∂ (h ⋅ τ xy )
∂y

= ρ ⋅ g ⋅ h ⋅ IE − τo ⋅ 1 +

1
m2

(1)

y boyunca akım derinliğinin (h) de değişimi söz konusu olduğundan, xy düzleminde kayma
gerilmelerinin derinlik boyunca ortalaması ( τ xy ) ile çalışılması hesapları kolaylaştırır. Buna göre
(1) eşitliği aşağıdaki hale dönüşür:
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∂ (τ xy )
∂y

= ρ ⋅ g ⋅ h ⋅ IE − τo ⋅ 1 +

1
m2

(2)

(2) eşitliği ile ifade edilen yatay kayma gerilmesi dağılımı, ana yatak ortasından ayırım alanına
doğru ilerledikçe τ xy gerilmesinin arttığını ve ayırım alanında maksimum değeri aldığını
göstermektedir. Bu sebeple konu ile ilgili araştırmacılar yatay kayma gerilmesi dağılımını ayırım
alanındaki girişim kayma gerilmesi cinsinden ifade etmişlerdir (Şekil 4). Buradaki girişimden
kaynaklanan τ xy kayma gerilmeleri, viskoz gerilmeler ile türbülans gerilmelerinin toplamından
meydana gelir. Ana yatak ortasından ayırım alanına doğru türbülans etkisi vizkoz etkilerin
yanında giderek artmaya başlamakta ve ayırım alanında yüksek Reynolds sayılarından ötürü τ xy
gerilmesinin türbülans bileşeni yanında viskoz gerilmeler ihmal edilebilir büyüklükte
kalmaktadır. Bu sebeple ayırım alanındaki girişim kayma gerilmesi (τgir) sadece türbülans
bileşeni ile ifade edilir:
τ xy = τ gir = ρ ⋅ v ′x ⋅ v ′y

(3)

Burada, v ′x ve v ′y akım yönündeki ve akıma dik doğrultudaki hızların türbülans bileşenleridir.

Şekil 4. Pasche, Bertram (Mertens) ve Nuding yaklaşımlarına göre pürüzlülük içerikli kanallar
için girişim bölgesindeki kayma gerilmeleri dağılımları ve yatay hız dağılımı [Schumacher,
1995]
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2.4. Girişim Direncini Etkileyen Parametreler

Ana yatağın III. Bölgesinde irdelenen akım koşulları araştırmacıları girişim direncini
etkileyen parametreleri belirlemeye yönelik çalışmalara yönlendirmiştir. (2) eşitliğinin τxy kayma
gerilmesinin ana yatakta akım derinliği, taban kayma gerilmesi ve ana yatak şev eğimine bağlı
olduğunu göstermesi ve (3) eşitliğine göre yatay kayma gerilmesi dağılımın ayırım alanındaki
değeri olan girişim kayma gerilmesinin hızların türbülans bileşenlerine bağlı olmasının yanı sıra,
taşkın yatağındaki bitki örtüsü yapısının ve geometrik özelliklerinin de girişim direncini
etkilediği olduğu birçok araştırmacı tarafından düşünülmüştür (Tablo 1).
Girişim direnci bitki örtüsü yönünden iki bitki örtüsü parametresine (alan kaplama faktörü ve
etkili bitki örtüsü genişliği) bağlıdır [Naot vd., 1996a]. Alan kaplama faktörü ve etkili bitki
örtüsü uzunluğu doğrudan bitki çapı (dp) ve yoğunluğu (ωp) ile ilişkilidir. Bitki örtüsü etkisini
Pasche Ω parametresi, Mertens B parametresi adı altında, Nuding ise taşkın yatağı hızı (vT)
içerisinde belirtmiştir. Bitki örtüsünün yoğun olması durumunda, ayırım alanındaki girişim
direnç katsayısı (fgir) taşkın yatağı genişliğinin (bT) azalması durumunda artabilmektedir [Pasche
ve Rouvé, 1985]. Bu sebeple taşkın yatağı genişliğinin de girişim direncinde etkili olduğu
söylenebilir. Nuding bu etkiyi taşkın yatağı genişliği yerine hidrolik yarıçapı (RT) cinsinden
göstererek, taşkın yatağı kesit şeklinin etkisi adı altında ifade etmiştir [Nuding, 1991].
Tablo 1. Girişim bölgesi direncine etkileyen parametreler
Yöntemler
Girişim
direnç
katsayıları:

Pasche (1984)
1
fgir

Bitki
örtüsünün
etkisi:


a 
Ω = 0.071 NL 
ax 

aNL

3.29

a 
+  NB 
 az 

aNB = 0.24 ⋅ a

k gir , p = 1.5 ⋅ d p

vA

bN = 3.2 a x ⋅ d p ,y

2

a
  ay 

B =  x − 1 ⋅ 

d
 P
  dP 

(

−3

2

 RT bm
 ⋅
⋅ *

 hgir b A

−3

c = 1.2 − 0.3 ⋅ 10 B + 0.06 10 B

v o2,T =

2 ⋅ g ⋅ IE ⋅ (1 − ε p )
cWR ⋅ ωp

)

1.5

⋅ (cw∞ ⋅ d p )

(

cgir =

fgir


 v
 f gir = 4 log  o ,A

  v T

0.41

bm
1
0.56 c
= ⋅ 0.068e gir − 0.056
hgir
fT
*
v gir

1

Nuding (1991)

 4 ⋅ 3.046 ⋅ Rgir
= 2.035 log 
k gir

k gir = kgir , p + k gir ,ay

0.95

 g ⋅ aNL ⋅ IS 
= 128.87 ⋅ cw∞ ⋅ d p ⋅ 1 +

2
v gir
2 

0.59
NL

Girişimin
etkisi:

Mertens (1989)

1.07


 b 
= −2.03 log 0.072 m  ⋅ Ω 


 bA 2 



)

k gir ,ay = c ⋅ bII , m
bII ,m =

= −3.27 log Ω + 2.85

AII
hgir

bm = f (bN , hgir )
bA* =

AA
hgir

Ayırım alanındaki kayma gerilmeleri her iki yataktaki akımın kinetik enerjisine ve dolayısıyla
hızlarına bağlı (vo,A/vT) olarak etkilenmektedir [Truckenbrodt, 1980; Nuding, 1991]. Buradaki
vo,A girişim direncinin ihmal edilmesi durumdaki ana yatak hızı diğer bir değişle ana yatak ideal
hızı anlamındadır (Şekil 2). İdeal hızın belirleyici parametre olmasının altında, ideal hızın sadece
taban etkisindeki dirençten kaynaklanan akım hızı olması yatmaktadır. (2) eşitliğine göre ana
yatak taban direncinin girişim kayma gerilmesine olan etkisi bu yolla göz önüne alınmaktadır.
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3. GİRİŞİM DİRENCİNE AİT YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRMASI

SERC-FCF ölçüm sonuçları ile Mertens, Pasche ve Nuding yaklaşımlarının bir
karşılaştırılması yapılmıştır [Schumacher, 1995]. Ancak Schumacher’in Nuding yaklaşımında
eşdeğer ana yatak genişliğini (bA*) ana yatağın fiziksel genişliğinden (bA) büyük alarak yapmış
olduğu hesap hatası [Helmiö, 2002], bu konuda karşılaştırmanın yeniden yapılması ihtiyacını
beraberinde getirmiştir. Ayrıca bu karşılaştırma ile girişimdeki momentum transferinin
matematik modelinin daha düzgün olarak yapılabilmesi şansı doğmaktadır.
3.1. Hesaplamalarda Yapılan Kabuller

Her üç yaklaşımın karşılaştırması SERC-FCF Araştırması A Programında taşkın yatağı bitki
örtüsü içeren 07 ve 11 Serileri için girişim direnci yönünden yapılmıştır. 07 ve 11 serileri için
ana yatak taban direnç katsayısı (fo,A) ilişkisini aşağıdaki şekilde tarif edilebilir [Schumacher,
1995]:
1
f o ,A

(

)

(4)

= 2 log Re⋅ f o ,A − 1.27

Burada Reynolds sayısı Re=4Ro⋅vA/ν şeklinde olup, ν kinematik viskozite, Ro taban
etkisindeki hidrolik yarıçap ve vA ana yatak hızı anlamındadır. Tüm yöntemlerde ana yatak
toplam direnç katsayısı hesabı için, kısmi kesitlerin direnç katsayıları (f) ve ıslak çevrelerinden
(U) yararlanılır.
1
ftop

=

Utop

(5)

∑(U A ⋅ fo , A + hgir ⋅ fgir )

n ile iterasyon sayısı gösterilecek olursa, taban direnç katsayısının (fo,A) belirlenebilmesi için
bilinmeyen taban etkisindeki hidrolik yarıçaptan (Ro) yararlanılır. İlk iterasyonda taban
etkisindeki hidrolik yarıçap (Ro) ana yatak toplam hidrolik yarıçapına (Rtop) eşit kabul edilerek,
iterasyona başlanır. Einstein/Horton yaklaşımı ile,
 f

Ro ,n =  o ,n −1 ⋅ Rtop 
 ftop ,n −1




(6)

bulunan Ro,n=Ro,n-1 oluncaya kadar iterasyona devam edilir. İterasyon sonucu (4) ve (5) eşitlikleri
ile ana yatak ortalama hızı vA hesaplanır.
3.2. SERC-FCF Kanalında Yatay Kayma Gerilmesi Dağılımı

SERC-FCF kanalında Seri 07 ve Seri 11 için ölçülen taban kayma gerilmeleri (τo) yardımıyla (2)
eşitliğinden hesaplanan τxy gerilmelerinin ayırım alanıdaki kayma gerilmesine (τxy=τgir) oranı ile
ana yatak üzerindeki rölatif yatay mesafenin (y/bIII) değişimi, teorik yaklaşımlarca kabul edilen
kayma gerilmeleri dağılımları ile birlikte [Schumacher, 1995] Şekil 5’de verilmiştir. Buna göre,
Nuding yaklaşımının hiperbolik dağılım kabulü (Şekil 4), lineer dağılım kabulüne göre daha
gerçekçi olmaktadır. Ayrıca Pasche, Mertens ve Nuding’e göre teorik dağılımlarının ana yatak
akım derinliğinden (hA) bağımsız olmasına rağmen, Şekil 5’e bakıldığında deneysel kayma
gerilmeleri dağılımlarının ana yatak akım derinliğinin artmasıyla belirgin biçimde arttığı
görülmektedir.
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Simetrik bir bileşik kanalda (1) numaralı eşitliğin ana yatağın ortası ile taşkın yatağı arasındaki
III. Bölge için integrasyonu alındığında (Şekil 1), fiktif ayırım alanı kayma gerilmesi (τgir)
bağıntısı aşağıdaki şekilde bulunur:
τ gir =

(ρ ⋅ g ⋅ AA ⋅ I E

− τo ⋅ U A )

(7)

2hgir

Şekil 5. Ana yatakta (a) Seri 07 (b) Seri 11 için yatay kayma gerilmesi dağılımı [Schumacher,
1995]
3.3. SERC Kanalında Girişim Direnç Katsayıları

Schumacher (1995) SERC kanalı için, (7) eşitliğinden hesapladığı (τgir) kayma
gerilmelerinden ve ana yatak hızlarından ayırım alanındaki girişim direnç katsayısını aşağıdaki
eşitlik yardımıyla ile elde etmiştir:
f gir = 8

τ gir

(8)

ρ ⋅ v A2

SERC-FCF 07 ve 11 serileri için belirlenen girişimin direnç katsayılarının akım derinlikleri
oranına (hgir/hA) göre değişimi [Schumacher, 1995] Şekil 6’da görülmektedir. SERC-FCF
sonuçlarına göre, 11 serisinde ayırım alanındaki girişim direnç katsayısı ana yatak akım derinliği
arttıkça azalmaktadır. Ana yatak şev eğimi dikleştikçe (Seri 07), özellikle ana yatakta küçük
akım derinliklerinde, momentum dengesi açısından taban kayma gerilmelerinin yatay bileşenin
azalması girişimdeki kayma gerilmelerinin ve direnç katsayılarının artışına sebep olmuştur.
Pratik açıdan Schumacher hgir/hA>0.2 için şevdeki taban kayma gerilmelerinin girişimine etkisini
olmayacağını belirtmiş ancak bu hususun araştırmaya açık bir konu olduğunu vurgulamıştır.
3.4. Yaklaşımlardan Elde Edilen Girişim Direnç Katsayıları

Bu çalışmada hesaplanan Mertens, Pasche ve Nuding yaklaşımlarından elde edilen ayırım
alanındaki girişim direnç katsayılarının (fgir) (8) eşitliği ile bulunan SERC-FCF girişim
dirençlerine göre değişimi Şekil 7’de görülmektedir. Karşılaştırma sonucunda Mertens ve Pasche
419

yaklaşımından elde edilen direnç katsayıları Schumacher’in elde ettiği sonuçlarla benzer nitelikte
olmasına rağmen, Schumacher Nuding yaklaşımı için yapmış olduğu hatadan dolayı çok küçük
girişim direnç katsayıları elde etmiştir.
3.5. Elde Edilen Sonuçların Değerlendirmesi

Schumacher’in SERC kanalı için çıkarmış olduğu farklı akım derinlikleri için ana yatak
üzerindeki yatay kayma gerilmesinin dağılımları (Şekil 5), Pasche ve Mertens’in lineer kayma
gerilmesi dağılım kabulünün yetersiz olduğunu ve Nuding’in hiperbolik kayma gerilmesi
dağılım kabulünün nispeten daha uygun sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. Ana yatak
derinliğinin azalması ile ana yatak boyunca τxy kayma gerilmeleri belirgin şekilde azalmaktadır
(Şekil 5). Bu da ana yatak akım derinliğinin girişimde etkili olduğunu göstermektedir. Ana yatak
akım derinliğinin girişime etkisini gösteren en uygun boyutsuz parametre, ana yatak akım
derinliğinin taşkın yatağı akım derinliğine oranıdır (hA/hT). Nuding’in girişim bölgesi
hidroliğinde bu parametreyi göz önüne almaması, elde edilen sonuçlarda bu temel farkı
yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra girişim direnç katsayısının gerçek değerlerinin dağılımı (Şekil
6), Schumacher’in belirttiği gibi, ana yatak akım derinliğinin artmasına bağlı olarak artış
göstermekle birlikte, şev eğiminin dikleşmesine bağlı olarak ters bir davranış da (sürekli
azalması) gösterebilmektedir. Buradan şev eğiminin girişimde etkili olduğu sonucu ortaya
çıkmaktadır.
4. GİRİŞİM DİRENCİNE ETKİYEN PARAMETRELER HAKKINDA YENİ DÜŞÜNCE

Üç temel parametre (ρ, hgir ve vo,A) ile Buckingham-Π teoremi ile boyut analizi yapıldığında,
girişim direncine etkiyen ve fiziksel olarak bir anlamı bulunan temel boyutsuz terimler aşağıda
verilmektedir:

0,20

0,15

fgir

Seri 07
bA=1.80 m
0,10

Seri 11
bA=2.10 m

Şekil 5. Ayırım alanı direncinin
rölatif akım derinliği ile (hgir/hA)
değişimi [Schumacher, 1995]

0,05
0,0

0,2

0,4

0,6

hgir /hA
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Şekil 6. 07 ve 11 serilerinde ayırım alanı dirençlerinin karşılaştırması

 τ gir v o ,A v o2,A

v T2 b A RT hgir ⋅ d p bm d p d p a y h A
f gir = f 
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,m 
2
 ρ ⋅v

v T g ⋅ h A g ⋅ hT bT hgir a x ⋅ a y hgir a x a y hgir hT
A



Fonksiyonel ilişkideki terimlerin fiziksel anlamı Tablo 2’de açıklanmıştır. Girişime etki eden
parametrelerin oldukça fazla olmasından ötürü, aşağıda izah edilen kabullerle bu
parameterlerden öne çıkanlar belirlenmiştir:
1. İdeal Froude sayılarının kullanılması: Ayırım alanıdaki girişim kayma gerilmesinde ve ana
yatak yatay kayma gerilmesi dağılımında ideal hızlar oranı etkilidir [Truckenbrodt, 1980;
Nuding 1991]. Bu çalışmada bu hızların etkisi yanında ana yatak akım derinliğininde söz konusu
dağılıma etkili olduğu düşünüldüğünden, boyutsuz olarak bu etki hA/hT oranı ile göz önüne
alınmıştır. Böylelikle boyut analizinde ortaya çıkan ideal Froude sayıları ile karşılaşılmaktadır:
Fro ,A
FrT

=

v o ,A
g ⋅ hA

⋅

g ⋅ hT
vT

=

v o ,A
vT

⋅

hT
hA

2. Etkili bitki örtüsü genişliğinin girişime olan etkisi: bm genişliği bitki elemanın fiziksel
büyüklüklerine bağlıdır [Nuding, 1991]. Girişim bölgesindeki su hacimlerinin oranı (Şekil 1);
VII
b hgir
= m ⋅
VIII
bA hA

şeklinde yazılabildiğinden, derinlik ve genişlik oranları girişimi etkileyen boyutsuz büyükler
olarak tanımlanabilmektedir. Bu oran eşdeğer ana yatak genişliği ile (bA*=AA/hgir) daha da
sadeleşebilir [Nuding, 1991]:
VII
b
= m*
VIII
bA
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Tablo 2. Girişime etkiyen boyutsuz parametreler
Boyutsuz parametre

Ayırım alanında girişim direnç karakteristiği. Girişimin direnç katsayısı
(fgir), ayırım alanındaki girişim kayma gerilmesi (τgir) yardımıyla
karakterize edilebilir ((8) numaralı eşitlik).

τgir
ρ ⋅v

2
A

Girişim göz önüne alınmadığında, ana yatak ve taşkın yatağında
oluşacak olan hızların (ideal hızların) oranı [Truckenbrodt, (1980)]

v o ,A
vT

v o2,A
g ⋅ hA

Açıklama

= Fr o2,A ,

v T2
h
= FrT2 , A
hT
g ⋅ hT

Girişim etkisinde olmayan ideal hızların Froude sayılarının karesi. Ana
yatak akım derinliğinin girişime etkisi olduğu düşünüldüğünden,
hızların yanı sıra akım derinliklerinin (hA/hT) girişime etkisi hesaba
katılmıştır. Uniform akımlarda ve düşük akım seviyeli açık kanal
akımlarında girişimin etkisindeki hızların Froude sayılarının ayırım
alanındaki dirence etkisi ihmal edilebilir [Bertram, 1985].

bA
bT

Yatak genişlikleri oranı. Taşkın yatağı genişliğinin girişime olan etkisi
[Pasche ve Rouvé, 1985]

RT
hgir

Bitki örtüsü içeren kesitin şekil faktörü [Nuding, 1991]

hgir ⋅ d p
ax ⋅ ay

=

Ap
ax ⋅ ay

= hgir ⋅ ω p

Düşey bitki elemanlarının meydana getirdiği akım alanı. Bitki örtüsü
yoğunluğunun (ωp) girişime olan etkisini [Pasche ve Rouvé, 1985; Naot
vd., 1996a].

a
bm d p d p
,
,
, y
hgir a x a y hgir

Rölatif bitki elemanı ve çevrinti oluşum alanı boyutları [Pasche, 1984].
Etkili bitki örtüsü genişliğinin (bm) girişime olan etkisi [Naot vd.,
1996a].

m

Ana yatakta şev eğimi. Bu parametrenin girişime olan etkisi ana yatak
akım derinliğinin etkisi ile beraber bu çalışmada düşünülmüştür.

3. Taşkın yatağı geometrik büyüklüklerinin girişime etkisi: Yapılan araştırmalar taşkın yatağı
genişliğinin (bT) girişime etkisi olduğunu göstermektedir [Pasche ve Rouvé, 1985; Naot vd.,
1996a]. Nuding bu etkiyi hidrolik yarıçap (RT) cinsinden taşkın yatağı kesit şekli etkisi (RT/hgir)
olarak tanımlamıştır.
Ana yatak şev eğiminin etkisi de dikkate alındığında, sonuç olarakgirişim direncine etki eden
parametreler;

 Fro ,A RT bm
f gir = f 
,
,
,m 
 FrT hgir b *

A



(9)

şeklinde tanımlanabilir. Fonksiyonel ilişki mevcut SERC kanalı deney sonuçları yanında, DSİ
TAKK Dairesi Başkanlığı Hidrolik Laboratuarında yapılan model deney sonuçlarına göre
yorumlanacaktır.
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LABİRENT DOLUSAVAKLARIN HİDROLİK ÖZELLİKLERİ
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e-posta:mgogus@metu.edu.tr
ÖZET

Labirent dolusavakların hidrolik özelliklerini araştırmak için laboratuvar ortamında bir seri
deney yapılmıştır. Bu nedenle fiberglastan yapılan 8 çeşit keskin kenarlı labirent 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: Labirent dolusavaklar, debi katsayısı, dolusavak kapasitesi
HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF LABYRINTH SPILLWAYS
ABSTRACT

A series of laboratory experiments were performed in order to investigate the hydraulic
characteristics of labyrint spillways. For this reason, eight different labyrinth weir models
manufactured from plexiglass were tested in a horizontal laboratory flume. The water head over
the weir, h, and corresponding discharge were measured in each experiment. The dependence of
the discharge coefficient and other dimensionless terms on model parameters were investigated
and presented graphically. It was observed that the discharge capacity increases as the length of
the weir is extended for a given water head over the weir crest.
Key words: Labyrinth spillways, discharge coefficient, spillway capacity
1. GİRİŞ

Dolusavaklar bir barajın proje maliyetinde önemli yer tutan ve baraj güvenliği ile ilgili önemli
fonksiyonları olan yapılardır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar baraj hasarlarının 1/3 ünün
yetersiz dolusavak kapasiteleri sonucu oluştuğunu ortaya koymuştur. Son yıllarda barajlarda
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dolusavak deşarj kapasitesinin artırılması için uygulanan etkili yöntemlerden bir tanesi de
labirent dolusavakların kullanılmasıdır.
Klasik dikdörtgen kesitli keskin kenarlı savaklar, kanalların belli yerlerine akıma dik olarak
yerleştirilerek akımın debisinin ölçülmesinde kullanılırlar. Bu çalışma kapsamında kullanılan
savaklar ise üçgen şeklinde olup savak boyları klasik keskin kenarlı savakların boylarından
uzundur. Labirent dolusavaklar, dolusavak kretinin etkili uzunluğunun planda uygulanan çeşitli
formlar ile artırılarak belirli bir göl seviyesinde deşarj edilebilen debinin artırılmasını veya sabit
bir debinin daha küçük bir kret su yüksekliğinde geçmesini sağlayarak rezervuar su seviyesini
düşürmektedirler (Hay ve Taylor, 1970; Tullis ve arkadaşları, 1995; Kumcu, 1997). Bu savaklar
özellikle, taşkın debisinin oluşturacağı rezervuar seviyesi için membadaki alanın kısıtlı olduğu
veya topoğrafyanın dolusavak genişliğini sınırlandırdığı alanlar için de avantajlıdır. Bunun
yanısıra, labirent dolusavakların inşaası kolay, işletme koşulları klasik kapaklı dolusavaklara
göre daha güvenlidir.
Hay ve Taylor (1970) tarafından, labirent dolusavakların hidrolik özellikleri ile ilgili geniş bir
çalışma yapılmış ve elde edilen sonuçlar labirent dolusavak debisinin, aynı kanal genişliğine
sahip keskin kenarlı lineer savak debisine oranı şeklinde ifade edilmiştir.
Amerikada, Ute Barajı üzerinde, US Bureau of Reclamation tarafından üçgen plan forma ait
labirent dolusavaklar için modelden çalışması yapılmış ve projelendirme koşulları verilmiştir
(Vermeyen ve arkadaşları, 1991).
Tullis ve arkadaşları (1995) ise savak yükseklikleri 15 cm ve 30 cm olan, savak açıları ise 8o
ile 35o arasında değişen bir modelden elde ettikleri verilerle labirent dolusavakların
projelendirilmesi üzerine bir çalışma yapmışlardır.
Labirent dolusavakların projelendirilmesinde gerekli olan parametreler; savak uzunluğu, L;
savak yüksekliği, P; savağın yerleşim açısı, α ve savak genişliği t’ dir (Şekil 1).
Bu çalışmada labirent dolusavakların 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.

L/2

t

α

w
Akım
Yönü

Şekil 1. Labirent dolusavağın plan görünüşü
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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 eşitliği yazılabilir.
h = (h − y ) +

u2
2g

(1)

Bu eşitlikte h, 1 noktasındaki savak kretine gore su yüksekliği; y, 2 noktası ile su yüzeyi
arasındaki düşey mesafe; u, 2 nolu noktadan geçen akımın hızı ve g’ de yerçekimi ivmesidir. 1
No’ lu noktada akımın hızı “sıfır” kabul edilerek ihmal edilmiştir. Savak üzerinden geçen teorik
birim debi, qt, için aşağıdaki ifade yazılarak,
q t = ∫ udA

(2)

ve 1nolu eşitlik 2 nolu eşitlikde yerine konularak,
qt =

2
( 2 g )1 / 2 h 3 / 2
3

(3)

eşitliği elde edilir.

Lo=67 cm
A

A

Kuyruksuyu Kanalı
Su Yüksekliği Ölçüm Kesiti

Kontrol Kesiti

Plan
1
2

h

y

u

P

A-A Kesiti
Şekil 2. Deney düzeneğinin plan ve profili
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dy

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

2 3/ 2
h Cd 2 g
3

(4)

Daha önce yapılan çalışmaların pek çoğunda Cd katsayısının h/P ile olan değişimi analiz
edilmiştir (Tulis ve arkadaşları, 1995). Bu çalışmada, Cd 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 bir
kanalda yapılmıştır. Yan duvarları cam ve tabanı beton olan kanalın orta kısmına, deneylerde
kullanılan ve fiberglastan imal edilmiş olan savaklar yerleştirilmiştir. Kullanılan modellerin
şekilleri ve ilgili diğer parametreleri Şekil 3 ve Tablo1 de verilmiştir. Test edilen ao ve bo
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=15 cm ve b-serisi için P=10 cm dir.

ao

a1

α

a2

a3

bo

a-serisi
P=15 cm

b1

α

b2

b3

b-serisi
P=10 cm

Şekil 3. Deneylerde kullanılan a- ve b- serilerine ait savakların üstten görünüşü

Tablo 1. Test edilen savak modellerinin özellikleri
Model Tipi

ao
a1
a2
a3
bo
b1
b2
b3

Kanal Genişliği
w (cm)
67
67
67
67
67
67
67
67

Savak Yüksekliği
P (cm)
15
15
15
15
10
10
10
10
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Savak Boyu
L (cm)
67
80.4
93.8
107.2
67
80.4
93.8
107.2

Savak Açısı
α (o)
90
56.44
45.59
38.68
90
56.44
45.59
38.68

Yapılan her deneyde membadaki su yüksekliği h ve buna 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.
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 katsayısının değişimleri ve bunların birbiri üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Tablo 2. a-serisine ait uzunluklar oranı L/Lo ile debiler oranı Q/Qo
değerinin değişimi (P=15 cm, 0.13<h/P<1.00)
Model Tipi

α
(o)

L/Lo

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

∆L/Lo
(%)

∆Q/Qo
(%)

ao

90.00

1.0

1.00-1.00

0

O

a1

56.44

1.2

1.17-1.18

20

17-18

a2

45.59

1.4

1.38-1.40

40

38-40

a3

38.68

1.6

1.49-1.52

60

49-52

Tablo 2 de görüldüğü gibi, aynı model tipine sahip olan labirent dolusavaklara ait ∆Q/Qo
değerleri birbirine çok yakındır. Bu değerler a1- serisi için %17-18, a2-serisi için %38-40 ve a3 serisi için % 49-52 dur. Bu durum göstermektedir ki; memba tarafındaki su yükünün değişimi
∆Q/Qo oranını çok fazla etkilememektedir (Şekil 4).
60

0.13
50

0.13

∆ Q/Qo

40

1.00
1.00

30

h/P=0.13
20

1.00

10
0
0

10

20

30

40

50

60

∆L/Lo

Şekil 4. a-serisi labirent savakları için ∆Q/Qo oranlarının ∆L/Lo değerleri ile değişimi
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b-serisine ait deney verileri Tablo 3’ de verilmiştir. Şekil 5’ de grafik halinde gösterilen bu seriye
ait deney sonuçlarından, ∆Q/Qo ve ∆L/Lo oranlarının minimum ve maximum değerlerinin aserisinden farklı olarak birbirlerine çok yakın olmadıkları görülmektedir. İki seri arasındaki tek
fark ise savak yüksekliklerinin a-serisinde P=15 cm ve b-serisinde P=10 cm olmasıdır. Savak
boyundaki %20, %40 ve %60 lık artışlar savak üzerinden geçen debilerde sırasıyla %13-25,
%27-53 ve %39-65 lik artışlara neden olmaktadır. Deney sonuçları, verilen bir ∆L/Lo oranı için,
h/P oranının ∆Q/Qo üzerindeki etkisinin, labirent savak yüksekliğinin azaldıkça daha etkili
olduğunu göstermektedir. Savak yüksekliği küçük olan modellerden (P=10 cm) diğer modellere
nazaran (P=15 cm) daha fazla debinin geçmesinin nedeni, bu savaklarda su npı altında tabii
havalandırmanın çok az olmasıdır.
Tablo 3. b-serisine ait uzunluklar oranı L/Lo ile debiler oranı Q/Qo
değerinin değişimi (P=10 cm, 0.20<h/P<1.05)
Model Şekli

α
(o)

L/Lo

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

∆L/Lo
(%)

∆Q/Qo
(%)

bo

90.00

1.0

1.00-1.00

0

O

b1

56.44

1.2

1.13-1.25

20

13-25

b2

45.59

1.4

1.27-1.53

40

27-53

b3

38.68

1.6

1.39-1.65

60

39-65

0.20

0.20

70
60

∆ Q/Qo

50
40

h/P=0.20

30

1.05
1.05

20
10

1.05

0
0

10

20

30

40

50

60

∆L/Lo

Şekil 5. b-serisi labirent savakları için ∆Q/Qo oranlarının ∆L/Lo değerleri ile değişimi
5. Cd SAVAK KATSAYISININ h/P İLE DEĞİŞİMİ

Cd savak katsayısı, savak üzerindeki su yükünün savak yüksekliğine oranına (h/P), savak
genişliğine (t), savak kretinin özelliklerine ve napın havalanmasına bağlıdır.
Şekil 6 ve 7’ de a- ve b-serisi için Cd savak katsayısının h/P oranı ile değişimi görülmektedir.
Her iki şekilde de, verilen h/P değeri için, L/Lo oranı artarken Cd değeri düşmektedir. Şekil 6’da
ao, lineer savağa ait değerleri göstermektedir. Bu lineer savak şeklinde, h/P=0.13 olduğu zaman
minimum Cd oranına, Cd=0.70; h/P=0.70 e ulaştığı zaman ise maximum savak katsayısı olan
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0,80

Cd

0,75

0,70
Sembol

0,65

Model
Tipi
ao
a1
a2
a3

+
Ο
−

L/Lo

α (o)

1.0
1.2
1.4
1.6

90.44
56.44
45.59
38.68

0,60
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

h/P

Şekil 6. a-serisine ait savak katsayıları, Cd, ile h/P oranlarının değişimi (P=15 cm)

1,00
Sembol

Cd

0,90

+
Ο
−

Model
Tipi
bo
b1
b2
b3

L/Lo

α (o)

1.0
1.2
1.4
1.6

90.44
56.44
45.59
38.68

0,80
0,70
0,60
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

h/P

Şekil 7. b-serisine ait savak katsayıları, Cd, ile h/P oranlarının değişimi (P=10 cm)
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Cd=0.74 değerine ulaşılmaktadır. Savak uzunlukları L/Lo=1.6 ve 1.4 olan labirent savaklar,
test edilen savaklar içinde h/P=0.13 için Cd=0.65 ile minimum, h/P=0.70 için Cd=0.70 ile
maximum değerleri vermektedirler. Bu durum, labirent savak boyundaki %60 artışın, savak
katsayısında %7 lik bir düşüşe neden olduğunu göstermektedir.
Şekil 7’de, düşük h/P değerlerinde yüksek Cd değerleri elde edilmektedir. Bu seride labirent
savak yüksekliği P=10 cm dir. bo modeline ait en yüksek ve en düşük Cd değerleri 0.86 ve 0.71’
dir. Havalandırılmış lineer savaklar için, h/P>0.70 için Cd değeri 0.75 den 0.71 e düşmektedir.
h/P’nin 0.40 dan büyük olduğu durumlarda Cd değeri 0.75 e yaklaşmaktadır (Kayatürk, 2003). bserinde, h/P>0.70 olmasına rağmen Cd değerinin 0.75 den daha küçük bir değer (0.71) almasının
nedeni ise düşük savak yüksekliklerinde havalandırmanın tam olarak sağlanamamasıdır.
Şekil 6 ve 7 de, labirent savaklara ait Cd savak katsayılarının, lineer savaklara ait debi
katsayılarına kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir. Test edilen labirent savaklarda, h/P
değeri 0.10 ile 0.40 arasında değişirken, savağın çok fazla olmasa da negatif basınçla çalıştığına
yönelik sonuçlar elde edilmiştir.
6. SONUÇLAR

Yapılan çalışmalar sonucunda, labirent savakların boyları ve savak yükseklikleri
değiştirilerek, bu değişimlerin debi ve diğer boyutsuz parametreler üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. Savak üzerinden geçen su yükü sabit tutulup savak boyu artırılırsa savak debi
kapasitesinin arttığı görülmüştür. Savak yüksekliği P=15 cm olan labirent savaklarda savak
uzunluğunun %60 artırılması debide %49–52 lik artışlarla sonuçlanmıştır. P=10 cm olan labirent
savaklarda ise bu artış %39–65 lere ulaşmaktadır.
Test edilen ve aynı uzunluğa sahip olan labirent savaklardan, savak yüksekliği daha düşük
olanlar daha yüksek Cd değeri vermektedir.
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ÖZET

Türkiye’deki 26 havzadan biri olan Çoruh havzası 6,30 milyar m3 su kapasitesine sahiptir.
Çoruh havzasında ana kol üzerinde yükseklikleri 44 m ile 233 m arasında değişen 10 adet, yan
kollar üzerinde ise yükseklikleri 63 m ile 125 m arasında değişen 7 adet olmak üzere toplam 17
adet barajın fizibilite ve kesin projeleri tamamlanmıştır. Çoruh nehri ana kol üzerindeki 10
barajdan Yusufeli, Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajları HES’leri kesin projeleri
tamamlanmış ve bunlardan Deriner ve Borçka ve HES’lerin inşaatına başlanılmış olup Muratlı
Barajı ve HES’in ise inşaatı tamamlanmıştır. Bu bildiride Çoruh nehri anakolu üzerinde
bulunan Borçka, Artvin, Yusufeli ve Deriner Barajı ve HES’lerinin Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarında yapılan dolusavak
modellerinden sadece Artvin Barajı dolusavak model çalışmaları verilecektir. Artvin barajı
dolusavak model çalışmaları çalışmların önemli bir bölümünün yapıldığı 1/100 ölçekli ana
model ve iki adet havalandırıcılara ait çalışmaların yapıladığı 1/25 ölçekli kısmi olarak yapılan
iki ayrı modelden oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çoruh Projeleri, dolusavak modeli deflektörlü dolusavaklar
SPILLWAY MODEL STUDIES OF ARTVIN DAM IN THE ÇORUH PROJECTS
ABSTRACT

The Çoruh River Basin which has a water capacity of 6.30 billion m3 is one of the 26 River
Basins of the Turkey. The feasibility and final projects of 17 dams were completed, which of 10
dams are on the main stream with the heights varying between 44 and 233 m and 7 dams are on
the secondary streams with the heights varying between 63 and 125 m. Within the 10 dams on
the main stream, the final projects of Yusufeli, Artvin, Deriner, Borçka, and Muratlı dams were
completed and two of these (Deriner and Borçka) are under construction and the Muratlı Dam
was completed. In this paper, the results obtained from the hydraulic model studies of Artvin
dam spillway constructed in the hydraulics laboratory of Technical Research and Quality Control
Department were only presented within the other model studies of Borçka, Yusufeli and Deriner
Dams constructed in the same laboratory. Artvin Dam spillway model studies were conducted in
two models; in 1/100 scaled main model and 1/25 scaled aerators model.
Keywords: Çoruh Projects, spillway, flip bucket, model
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1. TÜRKİYE’NİN HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ

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. 501 milyar m3 olan yıllık toplam akışın 274 milyar
m3 lük miktarının buharlaşmasından geriye kalan 227 milyar m3’ünün akışa geçen 186 milyar m3
lük kısmından geriye kalan 41 milyar m3’lük miktarı ise yeraltısuyu brüt potansiyeli olarak
gerçekleşmektedir. Bu durumda yıllık brüt su potansiyelimiz 234 milyar m3 olmaktadır.
Tablo 1. Türkiye Su Havzaları ve Su Potansiyeli (Turan 2003)
Havza Adı

Ortalama Yıllık Akış
(milyar m3)

Fırat Havzası
Dicle Havzası
Doğu Karadeniz Havzası
Doğu Akdeniz Havzası
Antalya Havzası
Batı Karadeniz Havzası
Batı Akdeniz Havzası
Marmara Havzası
Seyhan Havzası
Ceyhan Havzası
Kızılırmak Havzası
Sakarya Havzası
Çoruh Havzası
Yeşilırmak Havzası
Susurluk Havzası
Aras Havzası
Konya Kapalı Havzası
Büyük Menderes Havzası
Van Gölü Havzası
Kuzey Ege Havzası
Gediz Havzası
Meriç-Ergene Havzası
Küçük Menderes Havzası
Asi Havzası
Burdur Göller Havzası
Akarçay Havzası
TOPLAM

31,61
21,33
14,90
11,07
11,06
9,93
8,93
8,33
8,01
7,18
6,48
6,40
6,30
5,80
5,43
4,63
4,52
3,03
2,39
2,09
1,95
1,33
1,19
1,17
0,50
0,40
186,05 Milyar m3

Akarsuların hidroelektrik potansiyelinin geliştirilmesi amacı ile 551 adet hidroelektrik santral
(HES) projesinin geliştirilmesi planlanmış bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda ülkemizin
akarsularının toplam kurulu gücü 35,483 MW, hidroelektrik enerji potansiyeli ise 125,828 GWh
olarak hesaplanmıştır. 2002 yılı başı itibariyle geliştirilerek işletmeye açılan 129 adet HES
projesinin toplam kurulu gücü 12,177 MW olup, enerji üretim kapasitesi yılda ortalama 44,034
MWh’tir Bu ise toplam hidroelektrik potansiyelin ancak %35’inin geliştirildiğini göstermektedir.
Halen inşaatı devam etmekte olan 34 adet HES projesinin toplam kurulu gücü 3,384 MW,
üreteceği enerji miktarı ise 11,119 GWh dir.
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2 ÇORUH HAVZASINDA YAPILAN PROJELER VE KAPSAMI

Türkiye’deki 26 havzadan biri olan Çoruh havzası 6,30 milyar m3 su kapasitesine sahiptir.
Çoruh havzasında ana kol üzerinde yükseklikleri 44 m ile 233 m arasında değişen 10 adet, yan
kollar üzerinde ise yükseklikleri 63 m ile 125 m arasında değişen 7 adet olmak üzere toplam 17
adet barajın fizibilite ve kesin projeleri tamamlanmıştır. Ayrıca 12 adet barajda iktişaf
safhasındadır. Bu barajlara ait bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de görüleceği gibi ana kol
üzerindeki 10 barajdan Yusufeli, Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajları HES’leri kesin
projeleri tamamlanmış ve bunlardan Deriner ve Borçka ve HES’lerin inşaatına başlanılmış olup
Muratlı Barajı ve HES’in ise inşaatı tamamlanmıştır.
Yan kollar üzerindeki 7 barajdan ise sadece Altıparmak ve ikizkavak barajı ve HES’nin kesin
projeleri tamamlanmış diğerlerinin ise fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır.
Bu bildiride Çoruh nehri anakolu üzerinde bulunan Borçka, Artvin, Yusufeli ve Deriner
Barajı ve HES’lerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol
Laboratuvarında yapılan dolusavak modellerinden sadece Artvin Barajı dolusavak model
çalışmaları verilecektir.
Tablo 2- Çoruh Nehri Havzası üzerinde planlanan projeler
Anakol
Durum

Üzerindeki Projeler
Proje Adı

Laleli Barajı ve HES
İspir Barajı ve HES
YAPILABİLİRLİK Güllübağ Barajı ve HES
Aksu (Çamlıkaya Barajı ve HES
Arkun (Arkun I) Barajı ve HES
Yusufeli Barajı ve HES
KESİN PROJE
Artvin Barajı ve HES
İNŞAAT
Deriner Barajı ve HES
İNŞAAT
Borçka Barajı ve HES
TAMAMLANDI
Muratlı Barajı ve HES

Tipi

Kaya Dolgu
Kaya Dolgu
İnce Kemer
Kaya Dolgu
Kaya Dolgu
Kaya Dolgu
Kemer Ağırlık
İnce Kemer
Kaya Dolgu
Kaya Dolgu

Talvegden
Yükseklik
(m)
122
85
61
114 (162)
129 (137)
233
135
207
86
44

TOPLAM
YANKOLLAR ÜZERİNDEKİ PROJELER
Durum

Proje Adı

Erenler Barajı ve HES
Olur Barajı ve HES
YAPILABİLİRLİK Ayvalı Barajı ve HES
Bağlık Barajı ve HES
Bayram Barajı ve HES
Kesin Proje
Altıparmak Barajı ve HES
İkizkavak Barajı ve HES

Tipi

N Tipi HES
Kaya Dolgu
Kaya Dolgu
Beton Ağırlık
Kaya Dolgu
Beton Kemer
N Tipi HES

Talvegden
Yükseklik
(m)
85
125
60
110
63
-

Kurulu
Güç
(MW)
99
54
84
120 (231)
222 (207)
540
332
670
300
115
2536

Yıllık Ort.
Enerji
(GWh)
245
327
285
344 (554)
788 (645)
1705
1028
2118
1039
444
8321

Kurulu
Güç
(MW)
19
65
125
59
68
50
20

Yıllık Ort.
Enerji
(GWh)
89
242
409
226
250
152
73

3 ARTVİN BARAJI VE HES DOLUSAVAK MODEL ÇALIŞMALARI

Artvin Barajı ve HES Çoruh nehri ile büyük kollarından biri olan Otlu nehri birleşiminin 20
km mansabında ve Artvin ilinin Yusufeli ilçesinin 30 km mansabında bulunmaktadır. Baraj 1026
GWh/yıl elektrik enerjisi üretmek amaçlı planlanmıştır. Proje karakteristikleri Tablo 3’de
verilen barajın kesin projeleri tamamlanarak 2001 yılı yatırım programı ve uygulama planında
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yer almaktadır. Dolusavak yapısı model çalışmaları 1990 yılında 1/100 ölçekli ve Froude
benzeşim kuralları esas alınarak yapılmıştır. (Kaş, 1990.a) Şekil 1’de genel yerleşim planı
verilen barajın dolusavak modelinin orijinal proje durumundaki görünüşü Foto 1’de verilmiştir.
Tablo 3- Artvin Barajı ve HES Proje Karakteristikleri
Tipi
Kret kotu
Kret uzunluğu
Yüksekliği (talvegden)
Yüksekliği (temelden)
Toplam dolgu hacmi
Derivasyon tüneli T1
Derivasyon Tüneli T2
Derivasyon Kapasitesi
Dolusavak tipi
Dolusavak kapasitesi
Rezervuar alanı
Yıllık ortalama su
Maksimum su seviyesi
Toplam göl hacmi

: Kil çekirdekli zonlu dolgu
: 515 m
: 277,90 m
: 135 m
: 180 m
: 0,950 hm3
: 746,59 m
: 822,63 m
: 1380 m3/sn
: Kapaksız, serbest akışlı
: 8200 m3/sn
: 4,1 km2
: 3837 hm3
: 511,60 m
: 167 hm3

Ayrıca dolusavak boşaltım kanal boyunca yerleştirilen havalandırıcıların performansı ve
boyutlarını incelemek amacıyla 1/25 ölçekli iki boyutlu bir modelde yapılmıştır. [Kaş,1990. b]
Model çalışmaları sonrası elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.
4. MODEL ÇALIŞMALARI

Artvin Barajı Doluusavak Modelinde dolusavak yaklaşımındaki akım şartları, dolusavak debiseviye eğrisi, eşik boyunca basınç değerlerinin belirlenmesi orta ayakların mansap uzantısının
sağ ve sol yüzleri boyunca su yüzü profilleri, şut sonundaki düşey kurb ve sıçratma ucu
bölgesinde yapılan model çalışmalarının sonuçları bu bildiride verilmektedir.
4.1. Model Ölçeği ve Sınırları

Laboratuvar olanakları ve incelenmesi istenen konular dikkate alınarak Artvin Barajı
dolusavak modelinin Froude benzeşimine göre ve 1/100 ölçeğinde inşaa edilmesi
kararlaştırılmıştır. Model sınırları EİE tarafından verilen proelerden yararlanılarak 500 m
menbayı ve 500 m mansabı içerecek şekilde belirlenmiştir (Foto1, Şekil 1). Modelde debi
ölçümleri için 1.5 m’lik bir adet kesik kenarlı dikdörtgen ölçüm savağı, su seviyesi ölçümleri
için nokta uçlu ölçüm aletleri (Limnimetre) kullanılmıştır. Dolusavak eşiği ve deflektör boyunca
basınç çizgilerini belirleyebilmek için de bu bölgedeki değişik kesitlere piyezometrelere bağlı
basınç alıcı uçlar yerleştirilmiştir. Hız ölçümlerinde ise mikromulineler kullanılmıştır.
4.2. Dolusavak Yaklaşımındaki Akımın İncelenmesi

Model çalışmalarında, dolusavak yaklaşımındaki yüzey akımının baraj eksenine simetrik
olmadığı ve sol sahile doğru yüklendiği gözlenilmiştir. Sol sahilde VI ve VII. Nolu açıklıkların
hemen membaında çevrintili bir akım mevcuttur. Bu durum özellikle 500 m3/s debiden büyük
değerlerde VI ve VII nolu açıklıklardan sonra dolusavak boyunca ve şutta akım düzensizliklerine
sebep olmaktadır. Söz konusu bölgede oluşan bu çevrintinin ve arkasındaki ölü bölgenin sol
sahilde baraj gövdesinden 80 m membada sol sahilde bir burun olarak rezervuara uzanan
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topografik yapıdan ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bu durumda deşarj kanalında oluşan akım
düzensizliklerinin bu bölgede herhangi bir düzenlemeyi gerektirecek kadar etkili olmadığı
sonucuna varılmıştır.

Şekil 1. Dolusavak yerleşim planı

Foto 1. Orijinal proje durumunda
dolusavak modelinin görünüşü
4.3. Dolusavak Yaklaşımındaki Hız Ölçümleri

Orijinal proje durumunda dolusavak yaklaşımındaki hız değerlerini belirlemek için dolusavak
kemer eğrisine paralel –4.25 m de 1-1 kesitli ve –10.25 m de 2-2 kesitleri alınmıştır. Her iki kesit
üzerinde sol sahilden itibaren dolusavağın her açıklığının eksenlerine karşılık 7 değişik noktada
akım hızları ölçülerek hız profilleri çıkarılmıştır. Yapılan ölçümlerde Q = 8 200 m3/s de akım
hızlarının 1-1 kesitinde yüzeye yakın bölgelerde 5 m/s civarında, tabana doğru lineer olarak artıp
11,25 m/s ‘lere kadar ulaştığı belirlenmiştir. Aynı debide 2-2 kesitinde ise yüzey ve tabanda
birbirine yakın akım hızları olup 2.5-3.0 m/s civarında oluşmaktadır. Ayrıca orijinal proje
durumunda dolusavak yaklaşımında hız ölçümleri yapılan 1-1 kesiti ve 2-2 kesiti üzerinde her
açıklık ve orta ayakların ekseni doğrultusunda su seviyeleri de ölçülmüştür.
4.4. Dolusavak Debi-Seviye Eğrisinin Belirlenmesi

Model çalışmaları sırasında çeşitli debi değerlerinde oluşan göl su seviyesi ölçümleri
yapılmıştır. Ölçümler sonucunda Qmax = 8 200 m3/s lik debinin dolusavaktan 511.05 m göl su
seviyesinde savakladığı görülmüştür. Orijinal proje durumundaki hidrolik hesaplar sonucunda
Qmax = 8 200 m3/s için 511.60 m bulunan göl su seviyesi model deneyleri sonucunda 55 cm daha
düşük bulunmuştur.
4.5. Dolusavak Eşiği Boyunca Basınç Çizgileri

Modelin inşaası sırasında dolusavak üzerinde sağdan birinci açıklığın duvar diplerine I ve II.
Kesit doluasavak ekseninde III. Kesit ve Soldan birinci açıklığın duvar diplerine IV ve V kesit
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olmak üzere toplam 5 kesite 25 nokta ve deşarj kanalına 8 adet olmak üzere toplam 33 adet
basınç alıcı uç yerleştirildi. Bu noktalarda Q=1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000 ve 8200 m3/s
de basınç ölçümleri yapılarak bu ölçümlerden yararlanarak basınç çizgileri çizilmiştir (Şekil 2).
Basınç alıcı uçlardan ölçülen değerlerden dolusavak profilinin ve boşaltım kanalı topuğu
mansabının çeşitli debilerde negatif basınçlar olmakla birlikte en büyük negatif basınç değeri –
0.36 kg/cm2 olarak bulunmuştur. Bu değer böyle yapılar için kabul edilen –0.4 kg/cm2 lik negatif
basınç sınırı içerisinde kaldığı için dolusavak profilinde herhangi bir düzenlemeye gerek
duyulmamıştır.

Şekil 2. Dolusavak eşiği boyunca ölçümlerle elde edilen basınç çizgileri
4.6. Dolusavak Eşiği Boşaltım Kanalı Boyunca Su Yüzü Profilleri

Dolusavak eşiği boyunca 7 ayrı kesitte boşaltım kanalında ise sağ kenar eksen ve sol kenar
olmak üzere 3 kesitte Q=1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000 ve 8200 m3/s’de su yüzü seviyesi
ölçümleri yapılmıştır. Orijinal proje durumunda daralan dolusavak boşaltın kanalında sel
rejimindeki akım kanal sonundaki düşey kurp ekseni bölgesinde toplanmıştır. Bu kesitte üniform
olarak yayılamayan akım ipçikleri düşey kurbun da etkisiyle 410 m platformunda tabandan
koparak birbirleriyle girişmekte ve bu bölgede akım düzensizliklerine sebep olmaktadır. (Foto
2). Eksen bölgesinde toplanan akım 58 m genişliğindeki şut kanalını tam dolu olarak
kullanmamaktadır. Çeşitli debilerde sıçratma ucu bölgesinde akımın yayılımı ölçümlerle
belirlenip Şekilleri çizilip fotoğraflarla oluşan akım düzensizlikleri belirlenmiştir (Şekil 3 Foto 2)
Oluşan akım düzensizliklerinin kanal sonundaki düşey kurbda ve sıçratma ucu bölgesinde
düzenlemeler yapılmasına gerek duyulmuştur.
4.7. Dolusavak Boşaltım Kanalı Sonundaki Düşey Kurbun İncelenmesi

Daha önce de açıklandığı gibi orijinal proje durumunda boşaltım kanalı sonundaki düşey
kurbta akımın kesite uniform olarak yayılmadığı ve mansabındaki 410 m platformunda akım
düzensizliklerinin oluştuğu belirlenmiştir (Foto 2.). Akımın düşey kurba olabildiğince uniform
bir şekilde yayılarak sıçratma ucu bölgesindeki akım koşullarının düzenlenmesi için model
üzerinde denenen birçok alternatif, ölçüm ve gözlemsel olarak değerlendirilmiş ve sonuç olarak
Şekil 4’de verilen nihai düşey kurb durumu belirlenmiştir.Denenen alternatifler sonucunda
bulunan nihai durumda geçiş bölgesi, Şekil 4’de görüldüğü gibi şut kanalı genişliğince dolusavak
eksenine paralel olarak sabit R = 50 m’lik bir yarıçapla geçilmiştir. Daireselliğin başlangıcı
435.90 m kotudur. Bu kottan 410 kotuna geçiş dolusavak eksenine paralel olarak 50 m
yarıçapları ile yapılmış ve 410 m platformu ile kesişim hattındaki X, Y koordinatları Şekil 4’de
tablo halinde verilmiştir.
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Şekil 3. Düşey kurp ve mansabındaki
napın yayılımı (Q= 3000 m3/s)

Foto 2. Düşey kurp ve mansabındaki
akım koşullarının görünüşü

Şekil 4. Düşey kurp bölgesindeki geçiş yapısı ve deflektörün planı
4.8. Sıçratma Ucu Bölgesi ve Deflektörün İncelenmesi

Orijinal proje durumunda boşaltım kanalı sonunda ve sıçratma ucu bölgesinde 58 m olan kanal
kesitinin tümünün akım tarafından kullanılmadığı ölçüm ve fotoğraflarla belirlenmiştir. Bunun
yanısıra orijinal proje durumunda düşey kurb sonrası eksen bölgesine toplanarak sıçratma ucunu
terkeden jetin Q ≤ 1500 m3/s lik debilerde genellikle sol sahile yüklenerek çarptığı ve bu bölgeyi
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yıkadığı görülmüştür. Kontrolsuz dolusavak yapısının genellikle küçük debilerde çalışma
olasılığında değerlendirilerek yapılan çalışmalar sonucunda sıçratma ucu sonundaki genişliğin
sözkonusu bölgeye yerleştirilen deflektör boyutları ve bölgedeki akım koşulları da dikkate
alınarak 28 m’ye indirilmesine karar verilmiştir. Orijinal proje durumunda 410 m kotunda düz
bir platform olarak verilen sıçratma ucu bölgesine bu bölgedeki akımı düzenleyip çıkan su jetini
yayarak daha etkili bir şekilde havalandırmak ve yönlendirmek amacıyla bir adet deflektör
projelendirilmiştir. Böylece der yatağına düşen su jetinin daha etkili bir şekilde havalandırılması
ve mansap çarpma bölgesindeki dinamik etkisinin azaltılarak oyulmaların en aza indirilmesi ve
enerji sönümlenmesinin daha etkili hale getirilmesi amaçlanmıştır. Şekil 4’ de plan ve kesiti
verilen deflektör Y = 87.49 m’den başlamak suretiyle planlanmıştır. Başlangıçtaki genişliği 5 m,
çıkışta 12 m olan deflektör 180 R yarıçaplı düşey dairesellikle 418 m kotuna kadar çıkmaktadır.
Şekil 5’de planı verilen sıçratma ucu bölgesinde yan duvarlara planda 120 R’lik bir dairesellik
verildi. 120 R’lik dairesellik dolusavak koordinat sisteminde X = 34.40 m, Y = 65.44 m ve Z =
423.91 m noktasından başlayıp X = 14.00 m Y = 119.27 m ve Z = 410.00 m de bitmektedir. Söz
konusu duvarların üst kotu Y = 93.55 m de 420 kotundan S = 0.1392 lik artan bir eğimle Y =
119.27 m de 425.00 m lik kota ulaşmaktadır. Buradan çıkışa kadar sabit duvar yüksekliğiyle
devam etmektedir.Küçük debilerdeki çalışma koşullarında santral binası ön yüzeyinde ve
tabanda sızmalardan oluşacak tahribatları önlemek amacıyla bir portafonun yapılmasına gerek
duyulmuştur.

a) Q= 500 m3/s
b) Q= 1000 m3/s
Foto 3. Sıçratma ucu bölgesindeki akım koşullarının görünüşü (orijinal)
4.9. Sıçratma Ucu Bölgesindeki Su Yüzü Profillerinin Belirlenmesi

Model üzerinde nihai düzenlemeler yapıldıktan sonra dolusavak şutu topuğundaki 50 m’lik
düşey kurbun başlangıcından jetin dalma havuzuna düştüğü noktaya kadar olan bölümünde
eksen, sağ kenar ve sol kenar boyunca olmak üzere 3 ayrı kesitte su yüzü ölçümleri yapıldı.
Eksen boyunca Q = 1000, 3000, 5000 ve 8200 m3/s için yapılan ölçümler sonucunda çizilen su
yüzü profilleri çizilmiştir. Ayrıca bu bölgedeki akım koşullarını belirleyebilmek amacıyla tüm
çalışma debilerinde dolusavağın üstten görünüşü ve mansaptan fotoğrafları çekilmiştir (Foto 3).
Sıçratma ucu bölgesindeki deflektör üzerinde 8 ayrı kesitte enine su yüzü profilleri
belirlenmiştir. Yapılan düzenlemeler sonrasında eksen bölgesinde su yüzü kotları artmakta duvar
kenarlarında ise 6-7 m civarında olmaktadır. Ayrıca düşey kurbun mansabında düzensiz
aralıklarla akımdan koparak yan duvarlar üzerinden aşan akım ipçiklerinin söz konusu duvarlar
üzerinden aşmaması için duvar yükseklikleri 15 m olarak belirlenmiştir.
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4.10. Nihai Durumdaki Deflektör Formunun Belirlenmesi ve Deflektör Boyunca Yapılan
Basınç Ölçümleri

Model çalışmalarında denenen çeşitli deflektör alternatifleri deflektör üzerinde oluşan alt
basınçlar ve profilin çıkıştaki su jeti yayılımına olan etkileri açısından değerlendirilmiş ve bu
açıdan en uygun olan alternatif nihai çözüm olarak kabul edilmiştir. Deflektör nihai çözümünde
daha önce denenen alternatiflerde olduğu gibi basınç ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümler için
deflektörler üzerine basınç alıcı uçlar yerleştirilmiştir. Nihai durumdaki deflektör üzerine
yerleştirilen 20 adet basınç alıcı uç yerleştirilmiştir. Diğer alternatiflerde olduğu gibi bu durumda
da Q = 1000, 3000, 5000 ve 8200 m3/s lik debilerde basınç okumaları yapılmıştır. Yapılan
ölçümlerde deflektörün sonuna doğru yan kanallarda oluşan su seviyesi deflektör üzerindeki su
seviyesinden daha düşük olmaktadır. Bu nedenle yapının sonuna doğru akım deflektörün üst
yüzeyinin kenarından yan kanallara doğru yönelmektedir.
Sıçratma eşiğine yerleştirilen deflektör için denenen alternatiflerin tümünde deflektörlerin yan
yüzeylerinin mansap kısmının yukarı kotlarında alt basınçlar oluştuğu belirlenmiştir. Maksimum
negatif basınç Q=1000 m3/s lik debinin deşarjında 8 nolu basınç alıcı uçta 0.56 kg/cm2 olmuştur.
Nihai durumdaki deflektör üzerinde kritik negatif basınçların elde edildiği bölge Şekil 5’de taralı
alan olarak verilmiştir.

Şekil 5. Defleftör üzerindeki negatif basınç bölgeleri
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Bunun yanında, dolusavak şutu üzerine yerleştirilen havalandırıcıların akıma karıştıracağı
hava nedeniyle söz konusu alt basınçların prototipte modelde ölçülen büyüklükte olmayacağı
beklenebilir. Böylece bu husus kavitasyon oluşmasını önleyecek bir faktör olarak da
düşünülebilir. Ayrıca kavitasyon oluşacağı değerlendirilse bile oluşacak buhar kabarcıklarının
tekrar yoğunlaşmaları için gerekli yüksek basınç bölgesine ulaşmadan yapıyı terk edecekleri
(çünkü alt basınç bölgesi deflektörün sonundadır) dikkate alınırsa deflektör yüzeyi üzerinde
hasar meydana getirmeleri söz konusu olamayacaktır.
4.11. Mansaptaki Akım Koşullarının İncelenmesi

Model çalışmaları içerisinde sıçratma ucu mansabındaki akım koşullarının da incelenmesi
istenmiş ancak konu ile ilgili nehir tabanı oyulma çalışmaları talep edilmiştir. Orijinal proje
durumundaki sıçratma ucu mansabında Q = 1500 m3/s lik debiye kadar çıkan jetin sağ ve sol
yamaçlara çarpıp bu bölgeleri yıkadığı tespit edilmiştir. Ancak bu durum nihai çözümde sıçratma
ucu bölgesinin daraltılması ile önlenmiş ve bu bölgeye yerleştirilen deflektör ile de napın
istenilen şekilde yayılımı sağlanarak mansaptaki enerjinin sönümlenmesi daha etkili hale
getirilmiştir (Foto 4).

a) Q= 3000 m3/s
b) Q= 8200 m3/s
Foto 4. Sıçratma ucu bölgesindeki akım koşullarının görünüşü (nihai)
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Orijinal proje ve nihai durumdaki sıçratma ucundan çıkan jet profilleri ve mansap çarpma
bölgeleri belirlenmiştir. Modelde önce sabit tabanlı olarak inşaa edilen nehir yatağında yapılan
ölçümler ve gözlemler sonunda orijinal durumda ve nihai durumdaki su jetlerinin maksimum
debide dalma havuzu içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Ancak nihai durumdaki su jeti
maksimum debide deflektör etkisi ile orijinal proje durumuna nazaran yaklaşık 5 m mansaba
kaymıştır. Bu durumda akımın enerjisinin daha etkili şekilde sönümlendiği belirlenmiştir. Nihai
durumda akımın, sıçratma ucundan 320 –330 m mansapta enerjisinin tam olarak sönümlenerek
düzgün bir şekilde nehir yatağına karıştığı gözlenmiştir. Bunun yanısıra jetin nehir yatağında
çarpma bölgesindeki alivyon malzemeyi oyup sürükleyerek kendi dengesine ulaştığında dalma
havuzunun daha etkili bir şekilde çalışacağı söylenebilir.
Bu arada modeldeki hareketli nehir taban malzemesi ile yapılan oyulma bölgesi
çalışmalarında nehir yatağındaki alivyon malzemenin büyük bir bölümünün mansaba doğru
harekete geçtiği ve santral önündeki bölgede önemli bir birikimin olmadığı gözlenmiştir.
Mansaptaki girişimin tüm debilerde yapı üzerine önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir.
Bununla birlikte nihai durumda maksimum debide 5 m mansaba ötelenen jetin girişiminin santral
önünde genellikle sakin olan akım koşullarını daha düzgün hale getirdiği belirlenmiştir.
5. SONUÇLAR

Artvin Barajı ve HES dolusavak model deneyleri dolusavak çalışırken santralın devre dışı
kaldığı kabulüne göre yapılmıştır. 1/100 ölçekli model üzerinde Froude benzeşimi ile yapılan
çalışmaların sonuçları aşağıda özet halinde verilmiştir.
a) Dolusavak yaklaşımında yüzey akımının baraj eksenine simetrik olmadığı ve sol sahile doğru
hafif bir kurb yaparak yüklendiği gözlenmiştir.Sol sahilde dolusavağın 80 m menbaında
rezervuara doğru uzanan burunun etkisinden dolayı dolusavak yaklaşımında yüzeysel bir çevrinti
olduğu tespit edilmiş, bu durumun dolusavak ve deşarj kanalı üzerindeki akımı aşırı derecede
etkilemediği belirlenerek herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
b) Model çalışmaları ile deneysel debi-seviye eğrisi elde edilermiş ve yapılan ölçümler
sonucunda dolusavağın, Q=8200 m3/s’lik maksimum debiyi hidrolik hesaplar sonucu bulunmuş
olan 511.60 m seviyesinden 55 cm daha düşük göl kotunda (511.05) deşarj ettiği belirlenmiştir.
c) Dolusavak eşiği boyunca 5 ayrı kesite yerleştirilen basınç aalıcı uçlar ile 7 ayrı debi değerinde
yapılan basınç ölçümleri sonucunda elde edilen en büyük negatif basınç değeri –0.36 kg/cm2
olarak bulunmuştur. Bu değer böyle yapılar için kabul edilen –0.40 kg/cm3 llik negatif basınç
değeri sınırı içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle dolusavak profilinde herhangi bir düzenlemeye
gerek duyulmamıştır.
d) Dolusavak eşiği boyunca ve mansabında yapılan su yüzü ölçümleri sonucunda akımın orta
ayırma duvarları ile yan duvarlar üzerinden aşmadığı ve duvar yüksekliklerinin yeterli olduğu
tespit edilmiştir.
e) Orijinal proje durumu dolusavak boşaltım kanalı topuğundaki düşey kurbun bu bölgede ve
mansabındaki kesite akımı uniform olarak yayamayarak sıçratma ucu ve bölgesinde akım
düzensizliklerine sebep olduğu tespit edilmiş ve denenen varyantlar sonucunda Şekil 4’de verilen
düzenlemeler yapılmıştır.
f) Orijinal proje durumunda boşaltım kanalı sonunda ve sıçratma ucu bölgesinde 58 m olan
kanal kesitinin tümünün akım tarafından kullanılmadığı belirlenmiş söz konusu bölgede kanal
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kesiti 28 m’ye indirilmiştir. Böylece Q 1500 m3/s lik debilerde sıçratma ucundan çıkan jetin sol
yamaca çarparak bu bölgeyi yıkaması da önlenmiştir. Şekil 5’de planı verilen sıçratma ucu
bölgesinde yan duvarlara planda 120 m’lik bir dairesellik ile deşarj kanalı yan duvarlarına
bağlanmıştır. Ayrıca küçük debilerdeki çalışma koşullarında santral binası ön yüzeyinde ve
tabanda sızmalardan dolayı oluşacak tahribatları önlemek amacıyla portafo düzenlenmiştir.
g) Nihai durumdaki sıçratma ucu bölgesinde, dolusavak şutu topuğundaki 50 m’lik düşey
kurbun başlangıcından jetin dalma havuzuna düştüğü noktaya kadar olan bölümünde su yüzü
kotları ölçülmüş ve çeşitli debilerde eksen boyunca elde edilen su yüzü profilleri çizilmiştir.
Deflektör üzerinde 8 ayrı kesitte enine su yüzü profilleri çıkarılmıştır. Sıçratma ucu bölgesinde
15 m olarak belirlenen yan duvar yükseklikleri maksimum debinin deşarjında düzensiz akım
ipçiklerinin zaman zaman duvar üzerinden aşmasına izin verildiği takdirde 12 m’ye indirilmesi
kabul edilebilir.
h) Sıçratma ucu bölgesinde akımın istenilen şekilde yayılarak enerjinin daha etkili
sönümlenmesini sağlayacak ve akımın nehir tabanına yapacağı dinamik etkiyi azaltacak bir
deflektör yerleştirilmiştir. (Şekil 4). Deflektör boyunca 20 adet basınç alıcı uç yerleştirilmiş ve
yapılan deneylerde maksimum negatif basınç Q = 1000 m3/s debide 8 nolu basınç alıcı uçta –
0.56 kg/cm2 olduğu belirlenmiştir. Nihai durumdaki deflektör üzerindeki kritik negatif
basınçların elde edildiği bölge Şekil 5’de taralı alan olarak verilmiştir.
k) Model çalışmalarında mansap koşulları incelenirken orijinal proje durumunda olan Q = 1500
m3/s debiye kadar olan debilerde sıçratma ucundan çıkan jetin genellikle sol yamaca çarpıp bu
bölgeyi yıkadığı tespit edilmiştir. Bu durum nihai çözümde bu bölgeye yerleştirilen deflektör
boyutları ve akım koşullarında dikkate alınarak sıçratma ucu bölgesinin daraltılması ile önlenmiş
ve söz konusu deflektör ile de jetin istenilen şekilde sönümlenmesi sağlanmıştır. Sıçratma
ucundan çıkan jetin enerjisinin dalma havuzunda etkili bir şekilde sönümlenerek sıçratma
ucunun 320 – 330 m mansabında düzgün bir şekilde dere yatağına karıştığı gözlenmiştir. Ayrıca
hareketli nehir tabanı malzemesi ile yapılan oyulma bölgesi çalışmalarında nehir yatağındaki
alivyon malzemenin büyük bir bölümünün mansaba taşındığı ve santral önünde önemli bir
yığılma olmadığı belirlenmiştir. Bunun yanısıra sıçratma ucu mansabında jetin dalma
havuzundaki girişiminin yapıya herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı santral önünde akımın
oldukça düzgün olduğu gözlenmiştir. Öte yandan nihai durumdaki jetin çarpma bölgesinin
orijinal duruma nazaran 5 m mansaba ötelendiği belirlenmiş ve bu durum girişim bölgesini
yapıdan daha çok uzaklaştırmıştır.
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BÜYÜK MENDERES HAVZASI SULAMA ŞEBEKELERİ SU
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ÖZET

Klasik su kullanım etkinliğine ilişkin kavramlar sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve
sulama yönetimi için uygun araçlardır. Ancak, su tahsisatı ve transfer politikalarını açıklamak
için uygun görülmemektedir. Klasik su kullanım etkinliği Ec = Uci / (1-LR)VD eşitliği ile
tanımlanmaktadır. Bu eşitlik bitki su tüketimi Uci, yıkama suyu gereksinimi LR ve sisteme
saptırılan sulama suyunu VD temel almaktadır. Klasik su kullanım etkinliği su kaynağına tekrar
giren, derine sızan ve sulama yüzey akışları gibi sulamadan dönen akış miktarını göz önüne
almamaktadır. Bu neden ile klasik su kullanım etkinliği hesaplamalarını temel alan etkinlik
artırma çalışmaları gerçek su tasarrufları ile sonuçlanmamaktadır. Klasik su kullanım etkinliğinin
sınırlarını aşmak için su kaynaklarına karar vermede etkin su kullanım etkinliği Ee olarak
isimlendirilen yeni bir kavram önerilmektedir. Etkin su kullanım etkinliği Ee = Uci / Ue olarak
gösterilmekte, Ue suyun etkin kullanımı veya etkin-giren akış ile etkin-çıkan akış arasındaki
farktan oluşmaktadır. Etkin su kullanım etkinliği, her kullanım döngüsü için giren akış tahmin
edildiğinde bir havzada dağıtılan ve tekrar su kaynağına dönen suyun niceliğini ve niteliğini göz
önüne almaktadır. Bu çalışmada, Büyük Menderes havzasında yer alan ve su kaynağı yönünden
birbirine bağlı olan Nazilli, Akçay, Aydın ve Söke sulama şebekelerinde 2003 yılı sulama sezonu
süresince kullanılan sulama suyunun etkinliği klasik proje, geliştirilmiş klasik ve etkin su
kullanım etkinliği yöntemlerine göre hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Su tahsisatı, klasik, geliştirilmiş klasik ve etkin su kullanım etkinliği
A NEW WATER USE EFFICIENCY CONCEPT FOR WATER ALLOCATION IN
GREAT MENDERES BASIN IRRIGATION NETWORKS
ABSTRACT

Classical water use efficiency concepts are appropriate tools for irrigation design and
irrigation management, but they are poorly suited for formulating water allocation and transfer
policies. Classical efficiency can be expressed as Ec = Ucı / (1-LR) VD where, Ucı is the irrigation
water consumed by crops, LR is the leaching requirement and VD is the irrigation water
delivered. Classical efficiency concepts ignore the value of return flows-irrigation water runoff
and seepage that re-enters the water supply. Consequently, decision intended to raise water use
efficiency that has been based on classical efficiency calculations often do not result in real water
savings. To overcome the limitations of classical water use efficiency, we have proposed a new
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concept effective water use efficiency Ee, for water resources decision making; Ee = Ucı / Ue
where, Ue is effective use of water. The effective irrigation efficiency Ee, takes into account both
the quantity, and quality of the water delivered from and returned to basins water supply when
estimating the total freshwater input for each use-cycle. In this study, efficiency of irrigation
water used during the irrigation season of 2003 year in Nazilli, Akçay, Aydın and Söke irrigation
networks fastened on each other aspect of the water resource in the Great Menderes basin have
been compared to classical project and developed classical and effective water use efficiencies,
and demonstrated their differences and the advantages of the using methods. We did this by
computing Ec, Edc and Ee for irrigation networks investigated.
Key Words: Water allocation, classical, developed classical and, effective water use efficiency
1. GİRİŞ

Etkinlik, bir sistemde toplam girdi için yararlı çıktının oranı olarak tanımlanmaktadır. Sulama
etkinliğinin klasik kavramları çiftçiler için sulama yönetim kararlarını vermede, planlamacılar
için ise su iletim ve uygulama sistemlerini projelemede uygun olmaktadır. Ancak, klasik su
kullanım etkinlikleri bir bütün olarak su havzalarında doğru olmayan kararlara ve hatalı kamu
politikalarına neden olabilmektedir. Kritik farklılık, bir bütün olarak bir su havzası için doğru
olmayan, ancak çiftçilerin düzenlemesi veya projecilerin idare etmesi gereken su miktarının
toplam girdiyi oluşturduğu bir sulama sisteminin projelendirilmesinden yâda sulanan tarlaların
yönetilmesinden kaynaklanmaktadır. Su, bir havza boyunca aktığı için birkaç kez
kullanılabilmektedir. Bu neden ile her kullanım döngüsünde toplam girdiyi sadece etkin olarak
kullanılan su oluşturmaktadır. Klasik etkinlik kavramları, sistematik olarak verilen sulama
suyunun herhangi bir uygulamasından dönen akışları dikkate almamaktadır. Tuz yıkama
gereksinimini göz önüne almayan klasik proje su kullanım etkinliğinin %50 olması, dağıtılan
suyun %50’sinin bitki buharlaşması ve terleme ile atmosferde kaybolduğunu diğer %50’sinin ise
derine sızma ve yüzey akışları ile tekrar kaynağa girdiğini açıklamaktadır. Dönen bu akış
genellikle mansapta saptırma yapıları veya pompalar aracılığı ile tutulmakta ve yeniden
kullanılmaktadır. Su bir döngü içerisinde yeniden kullanıldığı zaman tüm havza kapsamında su
kullanım etkinliği artmaktadır. Bu durumda, bir bütün olarak düşünülen sulama sistemi herhangi
bir kısmına göre daha fazla su kullanım etkinliğine sahip olabilmektedir.
İletim, dağıtım ve tarla su uygulama kayıpları toplam proje su kullanım etkinliğini
oluşturmaktadır. Bu yüzden, toplam proje etkinliği geniş bir değişim aralığı göstermektedir.
Proje su kullanım etkinliği Yemen’de %20, Tayland’da %28, Meksika’da %26 olmasına karşın
borulu sistem, yağmurlama ve damla sulama teknolojilerinin kullanıldığı Kıbrıs ve İsrail’de
%50 ve daha yüksek değerlerde gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan ülkeler için ortalama toplam
proje etkinliği %30 dur. Amerika Birleşik Devletlerinde %30 ile %80 arasında değişmekte olup
ulusal ortalama %41’dir [Anonymous, 2002]. Ülkemiz DSİ sulamalarında 2002 yılında ortalama
proje su kullanım etkinliği %44,2, 1993–2002 yılları arasında ise %43,1 olarak gerçekleşmiştir
[Anonymous, 2004].

Etkin su kullanım etkinliği olarak isimlendirdiğimiz yeni bir kavram her yeni döngünün
etkilerini, kullanım döngülerinin sırasını ve her kullanım döngüsü süresince oluşan su
kalitesindeki değişimleri incelemektedir. Bu yöntem tuz yoğunluğundan kaynaklanan su
kaynaklarının bozulmasına ve su kullanım etkinliğine odaklanmaktadır. Bu çalışmada, Büyük
Menderes havzasında membadan, mansaba doğru ardışık olarak yer alan ve su kaynağı yönünden
birbirine bağlı Nazilli, Akçay, Aydın ve Söke sulama şebekelerinde 2003 yılı sulama sezonu
süresince kullanılan sulama suyunun etkinliği; klasik proje, geliştirilmiş klasik ve etkin su
kullanım etkinliği yöntemlerine göre hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.

Materyal

Büyük Menderes havzasında DSİ XXI. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen Nazilli, Akçay,
Aydın ve Söke sulama şebekelerinin su kullanım etkinliğini farklı yöntemler ile hesaplamayı
amaçlayan bu çalışmada materyal olarak; sulama şebekelerine alınan sular, Blaney-Criddle
yöntemine göre hesaplanan bitki-su tüketim değerleri, sulama suyu ppm değerleri, net sulama
alanları, depolama yapıları, su alma yapıları ve ana kanal debileri kullanılmıştır. Sulama suyu
kalitesine ilişkin veriler arazi çalışması sonucu alınmış ve laboratuvar koşullarında
değerlendirilmiştir. Tablo 1’de incelenen sulama şebekelerine ilişkin veriler sunulmaktadır
[Anonymous, 2003]. Sulama şebekelerinin bağlı olduğu Aydın iline ilişkin uzun yıllar ortalama
yağış miktarı 646.5 mm’dir. Nispi nem %63, ortalama sıcaklık 17.7 oC dir. Sulama şebekelerinde
tarla bitkileri, özellikle endüstri bitkileri yetiştiriciliği tarımsal üretimde en önemli yeri almakta,
bunun yanında sebze ve meyve yetiştiriciliği de yapılmaktadır.
Tablo 1. Büyük Menderes Havzasında İncelenen Sulama Şebekelerine ilişkin Veriler *
SULAMA ŞEBEKELERİ
Net Bitki Su Tüketimi (hm3)

NAZİLLİ
104.24

AKÇAY
58.831

AYDIN
65.88

SÖKE
137.94

Şebekeye Alınan Sular (hm3)
Net Sulama Alanları (ha)

241.00
15000

129.356
14900

107.83
14500

243.25
26000

1943
Işıklı Gölü +
Adıgüzel
Barajı

1965

1982
Işıklı Gölü +
Adıgüzel +
Kemer Barajı

İşlemeye Açıldığı Yıl

Ana Kanal Debileri (m3/s)

Sağ : 7.60
Sol : 7.40

Sağ : 7.60
Sol : 6.50

1991
Işıklı Gölü +
Adıgüzel +
Kemer Barajı
A1 : 21.132
A2 : 2.70

Su Alma Yapıları

Depolama Yapıları

Kemer Barajı

S1 : 16.60
S2 : 13.00

Regülâtör

Regülâtör

Regülâtör

Regülâtör

Sulama Suyu Tuz Yükü (ppm)
Dönen Akış Tuz Yükü (ppm),

832
1440

365
750

563
1063

640
1600

Çıkan Akış Tuz Yükü (ppm)

1120

563

768

0.00

* Anonymous, 2003

Sulama şebekeleri için gereksinim duyulan sulama suyu Işıklı gölü, Adıgüzel ve Kemer
barajlarından sağlanmaktadır. Işıklı gölü, Denizli ili, Çivril ilçesinin kuzey-doğusunda
seddelenmiş bir doğal göl olup Gökgöl ve Işıklı gölünden oluşmaktadır. Adıgüzel barajı, Denizli
ili, Güney ilçesinin kuzeyinde kaya dolgu baraj olup depolamanın önemli su kaynakları Banaz
çayı, Hamam çayı ve Işıklı gölüdür. Kemer barajı Akçay üzerinde inşa edilmiş olup sulama ve
enerji amaçlıdır [Koç, 1998].
2.2. Yöntem

İncelenen havza sulama şebekelerine ilişkin su kullanım etkinliğini belirlemede klasik proje,
geliştirilmiş klasik ve etkin su kullanım etkinlik yöntemleri kullanılmıştır. Etkinliklere ilişkin
hesaplamalar Microsoft Ofis 2000 Excel bilgisayar programı ile yapılmıştır.
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2.2.1. Klasik Proje Sulama Etkinliği

Sulamaya ilişkin kaynakçalar birçok klasik su kullanım etkinlik kavramını içermektedir.
[Israelsen, 1950], sulama etkinliğinin temel kavramını Ec bitkiler tarafından tüketilen suyun Uci,
tarla prizleri veya kanallara yüzey veya yeraltı kaynaklarından dağıtılan suya VD oranı olarak
tanımlamaktadır.
Bitkiler tarafından buharlaşan sulama suyu
Ec =

=
Uygulanan, dağıtılan veya saptırılan sulama suyu

Uci
VD

=

ETB - Pe

(1)

VD

Burada, ETB evapotranspirasyon, Pe etkili yağıştır. Dünya sulamacıları tarafından kabul gören
bu ilk etkinlik kavramı tarımsal sulama tasarımcıları için uygun, ancak sınırlı bir göstergedir.
Faydalı kullanımın tahmin edilen bir miktarını karşılamak için yönetilmesi gereken suyun
miktarını uygulamaktadır. Gereksinim duyulan yıkama suyunu ihmal ettiğinden tasarım amaçları
için kullanımı sınırlıdır.
2.2.2 Geliştirilmiş Klasik Sulama Etkinliği

Sulama suyu bitkiler tarafından terleme ve toprak yüzeyinden buharlaşma ile kaybolduğunda
tuz arkada kalmakta ve toprakta birikmektedir. En elverişli bitki üretimi için uygun bir tuz
dengesinin sürdürülmesi kalan tuzların aşırı su uygulaması ile belirli zaman aralıklarında toprak
profilinden yıkanmasını gerektirmektedir. Elverişli bir tuz dengesini sürdürmek için kök bölgesi
altına geçmesi gereken sulama suyu uygulamasının en düşük miktarı VLR yıkama suyu
gereksinim oranı LR olarak tanımlanmaktadır [Keller, 1992].
LR

VLR
=

(2)

Uci + VLR

Bitkilerin toprak tuzluluğuna dayanımı farklı olduğu için sulama suyu kalitesi ve her bitkinin
gereksinim duyduğu yıkama suyu miktarı kendine özgüdür. Aynı zamanda toprak bünyesi,
sulamaların tekrarı ile sulama suyu uygulama yönteminin bir fonksiyonudur. Farklı bitkiler ve
sulama suyu kaliteleri için yıkama suyu gereksinimleri Ayers ve Wescot [1985] tarafından
araştırılmış ve belgelendirilmiştir. Sonuç olarak (1) nolu eşitlikte verilen sulama etkinliği klasik
kavramı yıkama suyu gereksinimlerini de açıklamak için genişletilmiştir.
Edc =

Edc =

Ec

(3)

(1-LR)
(ETB – Pe) + VLR
VD

=

Uci + VLR

=

VD

Uci

(4)

(1 – LR)VD

Klasik sulama etkinlik kavramını kullanan sulama mühendisleri bazı sorunları aşabilmek için
oldukça yoğun bir çaba içerisinde olmuştur. Klasik sulama etkinliğinin; uygulama yeknesaklığı,
etkin yağış ve gerçek bitki evapotranspirasyon tahmini ile ilişkisi, evapotranspirasyon ve yıkama
suyu gereksinimini karşılama ile birlikte doğru ve faydalı su kullanımının ne olduğu, iletim
kayıpları için kullanılacak uygulama değerleri, tuz yıkama gereksinimleri, evapotranspirasyon
potansiyellerinin karşılanması, sulama sıklığı ve sulama programı ile ilişkinin nasıl olması
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gerektiği henüz tam anlamı ile açıklanamamıştır.
2.2.3 Etkin Sulama Etkinliği

Jensen [1977] ve Jensen et al. [1980], klasik su kullanım etkinliğinin, sulama suyunun
iyileştirilmesini dikkate almadığı için kaynakları geliştirmede çoğunlukla yanlış uygulandığını
belirtmişlerdir. Su kaynakları yönetim amaçları için Jensen [1977] net sulama etkinliği EN
kavramını önermiştir.
EN =Ec + ER (1-Ec)

(5)

Burada, Ec Israelsen [1950] tarafından belirtilen klasik proje su kullanım etkinliğidir. ER
buharlaşmayan suyun bir kısmı olup tekrar sulamada kullanılabilmektedir. Bu neden ile (5) nolu
eşitlik yıkama suyu gereksinimlerini veya dönen akışların oluşturduğu tuz etkilerini dikkate
almamaktadır. Etkin kaynak ve kullanım kavramları ile birlikte etkin su kullanım etkinliği
kavramı (5) nolu eşitlik ile klasik etkinlik yaklaşım sınırlarını aşmaktadır. Su kaynaklarını
koruma fırsatları için yapılan stratejik araştırmalara su kalitesinin dahil edilmesi, makro ve mikro
bakış açıları arasında bir köprünün oluşturulması yönünde anlamlı ve yararlı bir araç
sağlamaktadır. Faydalı tüketim kullanımını doğrudan karşılayabilen gerçek kaynağın miktarı
etkin kaynaktır. Bitki evapotranspirasyonu ve buharlaşma ile tüketilen sulama suyu yoğunlaşan
tuz ve arta kalan suyu bırakmaktadır. Su kaynağının bazı kısımları (yıkama gerektiren LR) kabul
edilebilir düzeyde toprak tuzluluğunu sağlamak için bitki kök bölgesinden yıkanmalıdır. Ekimi
yapılan bitki deseni tuza duyarlı ve su kaynağı fazla tuz içerirse, tuzu yıkamak için daha yüksek
yıkama oranına (LR) gereksinim duyulmaktadır.
Ve = (1-LR)V

(6)

Bir bölge için gerçek su kullanımı U bölgeye giren akış ile bölgede iyileştirilebilen veya
yeniden kullanılabilen çıkan akış arasındaki farktır. Benzer şekilde, bir bölge için etkin su
kullanımı Ue etkin giren akış Veı ve etkin çıkan akış Veo arasındaki farktan oluşmaktadır.
Ee =

Uci
Ue

=

Uci
Veı - Veo

=

ETB – P

(7)

(1-LRI)VI – (1-LRo)Vo

Burada, ı giren akışı, o ise çıkan akışı göstermektedir. Diğer bir anlatım ile etkin su kullanım
etkinliği sistem tarafından etkin olarak tüketilen suyun miktarı ile açıklanan bir sistemin
etkinliğidir.
3.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Büyük Menderes havzasında yer alan ve DSİ’ce yapımı tamamlanarak sulama birliklerine
devredilen Nazilli, Akçay, Aydın ve Söke sulama şebekelerinin su kullanım etkinliği, proje
klasik, geliştirilmiş klasik ve etkin sulama etkinliği yöntemlerine göre hesaplanmış, elde edilen
değerler Tablo 2 ve Şekil 1’de verilmiştir. İncelenen sulama şebekelerine ilişkin su kullanım
etkinliğini belirlemede (1), (4) ve (7) nolu eşitlikler kullanılmıştır. Havza sulama şebekeleri
Büyük Menderes nehri ve yan kolları üzerinde inşa edilmiş regülâtörler aracılığı ile sulama
suyunu almaktadır. Sulama şebekelerinde sulamadan dönen sular, bir sonraki ardışık sulama
şebekesinin su kaynağını oluşturmaktadır. İncelenen sulama şebekelerinde giren akış Vı tuz
yoğunluğu Nazilli, Akçay, Aydın ve Söke sulama şebekeleri için sırası ile 832, 365, 563 ve 640
ppm olarak ölçülmüştür. Sulama şebekelerine saptırılan sulama sularının tuz miktarları, Nazilli
sulama şebekesinde 0.832 kg/m3, Söke sulama şebekesinde ise 0.64 kg/m3 olarak hesaplanmıştır.
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Havza sulama şebekelerinde sisteme giren akışların sulama suyu kalitesi C2S1 özelliği
taşımaktadır. Sulama şebekelerine giren akışların tuz yoğunluğu ile yetiştirilen bitki desenleri
göz önüne alındığında giren-akışların yıkama suyu gereksinimi, Nazilli sulama şebekesinde
%16,62, Akçay sulama şebekesinde %7.13, Aydın ve Söke sulama şebekelerinde ise %11.27 ve
%13’dür. Nazilli sulama şebekesi için etkin giren akış Veı 100–16,62 = %83,38, Akçay, Aydın
ve Söke sulama şebekelerinde ise sırası ile %92.87, %88.73 ve %87’dir. Su depolama
yapılarında mevsim içerisinde depolanan su miktarları temel alınarak sulama şebekelerine
saptırılan su miktarları Nazilli, Akçay, Aydın ve Söke sulama şebekelerinde %32.13, %36.96,
%29.95 ve %100 olarak gerçekleşmiştir. Sulama şebekelerinde sulamadan dönen akışların tuz
yükü 1600 ppm değerine kadar yükselmiştir. Sulamadan dönerek nehre katılan akışların, diğer
bir söylem ile çıkan akışın Veo mansaba hareketinde nehir tuzluluğu Nazilli sulama şebekesinin
mansabında 1120 ppm değerine kadar yükselmekte olup giren akışa göre çıkan akışın tuz yükü
%36,4 oranında artmaktadır. Nazilli, Akçay, Aydın sulama şebekelerinde çıkan akışın yıkama
suyu gereksinimi %22.06, %11.27 ve %15.41 olarak hesaplanmıştır. Belirtilen yöntemin Nazilli
sulama şebekesine uygulanma aşamaları aşağıda verilmiş olup, buna göre;
Tablo 2. Büyük Menderes Havzası Sulama Şebekelerinde Klasik Proje, Geliştirilmiş Klasik ve
Etkin Su Kullanım Etkinliklerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması1
NAZİLLİ
SULAMASI

AKÇAY
SULAMASI

AYDIN
SULAMASI

SÖKE
SULAMASI

750000

350000

400000

235000

832

365

563

640

16.62

7.13

11.27

13.00

83.38

92.87

88.73

87.00

32,13

36,96

26,95

100

Tarımsal alan, Uci (Akışın %'si)3

13.00

16.02

15.47

58.00

Tabansuyu bitkileri (Akışın %'si)

2.25

2.38

2.41

3.38

Toplam (Akışın %'si)

15.25

18.40

17.88

61.38

Su, (Akışın %'si)

16.88

18.56

9.07

38.62

Tuz (ppm)

1440

750

1063

1600

İyileştirme (Dönen akışın %'si)

100

100

100

0

Su, Vo (Akışın %'si)

84.75

81.60

82.12

0

Tuz (ppm)

1120

563

768

-

SULAMA ŞEBEKELERİ
GİREN AKIM
Su kaynağı V1 (*1000 m3 )
Tuz (ppm)
Yıkama suyu,

LRı2

Etkin kaynak, Veı (Akışın %'si)
SAPTIRILAN SU, (Akışın %'si)
NET SU TÜKETİMİ

SULAMADAN DÖNEN AKIŞ

ÇIKAN AKIM

Yıkama suyu, LRo

2

22.06

11.27

15.41

-

Etkin Çıkan Akım, Veo (Akış %'si)

66.05

72.40

69.47

0

ETKİN KULLANIM, Ue (Akışın %'si)

17.33

20.46

19.26

87.00

Geliştirilmiş Klasik Etkinlik, Edc

48.5

46.7

64.7

66.7

Etkin Etkinlik, Ee

75.0

78.3

80.3

66.7

Klasik Etkinlik, Ec

40.5

43.3

57.4

58.0

ETKİNLİK

1 Sulamalara ilişkin drenaj akışı, kanal debileri, dağıtım ve işletme kayıpları için 2003 yılı verileri temel alındı
2 Yıkama suyu gereksinimi için Ayyıldız, M, 1983, temel alındı.
3 Blaney-Criddle yöntemine göre hesaplandı
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1. Büyük Menderes nehri üzerine inşa edilen Feslek regülâtörü aracılığı ile toplam nehir
akışının %32.13’ünün saptırıldığı Nazilli sulama şebekesinin su kaynağı ortalama 832 ppm tuz
yoğunluğuna sahiptir. Mevcut su kalitesinde şebeke içerisinde ekimi yapılan karmaşık bir bitki
deseni için giren akışın yıkama suyu gereksinimi LRı %16.62’dir. Gerçek giren akış veya etkin
kaynak Vı (%100-%16.62) %83.38 dir. Hesaplanan bu değer Büyük Menderes nehrinin Nazilli
sulama şebekesine ulaştığı noktada etkin akış Veı veya etkin kullanılabilir kaynak olarak
tanımlanmaktadır.
2. Nazilli sulama şebekesinde sulamadan dönen akışların şebekenin bitim noktasından tekrar
Büyük Menderes nehrine katıldığı noktanın hemen aşağısında mansaba doğru hareket ederken
nehir suyunun tuzluluğu 1120 ppm değerine ulaşmaktadır. Burada, çıkan akışın yıkama suyu
gereksinimi LRo %22.06’dır. Gerçek çıkan akışın Vo %77.94’ü [%77.94 * (%100–%15.25)]
etkin çıkan akış Veo değerini vermektedir.
3. 1 ve 2 nolu aşamalar temel alındığında Nazilli sulama şebekesi için etkin kullanım Ue
sulama şebekesi için suyun saptırıldığı noktanın üzerindeki nehir akışının %83.38’den
sulamadan dönen akışların nehre girdiği noktanın altındaki nehir akışı olan %77.94’ün
çıkarılması ile hesaplanmaktadır. Sulama şebekesi hizmet alanı içerisinde buharlaşan suyun
hacmi incelenen bölgedeki Büyük Menderes nehir akışlarının %15.25’idir. Sulama alanında
ekimi yapılan bitkiler su kaynağının %13’ünü, taban suyu bitkileri ve faydalı olmayan
buharlaşmanın ise %2.25’ini tükettiği temel alınmaktadır. Sulama şebekesinden dönen akışın
tümü nehir mansap güzergâhı boyunca yeniden görüldüğü için etkin kullanım, Ue = (%83.38*
%100) – [(%100 - %22.06) * (%100 - %15.25)] = %17.33’dür. Sulama şebekesinde buharlaşma
ve evapotranspirasyon ile %15.25’lik gerçek tüketime ek olarak nehir tatlı suyunun (%17.33 %15.25) = %2.08’i tuz yoğunluğu ve birikimi nedeniyle etkin olarak kaybolmaktadır. Bu
eşitlikteki tatlı su tüketiminin küçük bir miktarı buharlaşma veya evapotranspirasyon ile
tüketildikten sonra arkada kalan tuzların yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Bunun büyük
çoğunluğuna dönen akıştaki tuz birikimi neden olmaktadır.
4. Yukarıda hesaplanan değerler temel alındığında Nazilli sulama şebekesi için etkin su
kullanım etkinliği Ee = (%13.00 / %17.33) = %75 dir.
5. Sulama şebekesine ilişkin geliştirilmiş klasik sulama etkinliği, sulama alanı toplam bitki-su
tüketim değerine bitki gelişimi için gerekli yıkama suyu hacminin eklenmesiyle elde edilen
toplam sulama suyu miktarının, sulamaya saptırılan su miktarına bölünmesidir. Uci + VLR = Uci
/ (1-LR) = %13.00 / (%100-%16.62) = %15.59 olup geliştirilmiş klasik sulama etkinliği Edc =
(%15.59 /%32.13) = %48.5’dir.
6. Klasik proje sulama etkinliği, yıkama suyu gereksinimini göz önüne almaksızın hesaplanan
bitki su tüketim değerinin Uci saptırılan akışa VD bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Nazilli sulama
şebekesi için klasik proje su kullanım etkinliği, Ec = (%13.00 / %32.13) = %40.5 olarak
gerçekleşmiştir.
Şekil 1’de görüldüğü gibi incelenen sulama şebekelerinin klasik proje, geliştirilmiş klasik
sulama etkinlikleri birbirine yakın değerlerde gerçekleşmiştir. Tüm sulama şebekelerinde etkin
su kullanım etkinliği yüksek değerlerde bulunmuştur. Nazilli, Akçay, Aydın ve Söke sulama
şebekelerinde hesaplanan klasik proje su kullanım etkinlikleri göz önüne alındığında sulama
suyunun önemli bir miktarı kullanılmamaktadır. Nazilli sulama şebekesinde %40.5, Akçay
sulama şebekesinden %43.3, Aydın sulama şebekesinde %57.4, Söke sulama şebekesinde ise
%58 oranında su kullanılmamaktadır. Diğer bir söylem ile incelenen tüm sulama şebekeleri için
saptırılan tüm suyun ortalama %49.8’i bitki gereksinimini karşılamak için yeterli görülmektedir.
İncelenen sulama şebekelerinde klasik proje su kullanım etkinsizlik oranları sırası ile %59.5,
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%56.7, %42.6 ve %42’ olup ortalama %50.2’dur. Geliştirilmiş klasik su kullanım etkinlik
yöntemine göre hesaplanan etkinlikler Nazilli, Akçay, Aydın ve Söke sulama şebekeleri için
sırası ile %48.5, %46.7, %64.7 ve %66.7 olarak gerçekleşmiştir. İncelenen sulama şebekeleri
için ortalama geliştirilmiş klasik su kullanım etkinliği %56.65’dir. Şebekelerde kullanılan suyun
%43.35’inden yararlanılmamaktadır. Ancak, geliştirilmiş klasik su kullanım etkinliği ortalaması
klasik proje su kullanım etkinliğinden %5.65 kadar daha yüksektir. Geliştirilmiş klasik su
kullanım etkinliği giren akışın içerdiği tuz miktarını toprak profilinden uzaklaştırmak için gerekli
yıkama suyu miktarını gözönüne aldığından klasik proje su kullanım etkinliğine göre daha
yüksek bir değerdedir.

Klasik Proje Etkinliği, Ec

Gelştirilmiş Klasik Etkinlik, Edc

Etkin Etkinlik, Ee

100
90

66,7

60

80,3

78,3

75,0

70

20

66,7
58,0

64,7
57,4

46,7

30

48,5

40

43,3

50

40,5

Sulama Etkinliği %

80

10
0
NAZİLLİ

AKÇAY

AYDIN

SÖKE

Şekil 1. Havza sulama şebekeleri klasik proje, geliştirilmiş klasik ve etkin sulama etkinlikleri

Etkin su kullanım etkinlikleri Nazilli, Akçay, Aydın ve Söke sulama şebekelerinde sırası ile
%75, %78.3, %80.3 ve %66.7 olarak gerçekleşmiştir. İncelenen sulama şebekeleri havzadaki
konumlarına göre ardışık sistemler olduğu için bir sistemden çıkan akış diğer sistemin su
kaynağını oluşturmaktadır. Etkin su kullanım etkinliği yöntemi sulama şebekeleri bitki su
gereksinimi dışında sulama suyu ile toprak profilinde birikebilecek tuzun yıkanması için
kullanılacak yıkama suyu miktarını da gözönüne almaktadır. Nazilli sulama şebekesine saptırılan
sulama suyunun %2.08’zi tuz yıkama gereksinimi için kullanılmaktadır. Akçay, Aydın ve Söke
sulama şebekelerinde tuz yıkama gereksinimi için kullanılan sulama suyu miktarları ise %2.06,
%1.38 ve %25.62 olarak hesaplanmıştır. Nazilli, Akçay ve Aydın sulama şebekelerinde ortalama
etkin su kullanımı %19.02’dir. Söke sulama şebekesi tek döngülü bir sistem olup mansabında
ayrı bir sulama şebekesi yer almamaktadır. Kullanılmayan sulama suları doğrudan ana
boşaltımlara ulaşmaktadır. Sulamadan dönen sular bir sonraki sulama sisteminde
kullanılmamakta sadece kendi sulama alanı içerisinde döngüsel bir su kullanımı yapılmaktadır.
Bu neden ile Söke sulama şebekesinde Edc = Ee = %66.7 olarak gerçekleşmiştir. Büyük Menderes
havzası kısmi kapalı havza özelliği gösterdiği için yaz aylarında sulama şebekelerine giren
akışların önemli bir miktarı şebekelerden çıkan akış olarak Büyük Menderes nehrine katılmakta
ve bir sonraki sulama sisteminin ek su kaynağını oluşturmaktadır Büyük Menderes nehir memba
güzergâhı boyunca Denizli ili Organize Sanayi, Sarayköy ilçesi kanalizasyon ve endüstriyel
atıklarının nehre boşaltılması Nazilli sulama şebekesine regülâtörden saptırılan sulama suyunun
tuz yoğunluğunda artışlara neden olmakta ve sulama suyunun niteliğini bozmaktadır.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

İlk yıllarda sulama gelişimini amaçlayan planlama çalışmaları tüketilen suyun miktarına
odaklanmakta ve diğer konular üzerinde daha az durarak sistemin optimize edilmesine
yönelmekteydi. Kullanılan suyun miktarını temel alan klasik sulama etkinlikleri su kullanımın
ölçüsünü açıklamamakta, sadece makro düzeyde veya yöresel performansı değerlendirmede
kullanılmaktadır. Klasik su kullanım etkinliğine ilişkin kavramlar sulama yönetimi veya sulama
sistemlerinin projelenmesi için uygun ancak, su tahsisatı ve transfer politikalarını belirlemede
uygun görülmemektedir. Klasik su kullanım etkinliği hesaplarını temel alan su kullanım
etkinliğini artırma çalışmaları genellikle gerçek su tasarrufları ile sonuçlanmamaktadır. Bu neden
ile birçok planlamacı gerçek su tasarrufu üreteceğini beklediği bir sistemin klasik su kullanım
etkinliğini iyileştirmek için tasarlanan sulama iyileştirme projelerini hatalı olarak
değerlendirmekte ve yanlış yönlendirmektedir.

Klasik proje su kullanım etkinliği tarla sulama suyu işletme kayıplarından dönen akışları
azaltma ile yükseltilmektedir. Klasik proje su kullanım etkinliğinin artırılması, derine sızma
kayıplarının azaltılmasını, toprak bünyesi ve profil derinliğinin proje aşamasında özenle
belirlenmesini, buharlaşma ve evapotranspirasyon hesaplamalarının tekniğine uygun biçimde
birkaç farklı yönteme göre hesaplanarak karşılaştırma yapılmasını, sulama yapılarında tasarım ve
projeleme hataları yapılmamasını, gece ve hafta sonu yapılan sulamalarda su denetim
eksikliklerinin giderilmesini, sulama yönetimindeki yetersizlik ve zayıflıkların ortadan
kaldırılmasını, iklim desenleri ve etkin yağışın doğru olarak belirlenmesi ile kullanılan su
uygulama yönteminin iyileştirilmesini gerektirmektedir.
Klasik su kullanım etkinliğine ilişkin sınırları aşarak su kaynaklarına karar vermede etkin su
kullanım etkinliği yeni bir kavram olarak önerilmektedir. Etkin su kullanım etkinliği bir tatlı su
kullanım döngüsü için toplam tatlı su girdisi tahmin edildiğinde bir havzanın su kaynağına dönen
ve dağıtılan su miktarı ile niteliğini dikkate almaktadır. Klasik ve etkin su kullanım etkinlikleri
incelendiğinde dört önemli unsur ortaya çıkmaktadır. Etkin su kullanım etkinliği kavramında
çıkan akışlar negatif veya sıfır ise hesaplanan etkin su kullanım etkinliği, klasik etkinlik kavramı
ile eşdeğer olmaktadır (Edc=Ee). Etkin su kullanım etkinliğinin klasik su kullanım etkinliğine eşit
olduğu koşulların bazıları aşağıda verilmiş olup, bunlar;
•
Sulamanın tuzlu alanlarda yapılması ve sulamadan dönen akışların yeni bir
kullanım döngüsünde kullanılamayacak derecede tuzlu olduğu bölgeler,
•
Sulama veya suyun diğer kullanımlarının tuzlu denizlere yakın olarak oluştuğu,
aşırı çıkan akışın doğrudan denizlere boşaldığı yerler,
•
Su kaynağı ve istem arasındaki dengesizliğin özel zaman ve yerlerde oluşması,
çıkan akışların sistem içinde yanlış yer ve zamanda meydana gelmesi,
Özellikle, çöl alanlarda çıkan akışın yüzeysel göllere gittiği ve suyun herhangi bir
•
yarar sağlama nedeniyle az buharlaştığı yerler,
Bu tür koşulların oluştuğu sistemlerde yüksek klasik su kullanım etkinlikleri oluşmaktadır.
Etkin su kullanım etkinliği formülleri çıkan akışın faydalı olarak yeniden kullanıldığı diğer
sistemler kadar bu sistemleri de içermektedir. Klasik etkinlik kavramı su dağıtım sistemlerinin
projelenmesi ve yönetiminde önemli bir rol oynamasına karşın etkin su kullanım etkinliği bu
amaçlar için uygun görülmemektedir.
Etkinliğin tüm tanımlarında yağış sadece etkin yağış Pe olarak analize girmektedir. Toplam
yağış ile arasındaki fark P-Pe etkin olmayan yağış miktarı olarak düşünülmektedir. Klasik
etkinlikte oluşan su kayıplarının çoğu gibi sistemde kaybolmaktadır. Bu durum, bir bütün olarak
düşünülen hidrolojik sistemin su dengesi ile uyum göstermemektedir. Klasik ve etkin su
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kullanım etkinliği formülleri suyun miktarı ve akışı için değer paylaşımını göz önüne almamakta
akışların sadece fiziksel bölge içinde kaldığını temel almaktadır. Etkinlik sözcükleri
kullanıldığında kıymet değerlendirilmeleri üzerinde durulan kavramların önemli parçaları olmalı
ve su akışları arasında yararlı veya yararsız (sıfır veya negatif) şeklinde bir ayrım yapmalıdır.
Klasik su kullanım etkinliğinden sağlanan net fayda buharlaşma olduğu için önemli bir sorun
olmamaktadır. Ancak, aşırı doygunluk ve tuzluluğun olduğu sulama sistemlerinde akışlar negatif
veya sıfır etkiler gösterdiği için etkin su kullanım etkinliğine ilişkin formüller önemli bir sorun
oluşturmaktadır. Etkin kullanım etkinliği formüllerinde tüketilen ve tüketilmeyen su miktarı
arasında tam bir ayrım yapılamamaktadır. Bu nedenle, net ve etkin su kullanım etkinlik
kavramlarında iyileştirilen ve çıkan akışların belirlenmesi önemli olmaktadır. Su kaynakları
politikası ve yönetimindeki en son amaç suyun faydalı kullanımının artırılması olup bunu yerine
getirmek için altı temel unsur bulunmaktadır.
1. Havza seviyesinde mevcut su kaynağından yararlanılan bölgelerde olduğu gibi teknik ve
kurumsal yöntemler aracılığıyla kullanımdan arta kalan su kaynaklarını iyileştirmek,
2. Faydalı olmayan buharlaşma ve boşaltımlara giden yararsız debileri azaltmak,
3. Boşaltımlara giden faydalı debi ve buharlaşmanın fayda miktarını artırmak,
4. Su kirliliğini azaltmak,
5. Suya doygunluk ve taşkın zararını azaltmak,
6. Daha düşükten daha yüksek değerli kullanımlara suyu yeniden tahsis etmek,
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ÖZET

Kanallarda regülasyon sistemleri, sulama suyunun kaynaktan kullanıcıya zamanında, yeterli
miktarda ve güvenilir bir şekilde aktarılmasını amaçlamaktadır. Genelde suyun kısıtlı olması ve
işletmede taleplerin karşılanamamasından dolayı regülasyon amaçlı çek yapılarının yapılması
gerekmektedir. Hacimsel taleplerin karşılanabilmesi veya su kaybının önlenmesi için kanal
regülasyonunun uygun şekilde geliştirilmesi gerekir.
Ana iletim sistemlerinde regülasyonun geliştirilmesi ile bir taraftan kaynaktan gerektiği kadar
su alınıp ekonomi sağlanacak diğer taraftan kullanıcıların talepleri kolaylıkla karşılanacaktır. Bu
bildiride kanal regülasyon sistemleri ve DSİ GAP sulamalarındaki Harran Ana Kanalı ve Yaylak
Ana Kanalı üzerindeki uygulamalarından bahsedilecektir. Bu uygulamada kanalda memba,
mansap, bival kontrol sistemleri kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kanal Regülasyonu, Sınıflandırma, Memba kontrol, Mansap kontrol, Bival,
Harran Ana Kanalı, Yaylak Ana Kanalı
CANAL REGULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS ON THE SOUTHEASTERN
ANATOLIEN PROJECT
ABSTRACT

Canal regulation systems aim necessary amount of water to be diverted at the desired time
with desired amount to the farmers so that irrigation water required for plant growth will be
given in a safe and efficient manner. It needs to be constructed gate for regulation because of
water scarcity and not being provided demands. Canal regulations have to be developed
appropriately for providing volume demands or preventing water loss.
In this study, canal regulation and DSI the Southeastern Anatolian Project irrigations Harran
Main Canal and Yaylak Main Canal applications will be mentioned. Upstream control,
downstream control, bival control systems were used this project.
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Key words: Canal regulation, Classification, Upstream control, Downstream control, Harran
Main Canal, Yaylak Main Canal
1. GİRİŞ

Su kaynaklarının sınırlı oluşu, suyun sulama amacıyla kullanımında tasarrufa gidilmesini
zorlamaktadır. Atatürk barajından yapılacak sulamalarda, suyun pahalı oluşu, suyun sulama
sahalarına iletilmesinde uzun tünellere, pahalı iletim kanallarına ve yüksek irtifalı pompajlara
ihtiyaç göstermesi, sulamada su tasarrufunu zorunlu kılmıştır.
Sulamada, bitki ihtiyacında bir kısıntı yapılması söz konusu olmayacağına göre (en azından ilk
aşamada) yapılacak su tasarrufu, suyun isalesinde, dağıtımında, sistemin işletilmesinde ve
araziye uygulamasında olmalıdır.
Ana kanallarda işletme kayıplarını minimuma indirmek üzere alınacak en uygun tedbir,
kontrol yapılarının (çeklerin) mansap kontrollu olarak yapılması, dağıtım şebekesinin de
(örneğin basınçlı boru) mansap kontrollu yapılması işletme kayıplarını minimuma indirecektir.
2.

KANAL REGÜLASYON SİSTEMLERİ

Regülasyon sistemleri, iletim kanallarında ve sulama şebekesindeki suyun zamanında,
güvenilir şekilde ve miktarda kullanıcıya aktarılmasını amaçlamaktadır. Böylece, bitki üretimi
için gerekli sulama suyu yeterli ve verimli bir şekilde sağlanmış olacaktır. Sulama kanalları
maksimum debiye göre projelendirilmesine rağmen, sulama süresince söz konusu debiyi sürekli
vermek uygun ve mümkün olmadığından iletim ve dağıtım şebekesinde seviye ayarlayıcı çek
yapılarının yapılması gerekmektedir. Çek yapılarının kullanılması ile prizler için gerekli su
yüksekliği sağlanıp şebekeye veya araziye su aktarılması emniyetli yapılabilecektir. Seviye
bakımından böylece emniyet sağlanabilirse de, regülasyon geliştirilmediği takdirde, su hacmi
bakımından emniyet sağlanması gözetildiğinde su kaybına sebep olunmakta veya bu emniyet
elden bırakılırsa özellikle mansapta su yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Arz ve talepte dengeyi
sağlayabilmek için iletim ve dağıtım sistemlerinde regülasyonun geliştirilmesi gerekmektedir.
Regülasyonun geliştirilmesi ile kaynaktan sadece gerektiği kadar su alınıp ekonomi sağlanacak
ve muhtemel su yetersizliği önlenmiş olacaktır.
Sulama şebekesi işletilmesi arz ve talep sistemlerini içerir. Arz sisteminde suyun dağıtımı ön
çalışmaya göre idarece belirlenen belli aralıklarla yapılır.Ön çalışma ile bitki-su ihtiyacının
hesabına esas olacak veri toplanır.Verilerin değerlendirilmesi ile saptanan sulama aralıkları ve
miktarlarına şebekenin işletilmesinde uyulmaya çalışılır. Talep sisteminde ise otomatik olarak
kullanıcının isteğine bağlı olarak su verilir, dolayısı ile kullanıcı herhangi bir zamanda talep
ettiği miktarda suyu alabilir. En gelişmiş regülasyon sistemlerinde bile su taleplerinin işletmeci
tarafından karşılanabilmesi su kaynağının yeterli olmasına bağlıdır [Volkan, Ataç,1992].
Kanal Regülasyon Sistemleri
• Memba kontrol sistemi
• Mansap kontrol sistemi
• Proje içinde farklı kontrol sistemlerinin birleşimi
• Bival kontrol sistemi
• EL-FLO sistemi
• Dinamik kontrol sistemi
• CARDD sistemi
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olarak sınıflandırılır.
2.1. Memba Regülasyon Sistemi

Kanallarda memba regülasyonu memba kontrollu kapaklar (MEK kapakları ) ile sağlanır.
MEK kapakları ait oldukları çeklerin membalarında otomatik olarak sabit su seviyeleri
oluştururlar. Kapak altından geçen debinin giderek azalması halinde kapak kapanmaya başlar.
Aksi durumda, yani kapak altındaki akımın artması halinde kapak açılmaya başlar. Kapağın tam
açılması durumunda mansaba maksimum debi iletilir. Bu durumda kapakta minimum yük kaybı
oluşur ve kanal tam akış haline geçer. Tam akış halinde, MEK kapakları ile teşkil edilen çekler
arasındaki kanal kesitlerinde oluşan dinamik su yüzü kanal tabanına paralel konumdadır. Bu
konumdaki suyun akış hali Q=Qmax seviyesi olarak adlandırılır, Şekil-1.Böylece bu kontrol
sisteminde debinin artması, çekler arasında su yüzünün yükselmesine neden olur. Kanalda akım
olmaması halinde, kapaklar kapalıdır ve bu durumda çekler arasında oluşan su seviyeleri yatay
konumdadır ve kapakta maksimum yük kaybı oluşur. Bu pozisyondaki su yüzü Q=0 statik su
seviyesi olarak adlandırılır, Şekil-2. Memba kontrol sisteminde kanal banket seviyesi ve dinamik
su seviyesi kanal tabanına paraleldirler. İki çek arasında Q=0 statik su seviyesi ile Q=Qmax
dinamik su seviyesi arasında oluşan hacme kama hacmi veya negatif regülasyon hacmi denir. Bu
hacimlerde toplanan sular her an kullanıma hazır sular değildirler. Çünkü MEK kapaklarının
özelliğinden dolayı kanal boyunca Regülasyon hacimlerinde toplanan sular, taleplerin aniden
kesilmesi halinde membadan mansaba doğru her bir çek aralığında boşalarak sistemde su
kaybına neden olurlar. Buda memba kontrollu sistemin randımanını düşürür. Bu pozisyonda
çekler arasındaki su seviyesinin yeni konumu Q=0 statik su seviyesi olup kapaklar kapalı
durumdadır. Kanal boyunca membadan mansaba doğru kapakların yeniden açılmalarını, çekler
arasındaki statik su seviyelerinin dinamik su seviyelerine ulaşmalarını sağlamak ve dolayısıyla
prizlerin su alabilmelerini temin maksadıyla sulamanın başlatılabilmesi için söz konusu negatif
regülasyon hacimlerinin tekrardan doldurulmaları gereklidir.
Memba kontrol sisteminde prizler çeklerin hemen membasına yerleştirilmelidir.Çünkü bu
bölgede dinamik su seviyesi ile statik su seviyesi arasındaki seviye farkı en az değerdedir
[Eyüpoğlu,L.,1992].

Şekil 1. Su yüzü profilleri (memba kontrol için)
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Şekil 2. Memba Kontrollu Çek
2.2. Mansap Regülasyon Sistemi

Kanallarda mansap regülasyonu, mansap kontrollu kapaklar ( MAK veya OMAK kapakları)
ile sağlanır. MAK veya OMAK kapakları mansapta otomatik olarak sabit su seviyesi
oluştururlar. Mansap kontrollu bir kanalda kapaklar kapalı durumda iken çekler arasında oluşan
suyun ilk rejimine, Q=0 statik su seviyesi ve kapaklar açık durumda iken suyun son rejimine,
Q=Qmax dinamik su seviyesi denir, Şekil-3, Şekil-4. Bu kontrol sisteminde, çekler arasındaki
kanal banket seviyeleri paraleldirler. Kanal maksimum akış halinde iken çekler arasında oluşan
Q= Qmax dinamik su seviyeleri ise kanal tabanına paraleldirler. Bu sistemde kanal debisinin
artması (Q= Qmax) çekler arasında su yüzünün düşmesine neden olur. Bu durumda çeklerde
minimum yük kaybı oluşur. Aksi halde, yani debinin azalması veya kapakların kapalı olması
durumunda çekler arasında Q=0 statik su seviyesi oluşurken çek kapaklarında maksimum yük
oluşur.
Mansap kontrol sisteminde çekler arasındaki kanal kesitlerinde su depolaması yapılır. Buna
kama depolaması veya pozitif regülasyon hacmi denir. Bu hacim kanaldaki statik su seviyesi (ilk
rejim) ile dinamik su seviyesi (son rejim) arasında oluşur. İki çek arasında oluşan hacimde
depolanan sular her an kullanıma hazır sulardır.
Kanal kesitlerinde taleplerin kesilmesi veya azalması hallerinde çek kapakları (MAK veya
OMAK tipi kapaklar) mansaptan membaya doğru kama hacimlerini doldurarak kapanırlar.
Böylece çekler arasında oluşan su seviyesi Q=0 statik su seviyesidir. Eğer kanal kesitlerinde
talep arzdan fazla ise kapaklar tam olarak açılır. Bu pozisyonda çekler arasında oluşan su
seviyesi Q=Qmax dinamik su seviyesidir.
Bu durum mansap kontrol sisteminin iki önemli avantajını ortaya koyar;
• Kama hacminde depo suyu mevcut ise, arzu edilen debi bu hacimden derhal temin edilir
(Pozitif Regülasyon hacmi).
• Arz ve talep arasındaki farklardan doğan fazla sular tahliye edilmez, kama hacimlerinde
depolanırlar.
Mansap kontrol sisteminde prizler çek yapısının hemen mansabına yerleştirilmelidir. Çünkü
bu bölgede, su seviyesindeki değişmeler çek arlığının diğer bölgelerine nazaran minimum
değerdedir. MAK veya OMAK kapakları ile düzenlenen bir kanalda iki çek arasındaki su
seviyesi Q=0 seviyesinde iken bir prizin açılması, o noktada kanal su seviyesinin düşmesine
neden olur.Su seviyesindeki bu düşme membaya doğru negatif bir dalga oluşturur.Bu dalga
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oluşumu memba kapağına ulaştığı zaman hedeflenen kontrol noktasındaki su seviyesini
düşürerek kapak şamandırasını uyarır ve kapak açılır. Böylece talep edilen suyun çek havuzuna
girmesi sağlanır.Talepteki bu değişme , membaya doğru bütün çeklere otomatik olarak iletilerek
rezervuardan toplam talep temin edilir [Eyüpoğlu,L.,1992].

Şekil 3. Su yüzü profilleri (mansap kontrol için)

Şekil 4. Mansap Kontrollu Çek
2.3. Birleşik Regülasyon Sistemi

Aynı kanal üzerinde farklı regülasyon sistemlerinin uygulamaları ile sağlanan kanal control
sistemidir. Farklı tiplerdeki regülasyon sistemlerinin aynı kanal üzerinde birleştirilmeleri, inşaat
maliyetlerinde ekonomi sağladıkları gibi işletme kolaylıkları da getirirler. Ancak bu durumda,
kanal üzerinde yer alacak kontrol sistemlerinin belirlenmesinde topoğrafik şartlar göz önünde
tutulmalıdır. Eğer kanal güzergahının geçtiği arazi boyuna eğimi başlangıçta fazla ve sonlara
doğru azalıyorsa Birleşik Regülasyon Sistemi en ekonomik çözüm olarak seçilebilir. Böylece
kanal eğiminin fazla olduğu memba kesiminde memba kontrollu sistemlerin, kanal eğiminin az
olduğu mansap kesiminde mansap kontrollu sistemlerin seçilmeleri uygun olacaktır. Memba
kontrollu sistemlerde eğim sınırlaması olmadığından, belirlenen ekonomik çek aralığındaki kanal
en kesitlerinde hem dolgu miktarından hem de kaplama betonu miktarından tasarruf sağlanır.
Memba kontrollu sistemin bu avantajı, çekler arasında maksimum akım halinde Q=Qmax oluşan
su seviyesinin kanal tabanına paralel olmasından kaynaklanır. Kanal banket seviyesi de Qmax su
seviyesine paralel inşa edilmelidir.
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Bu Regülasyon sisteminde çekler arasındaki maksimum su seviyesi Q=0 halinde
gerçekleştiğinden, bu konumdaki su seviyesi yataydır. Kanal banket seviyesi yatay konumdaki
su seviyesine paralel olacağından, çek aralığına ait kanal kesimi mansabında kaplama betonu ve
dolgu miktarı artacaktır. Bu sistemin uygulanmasında kanal boyuna eğiminin j= 0.0003 den daha
fazla olması tavsiye edilmez [Eyüpoğlu, L. ,1992].
2.3.1 Birleşik Regülasyon Sisteminin Harran Ana Kanalına Uygulanması

Harran Ana Kanalı regülasyonu bir birleşik regülasyon sistemidir. Bu regülasyon üç ayrı
regülasyon sisteminin kanal üzerinde birleştirilmesinden oluşmuştur. Sırasıyla;memba kontrol
sistemi, memba-mansap kontrol sistemi, mansap kontrol sistemi. Şekil-5’de Harran Ana
Kanalında uygulanan birleşik Regülasyon sistemi görülmektedir.
Harran Ana Kanalı’nın km: 0+000–km: 56+150 arasında memba regülasyonu 7 adet çek
yapısı ve bunlara ait 20 adet MEK kapakları (AMİL GATES) ile sağlanırken, km:74+050122+000 arasında mansap regulasyonu 9 adet çek yapısı ve bunlara ait 6 adet MAK kapakları
(AVIS GATES) ile oluşturulmuştur. Kanal başlangıç debisi Q=79 m3/s ve kanal sonu debisi
Q=5.6 m3/s’dir.
Harran Ana Kanalı regülasyonunda bir diğer önemli husus da memba regülasyonu ile mansap
regülasyonu arasında (km: 56+150–km: 74+050 ) yer alan memba-mansap regülasyon
sistemidir. Bu sistem, 3 adet çek yapısından ve bunlara ait 6 adet OMEMAK kapaklarından
(Orifice Mix Gates) oluşmuştur. Kanalın bu kesiminde yer alan bu regülasyon sisteminin esas
amacı, memba kontrol sisteminden boşalan suları depolamak ve mansap kanalı için gerekli
miktardaki suyu çekler arasında muhafaza etmektir. Bu maksatla kanalın bu kesiminde
depolanacak su miktarı yaklaşık olarak 500 000 m3 kadardır.
2.4 . Bival

Bu sistem sabit mansap hacmi sağlamaktadır.1960’larda Fransız Sogreah tarafından bu sistem
hidrolik simülasyon programlarıyla geliştirilmiştir. Kanal regülasyonlarında Bival sistemi
kullanılması ile herhangi bir zamanda maksimum debinin dağıtılması garanti edilir ve ayrıca iki
çek arasında her debi için sabit hacim sağlanır. Bu sistemde kanalın kontrol kesitinde mansaptaki
talebe göre membadaki kapağı derhal harekete geçirmek için mansap ve membadaki seviyelerin
eş zamanlı ölçülmesi gerekir. Buradan elde edilen bilgi membadaki kontrol yapısının yönetimi
için kullanılır. Mansapta talep hissedildiği anda negatif bir dalga memba yönüne doğru yayılır.
Aynı zamanda, kanalın uç noktalarındaki seviyelerin ortalaması ile kontrol edilen memba kapağı
açılmaya başlar ve pozitif dalga aşağıya doğru yayılır. Kanalın orta noktasında bulunan iki dalga
klasik mansap kontrol sistemindeki kadar çabuk bir şekilde, su yüzeyini iki kere bir eksen
etrafında döndürürler, Şekil-6.
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MEMBA KONTROL

Km 56150

MEMBA –

Km 74050
MANSAP KONTROL

Şekil 5. Harran Ana Kanalında “Memba” “Mansap” “Birleşik Regülasyon” sistemlerinin bir
arada uygulanması.
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Bu sistemin avantajlarından biri herhangi bir mansap kontrollu sistemde olduğu gibi dengeli
olmasıdır. Bu sistem su kaybını önler ve kontrol kesitindeki kanal boyunca kanal yatay
olmadığından hafriyat asgariye indirilerek ekonomi sağlar.Ayrıca bu sistem klasik teçhizat
kullanılacak şekilde dizayn edilebilir ve çok karmaşık olmadan tamamen otomatik
yapılabilir.Ancak çok hızlı bir şekilde izlenip, kontrol edilmesi gerekmektedir.Bu nedenle
elektronik izleme ve kontrol hemen hemen zorunludur[ Volkan, F. ,Ataç,A. ,1992].
Bival kontrol sistemi AB kontrol kesitinde (iki çek arasında) P noktasındaki seviyeyi
membadaki A kapağı kontrol ediyormuş gibi çalışır. Sistemin çalışması sırasında mansapta talep
hissedildiğinde, negatif bir dalga memba tarafına doğru yayılır. Aynı zamanda kanalın memba ve
mansap uç noktalarındaki seviyeler ile kontrol edilen memba kapağı açılmaya başlar ve pozitif
dalga mansaba doğru yayılır. P noktasında karşılaşılan bu iki nokta klasik sabit mansap kontrol
sistemindeki kadar çabuk bir şekilde su yüzeyini iki defa bir eksen etrafında döndürürler.
Dalga yayılma hızı iki çek arasında (kontrol kesiti) değişmekte ise ”AP/PB” oranı
ayarlanmakta böylece kontrol noktası proje su derinliği Ho ile “P” çek aralığının tam ortasında
olmamaktadır. Bilgisayar programı sistem içindeki karışıklığın yayılmasını tam olarak
göstermek için sabit olmayan akıma dayanır. İlk olarak pik debiye göre sabit akım su çizgisi
hesaplanır. Daha sonra her iki uç noktadaki kapakların kapanması simüle edilir. Dolayısı ile sabit
akım su hattı altında kalan hacim, yatay seviyede kararlı olur. Kontrol noktası bu iki çizginin
kesişiminde yer alır. Kritik koşullar altında sistemin davranışını araştırmak için çek kapağının
kırılması gibi beklenmeyen olayları içeren muhtelif işletme durumları matematik modelle simüle
edilmiştir.

A

P
A
B

Şekil 6. Bival
2.4.1 Bival Kontrollu Regülasyon Sisteminin Yaylak Ana Kanalına uygulanması

Yaylak Ana Kanalı, Yaylak Ovası Sulama Projesi çerçevesinde inşa edilecek tesislerden
birisidir. Şanlıurfa ilinin yakınında projelendirilen Yaylak Ovası Projesi 18 618 ha alanın modern
tekniklerle sulanmasını içerir. Bu proje, Atatürk Barajı’ndan alınarak mevcut Yaslıca Tüneli
aracılığı ile yeni inşa edilmiş pompa istasyonuna iletilecek ve daha sonra Ana Kanal vasıtası ile
mansaptaki tesislere (10 adet yedek pompa istasyonu ve 17 adet sulama yedeği) ulaştırılacak
olan suyun kullanımını kapsamaktadır.

464

Şekil 7. Yaylak Sulama Alanı.

Etkili bir su kullanımı sağlamak için tüm sistemin işletiminin kontrolü gereklidir. Asıl çalışma
ana kanalın başından sonuna kadar ana kanaldaki su hareketlerinin regülasyonunda
odaklanmıştır, böylece su zamanında iletilir ve uygun şekilde dağıtılır. Ana kanalın işletme ve
regülasyon verilerinin sayısal simülasyonları yapılmıştır. Simülasyonların esas amacı uygulama
projesi verilerini kontrol etmek ve regülasyonun genel çözümlerini test etmektir. Bu projede
Yaylak Ana Kanalının normal ve olağandışı işletme koşulları için simülasyonlar yapılmıştır. Ana
Kanal için önerilen regülasyon sisteminde Bival işletim sistemi temel alınmıştır. İlk aşamada
uygun sayısal model kullanılarak proje verileri kontrol edilmiştir. Memba kanal bölümü ana
pompa istasyonu regülasyonu devrede olduğu ve olmadığı durumlarda incelenmiştir. Ana
kanalda işletme sırasında su yetmezliklerini önleyen Bival işletme sistemi ile regülasyon temini
ancak ana pompa istasyonu P1’in kısa süreli 21 m3/s üzerinde çalışabilmesi ile mümkün
olabilmektedir.
Önerilen işletme sisteminin güvenirliliği kanalın yedek pompa istasyonlarının bozulması ve
sulama talebindeki değişmeler gibi olağandışı durumlar altında çalışmasının simülasyonu ile
ortaya konmuştur. Bu durumlarda sistem kararlı kalmakta ve gerekli suyu temin etmektedir.
Regüle edilmiş kanalın hidrolik performansı çeşitli işletme koşulları altında kontrol edilmiştir.
Sulama prizlerindeki su seviyelerinin öngörülen minimum su seviyelerinden daha yüksek olduğu
görülmüştür. Bu genel olarak, Ana Kanalın güvenliğine büyük ölçüde katkıda bulunan Bival
regülatörleri aracılığı ile sağlanan memba kanal bölümlerinin güçlü uyumu sayesinde
oluşmaktadır.
Yapılan simülasyonların bir diğer sonucu da bazı regülatörlerin yedek pompa istasyonlarının
ve ana pompa istasyonunun çalışmaması durumunda tahliye prizlerinin güvenli bir şekilde
çalışıp çalışmayacağının gözlenmesidir. Bu olağandışı durumlar simüle edilmiş ve sistemin
güvenli ve kararlı olduğu kanıtlanmıştır.

465

3.

KANAL REGÜLASYON SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Su tasarrufunun çok önemli olması nedeniyle kanal kontrol sistemlerinin avantaj ve
dezavantajlarının birbiriyle ayrıntılı karşılaştırılması gerekmektedir Tablo 1 [Ankum, P. 1993].
Tablo-1 Kanal Regülasyon Sistemlerinin karşılaştırılması.
Memba
kontrol

Mansap
kontrol

BIVAL
kontrol

ELFLO
kontrol

Kısa sürede talebe cevap verme

--

++

++

--

Yüksek işletme verimi

--

++

++

--

Tüm sistem verimi

-

++

++

-

Günlük sulamaya uygunluk

-

++

++

+

+

--

--

--

+

--

--

+

++

--

-

++

hidro-dinamic performans

Yerleştirme

Su kısıtı altındaki performansı
Sediment yükü altındaki performansı
Eğimin fazla olduğu topraklarda
uygulaması
Dizayn ve inşaa

Basit yapılar ve regülator

+

-

--

--

Telemetrik sistemsiz işletme

++

++

--

--

Elektrik enerjisiz işletme

++

++

--

--

--

++

++

++

++

--

--

--

işletme

Su operasyon merkezsiz
ekonomi

Düşük yapı ve kapak maliyetleri
Politik ve sosyal yönü

Su hırsızlığına karşı güvenirliği

+

--

--

--

Su dağıtımının fleksibilitesi

-

++

++

++

na= uygulanamaz, += iyi, ++= çok iyi, - = zayıf , - - = çok zayıf
4. SONUÇLAR

•
•
•

•

Sulamada, bitki ihtiyacında bir kısıntı yapılması söz konusu olmayacağına göre en
azından ilk aşamada yapılacak su tasarrufu, suyun iletiminde, dağıtımında, sistemin
işletilmesinde ve araziye uygulamasında olmalıdır.
GAP’ın %10’unu teşkil eden bu projelerden (Şanlıurfa Harran ve Yaylak) sulamalarında
yürütülen bu çalışmalardan elde edilecek deneyimler ve kullanılacak uygun teknolojiler
diğer projelerde de baz alınmalıdır.
Ana kanallarda işletme kayıplarını asgariye indirmek için alınacak en uygun tedbir,
kontrol yapılarının (çeklerin) mansap kontrollu olarak yapılması olmaktadır. Dağıtım
şebekesinin de mansap kontrollu olarak yapılması (örneğin basınçlı borulu) işletme
kayıplarını asgariye indirecektir. Nitekim Atatürk barajından Yaslıca tüneli ile su alan
Yaylak sulamasında her iki husus da yerine getirilmiş bulunmaktadır.
İlk yatırım bakımından ilave bir masraf gerektirmemesi ve dağıtım şebekesi maliyetini
artırmamak gibi nedenlerden dolayı bu güne kadar memba kontrollu çekler kullanılmıştır.
Ancak memba kontrollu çeklerin en büyük mahsuru, otomatik tipten bile olsalar, memba
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•

•

5.

su seviyesi ile bağlantılı olarak çalıştıklarından mansapta olacak seviye değişikliklerinden
etkilenmezler ve bu değişiklikleri membaya (su kaynağına) aktaramazlar. Ayrıca kanalda
herhangi bir su depolamasına imkan vermediklerinden şebekenin ani su talebi
değişikliklerine uyum gösteremezler. Memba kontrollu sistemler, talep değişikliklerinin
önceden tahminini gerektirdiği için istenen başarı tam olarak elde edilemez.
Mansap kontrollu çekler, çek yapısının mansabındaki su seviyesini kontrol ettiği için
mansapta olan bir talep değişiminden etkilenirler ve bu değişimi membaya aktarırlar. Bu
sistemde ana kanalda ilave bir su depolaması yapıldığı için suyun kaynaktan gelmesi
beklenmeden, talep değişiklikleri bu depolardan sağlanır. Mansap kontrollu sistemlerin
memba kontrollu sistemlere oranla ekonomik olmamalarına karşın mansap kontrollu
sistemler su talebini önceden kontrole gerek kalmaksızın taleplere zamanında ve yeterli
cevap verebilmesi bu sistemlerin üstünlüğüdür. Su dağıtımı yapmayan uzun iletim
kanalları boyunca mansap kontollu çeklere gerek yoktur. Bu kısımda daha ucuz olan
memba kontrollu çekler kullanılabilir.
Bival; çalışma prensipleri bakımından mansap kontrollu sistem ile aynı olmakla birlikte,
kanal maliyetini artıran sedde ihtiyacı çok daha az olmakta ve dolayısı ile daha
ekonomiktirler. Bunun yanısıra, çek kapağının otomatik olarak çalıştırılabilmesi, uzaktan
elektronik kontrollu şekilde mümkün olmaktadır.
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ÖZET

Bir barajın yıkılması durumunda rezervuarda depolanmış olan fazla miktarda su, mansapta
çok büyük taşkınlara yol açarak büyük felaketlere neden olabilir. Yıkılma sonucu ortaya çıkacak
taşkın hidrografının belirlenmesi, baraj mansabında su altında kalacak alanların tespiti ve acil
tahliye tedbirlerinin alınması açısından önem teşkil etmektedir. Baraj gövdesi üzerinde üstten
aşma veya borulanma yıkılması sonucu oluşacak gedik boyutlarının, gedik oluşum zamanının ve
gedik oluşum hızının ne olacağı önceden bilinmemektedir. Bu parametreler rezervuardan çıkan
taşkın hidrografı üzerinde etkili olmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar gedik
parametrelerinin oldukça büyük belirsizliklere sahip olduklarını göstermektedir. Bu çalışmada
farklı yıkılma süreleri için gedik oluşum hızının gedikten çıkan taşkın hidrografı üzerine etkisi
incelenmiştir. Uygulama Kozan Barajı üzerinde yapılmış ve NWS FLDWAV adlı bir bilgisayar
programından yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gedik, Gedik oluşum hızı, Baraj yıkılması, Taşkın
BREACH FORMATION RATE EFFECT ON BREACH OUTFLOW HYDROGRAPH
ABSTRACT

In the case of a dam failure, large quantities of stored water in the reservoir can create major
floods which may cause great disasters. Therefore, it is important to determine flood hydrograph
resulting from failure of a dam in order to develop emergency action plans including inundation
maps and evacuation programs. The breach size, failure time, breach formation rate resulting
from dam failure due to overtopping or piping can not be predicted previously. These parameters
have significant influence on outflow hydrograph. The previous studies have indicated that
breach parameters contain large uncertainties. In this study, breach formation rate effect on
breach outflow hydrograph is examined for different failure times. A case study was performed
on the Kozan Dam by using a computer model NWS FLDWAV.
Key Words: Breach, Breach formation rate, Dam Break, Flood
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1. GİRİŞ

Bir barajın yıkılması durumunda rezervuarda depolanmış olan su mansapta çok büyük
taşkınlara yol açabilir. Yıkılma sonucunda baraj aksında ortaya çıkacak taşkın hidrografının
belirlenmesi, baraj mansabında su altında kalacak alanların tespiti ve acil tahliye tedbirlerinin
alınması açısından önemlidir. Baraj yıkılması analizi ile bir barajın kısmi veya tamamen
yıkılması sonucunda oluşan taşkın koşulları belirlenmeye çalışılır. Bu analiz genel olarak üç
kısımdan oluşur. Öncelikle baraj gövdesi üzerinde oluşması muhtemel bir gedik ve bu gediğe ait
parametreler belirlenir. Zamanla değişen gediğin boyut ve şeklinin tanımlanmasıyla
rezervuardan çıkan taşkın hidrografı hesaplanır. Daha sonra bu hidrograf mansap koşullarına da
bağlı olarak baraj mansabındaki akarsu boyunca ötelenerek önceden belirlenen kesitlere ne
zaman, hangi yükseklikte ve değerde varacağı, ne kadar zaman sonra hangi yüksekliğe düşeceği
belirlenir. Son olarak elde edilen bu bilgiler coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile birlikte
kullanılarak su basması haritaları hazırlanır ve erken uyarı sistemleri geliştirilir.
Baraj yıkılması sonucu oluşan taşkınların akarsu boyunca ötelenmesi için kullanılan
modellerinin birçoğunda gedik oluşumu ötelemeden ayrı olarak düşünülür ve gedik parametreleri
(gediğin şekli, derinliği, genişliği, gedik oluşum hızı) bağımsız olarak belirlenerek taşkın
öteleme modellerine girdi olarak kullanılır. Gediğin oluşum hızı ile son boyutları çıkan akımın
hızını, pik değerini ve barajın mansabında oluşacak taşkının büyüklüğünü önemli ölçüde etkiler.
Bununla birlikte gedik oluşumunun modellenmesi ve gedik parametrelerinin belirlenmesi, baraj
yıkılması taşkın analizinin tüm yönlerden en büyük belirsizliğini içerir [Wurbs,1987]. Barajın
yıkılması halinde oluşacak gediğin hangi hızda gelişeceği, son boyutlarının ne olacağı ve
yıkılmanın ne kadar sürede tamamlanacağı önceden kestirilememektedir. Gerçek yıkılma
mekanizması, ne toprak dolgu ne de beton barajlar için tam olarak anlaşılmıştır [Bozkuş,2004].
Birçok yaklaşım, geçmiş baraj yıkılmalarından elde edilen sınırlı bilgilere ya da gedik
oluşumuyla ilgili akım rejimlerini ve erozyon mekanizmalarını tam yansıtmayan sayısal
modellere dayanır.
Barajlarda gedik oluşumunun her zaman sonlu bir zaman aralığında ( τ ) meydana geldiği ve
gediğin herhangi bir son taban genişliği parametresi (b) ile belirlenen bir sonuç büyüklüğüne
sahip olduğu ve gedik kenar eğimine (z) bağlı olarak farklı şekillerde oluşabileceği kabul edilir.
Gedik oluşumunun tanımlanması için bu şekilde bir yaklaşım gerçek yıkılma mekanizmasındaki
belirsizlik nedenlerinden dolayı olayı basite indirgemek için kullanılır. Genellikle sayısal
modellemede gedik oluşumu için üstten aşma ve borulanma şeklinde iki yıkılma biçimi
düşünülmektedir. Baraj gövdesi üzerinde meydana geldiği kabul edilen gediğin boyutları ve
yıkılma zamanı belirlendikten sonra gedikten çıkan taşkın hidrografı yıkılmanın türüne göre
kalın kenarlı savak ve/veya orifis formülleri kullanılarak hesaplanır.
Bu çalışmada farklı yıkılma süreleri için gedik oluşum hızının gedikten çıkan taşkın
hidrografına etkisi incelenmiştir. Yıkılmanın borulanma sonucunda meydana geldiği
varsayılmıştır. Uygulama Kozan Barajı üzerinde yapılmış ve NWS FLDWAV adlı bir bilgisayar
programından yararlanılmıştır.
2. GEDİK OLUŞUMU VE GEDİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Bir barajın yıkılması sırasında baraj gövdesinin üzerinde meydana gelen açıklık gedik (breach)
olarak adlandırılır. Gediğin fiziksel olarak tanımlanabilmesi için gerekli parametreler gedik
derinliği, gedik taban genişliği, gedik kenar eğimi ile gediğin başlaması ve gelişmesi için gerekli
zamandır. Gedik derinliği, gedik yüksekliği olarak da ifade edilir ve baraj kretinden gedik
tabanına kadar olan düşey ölçüdür. Gedik taban genişliği (b) yerine genellikle ortalama gedik
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genişliği ( b ) kullanılır. Gedik kenar eğimi (z) gediğin şev eğiminin (1 yatay: z düşey) tersi
olarak tanımlanır ve şekil parametresi olarak da bilinir. z değeri sıfırdan başlayıp birden büyük
bir değere kadar değişebilir (genellikle 0 ≤ z ≤ 2 ) ve gediğin meydana geldiği gövde
malzemesinin içsel sürtünme açısına bağlıdır. z ve b’nin çeşitli değerleri kullanılarak dikdörtgen,
üçgen veya yamuk gedik şekilleri belirlenebilir. z=0 ve b>0 dikdörtgen gedik şeklini, z >0 ve
b=0 ise üçgen gedik şeklini tanımlar (Şekil 1).
Zamana ilişkin parametreler gedik başlama ve gedik oluşum (gelişim) süresidir. Toprak dolgu
barajlarda normal koşullarda yıkılma ani olmaz. Bu tip barajların yıkılmasıyla ilgili olarak
erozyon mekaniği ile hızı farklı olabilen gedik başlama ve gedik oluşum evresi olmak üzere iki
aşamadan söz edilebilir. Gedik başlama evresinde akım üstten aşar ve mansap yüzünü
aşındırabilir fakat barajda bir gedik oluşturmaz. Eğer üstten aşan akım gediğin başlama evresi
süresince hemen durursa baraj yıkılmayacaktır. Gedik oluşum evresi süresince çıkan akım ve
erozyon hızlı bir şekilde artar. Bu durumda çıkan akımın ve yıkılmanın durdurulması
imkânsızdır. Yıkılma esnasında iki evre arasındaki farkı ayırt etmek zordur ve gedik başlama
safhasıyla ilgili çok az bilgi mevcuttur. Borulanma yıkılması süresince gedik başlama ve gedik
oluşum süresi arasındaki ayrım daha az belirgindir. Bazı durumlarda borulanmanın gelişimi uzun
zaman alabilir.
İki evrenin farkına varılması ve hesaplanması erken uyarı sistemlerinin tasarımı için oldukça
önemlidir. Uyarı zamanı gedik başlama zamanı, gedik oluşma süresi ve taşkın dalgasının bir
yerleşim birimine ulaşması için gerekli sürenin toplamına eşit olarak tanımlanabilir. Gedik
başlama süresi, baraj mansabında bulunan popülasyonun tahliyesi için gereken uyarı zamanını
doğrudan etkiler. Gedik oluşum safhası, sadece barajdan çıkan akım hidrografı belirleneceği
zaman önemli olmaktadır. Gedik oluşumu ile ilgili analiz metotları, gedik oluşum süresi (yıkılma
süresi) üzerine odaklanmıştır ve başlama evresi bu metotlarda dikkate alınmaz. Gedik başlama
ve oluşum süreleri için aşağıdaki tanımlar önerilir [Wahl,1996]

•
Gedik başlama süresi: Gedik başlama süresi baraj üstünden veya içine doğru ilk akım
geçtiğinde başlar. Bu baraj yıkılması olayında uyarı ve tahliyeyi başlatacak zamandır. Gedik
başlama zamanı gedik oluşum safhasının başlamasıyla sonlanır.
•
Gedik oluşum süresi (Yıkılma süresi): Barajın memba yüzünde ilk aşınmanın
başlamasıyla gedik tamamen oluşana kadar geçen zaman arasındaki süredir. Üstten aşma
yıkılmaları için gedik oluşum zamanını barajın mansap yüzünün aşınmasıyla oluşan derin
yarığın baraj kretini geçerek memba yüzüne ulaşmasıyla başlar. Toprak dolgu barajlarda yıkılma
süresi gedikten çıkan akımın pik değere ulaşma zamanıyla aynı olabilir. Fakat küçük rezervuarlar
için çıkan pik akım, gedik tam olarak oluşmadan önce olabilir.
Dolgu barajlarda gedik oluşumunun belirlenmesiyle ilgili bazı yöntemler olmakla birlikte bu
bilgiler sayıca ve hassaslık yönünden oldukça sınırlıdır. Genellikle, gedik parametrelerinin
kestirilmesi için gedik oluşum mekanizmasını tamamen ihmal eden ve gerçek baraj yıkılması
olaylarından toplanmış bilgilerin regresyon analizine dayanan basit yaklaşımlar kullanılır. Bu
yaklaşımlarda gedik parametreleri doğrudan hesaplanır. Benzer olarak çıkan akımın pik değeri
de bu şekilde kestirilebilir. Bu yöntemler baraj yüksekliği, rezervuar depolama hacmi, dolgu
hacmi, yıkılma anındaki su derinliği, gedik derinliği gibi bir veya daha fazla sayıda baraj veya
rezervuar parametresinin bir fonksiyonudur.
Çıkan akım hidrografının belirlenmesi için diğer bir yaklaşım ise öteleme modeli içinde
parametrik bir yaklaşım kullanılarak gediğin ve buna bağlı olarak rezervuardan çıkan akımın
benzeşiminin yapılmasıdır. Gedik geometrisinin son hali ve gedik oluşum zamanı belirlenerek
gediğin gelişimi için basitleştirilmiş zamana bağlı bir yöntem kullanılır (örneğin gedik
boyutlarının lineer arttığı gibi). Bu yaklaşım bugün yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan
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çalışmada da bu yaklaşım kullanılmıştır. Ayrıca gedik parametrelerinin belirlenmesi için hidrolik
ve katı madde taşıma prensiplerini dikkate alan gedik modelleri de kullanılmaktadır.
Gedik oluşumuyla ilgili analiz metotları dört kategoride toplanabilir [Wahl, 1996]:
•
Fiziksel Temele Dayanan Modeller: Gediğin gelişimi sonucunda gedikten çıkan akım
hidrolik, katı madde taşınımı ve zemin mekaniği prensiplerine dayanan erozyon modeli
kullanılarak yapılır.
•
Parametrik Modeller: Yıkılma zamanını ve son gedik geometrisini kestirmek için
geçmişe ait bilgiler kullanılır. Gedik gelişiminin zamana bağlı olarak lineer olduğu varsayılır ve
hidrolik prensipler kullanılarak gedikten çıkan akım hesaplanır.
•
Tahmini denklemler: Geçmişteki yıkılma olaylarının analizine dayanan denklemlerden
çıkan pik debi tahmin edilerek çıkan akım hidrografı oluşturulur.
Karşılaştırma analizi: Eğer analizin yapılacağı baraj boyut ve tip yönünden daha önce
•
yıkılmış bir baraja benzer ve yıkılma hakkında detaylı bilgi varsa uygun gedik parametreleri ve
çıkan pik akımlar karşılaştırmayla belirlenebilir.
Son üç yaklaşım geçmiş baraj yıkılmalarından elde edilen sınırlı sayıda bilgilere
dayanmaktadır.
2.1. Toprak Dolgu Barajlarda Yıkılma

Diğer tüm baraj türlerinden sayıca daha fazla inşa edilen toprak dolgu barajlar için yıkılma
problemi, çok karmaşık ve homojen olmayan üç boyutlu bir olaydır. Bu özelliklerinden dolayı
tam çözümü mevcut değildir. Meydana gelen gediğin başlangıçtaki boyutları, şekli ve yeri
genellikle tam olarak bilinmemektedir. Toprak dolgu barajlarda tamamen oluşmuş bir gedik,
0.5 h d ≤ b ≤ 8 h d aralığında kalmak şartı ile ortalama bir genişliğe ( b ) sahiptir. Burada hd baraj
yüksekliğini göstermektedir. Baraj gövdesinde oluşan nihai gedik genişliği barajın toplam
genişliğinden çok daha kısadır. Ayrıca gedikten çıkan suyun baraj malzemelerini uğratacağı
erozyon sürecinden dolayı gedik oluşması için sonlu bir zaman aralığı ( τ ) gereklidir.
Baraj gövdesi üzerinden su aşması sonucu meydana gelen yıkılmada gedik parametrelerinin
belirlenmesi zor olmakla birlikte gövde içerisinde oluşan dahili bir kanalın genişlemesi
sonucunda meydana gelen borulanma yıkılmasında bu iş daha da güç olmaktadır. Borulanmanın
oluşumuyla ilgili bilgi oldukça sınırlı olup bu türden bir yıkılmada borulanmanın başlamasından
yıkılmanın tamamlanmasına kadar geçen sürenin doğru bir şekilde kestirilmesi zordur ve bu süre
çok uzun olabilir. Toprak veya kaya dolgu barajlarda üstten aşma yıkılması durumunda gedik
şekli genellikle trapez kesitli kabul edilirken borulanma modelinde gedik şeklinin dikdörtgen
olduğu düşünülür.
2.2. Toprak Dolgu Barajlarda Üstten Aşma Yıkılması

Ani taşkınlar sonucu baraj kreti üzerinden su aşması durumundaki yıkılmalarda gedik oluşumu
önce barajın mansap yüzünde başlar ve baraj tepe genişliği boyunca memba yüzüne doğru
ilerler. Baraj gölünden ayrılan su, barajın gedik meydana gelen kesiti boyunca akarak aşınma ve
kayma yoluyla gediğin genişlemesine sebep olur. Bu olay baraj gölü tam boşalıncaya veya baraj
aşınmaya mukavim oluncaya kadar devam eder. Baraj gövdesi üzerinden su aşması halinde
toplam yıkılma süresi; baraj türüne, yüksekliğine, baraj inşaatında kullanılan malzemenin
cinsine, malzemelerin sıkıştırılma oranına ve kaçan suyun üstten akış miktarına bağlı olarak bir
kaç dakika ile bir kaç saat arasında değişebilir.
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Şekil 1’de görüldüğü gibi gedik taban genişliğinin bir noktadan başladığı, son gedik taban
genişliğine (b) erişilene ve gedik tabanının son kotu olan hbm seviyesine aşınana kadar yıkılma
süresince ( τ ) lineer veya lineer olmayan bir hızda genişlediği kabul edilir. Eğer τ bir dakikadan
kısa ise gedik taban genişliği sıfır yerine bir b değeriyle başlar ve bu da erozyon şeklinde bir
yıkılmadan çok göçme (collapse) şeklinde bir yıkılmayı tanımlar.

GEDİK

BARAJ

z

hd

1
z

1

hb

h

hbm
b

Şekil 1. Üstten aşma sonucu gedik oluşumu

Herhangi bir andaki gedik taban kotu (hb), baraj yıkılma süresinin ( τ ) bir fonksiyonu olarak
aşağıdaki ifade ile hesaplanır:
0 < t b ≤ τ ise,
tb > τ

ise,

t 
h b = h d − (h d − h bm ) b 
 τ
h b = h bm

ρ

(1)
(2)

Bu ifadede tb gedik oluşumunun başlangıcından itibaren geçen süre, ρ gedik oluşum hızını
gösteren parametre olup ( 1 ≤ ρ ≤ 4 ), ρ =1 için lineer oluşum hızı, ρ >1 için lineer olmayan
kuadratik gedik oluşum hızı anlaşılır. Genellikle üstten aşma yıkılmalarında gedik oluşum
hızının lineer olduğu kabul edilir. Yapılan çalışmada bu parametrenin taşkın hidrografı üzerine
etkisi incelenmiştir.
Herhangi bir tb anındaki gedik taban genişliği (bi) aşağıdaki ifade ile hesaplanır:
0 < t b ≤ τ ise,

t 
b i = b b 
 τ

ρ

(3)

Üstten aşma yıkılması durumu için gedikten çıkan taşkın hidrografının belirlenmesinde,
gedikten çıkan akımın serbest yüzeyli akım olduğu ve aşağıdaki kalın kenarlı savak formülü ile
ifade edilebileceği kabul edilmektedir [Fread, 1998]:

[

Q b = c v k s 3.1 b i (h − h b )

1.5

+ 2.45 z (h − h b )

2.5

]

(4)

Bu denklemde; h baraj gölünün değişen su seviyesi, cv hız düzeltme katsayısı, bi denklem (3)’te
tanımlanan herhangi bir andaki gedik taban genişliği, h barajın hemen memba tarafındaki su
yüksekliği, hb denklem (1) ve (2)’de tanımlanan herhangi bir andaki gedik taban yüksekliği, z
gedik kenar eğimi(şekil parametresi) ve ks mansaptaki kuyruksuyu yüksekliğinin (ht) neden
olduğu batıklık düzeltme katsayısıdır.

(h t − h b ) (h − h b ) ≤ 0.67

ise,

k s = 1.0

(5)
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diğer halde:
h − hb

k s = 1.0 − 27.8 t
− 0.67
 h − hb


3

(6)

Hız düzeltme katsayısı (cv) ise aşağıdaki denklem ile hesaplanır.
c v = 1.0 + 0.023

Q 2b

[

B d2

(7)

(h − h bm ) (h − h b )]
2

bu denklemde, Bd baraj aksındaki rezervuar genişliğidir.
Gedikten çıkan akımı ifade eden kalın kenarlı savak formülü, gedik şeklinin ve savak
üzerindeki su yükünün bir fonksiyonudur. Gediğin aşınması sırasında her bir zaman adımında su
yüzeyi ve gedik taban yüksekliği değişmektedir. Bu nedenle her bir zaman adımında savak
üzerindeki su yükü ve gedikten çıkan yeni bir akım değeri hesaplanır. Herhangi bir ∆t zaman
adımında baraj gölü seviyesindeki değişim, kütlenin korunumu esasına dayanan aşağıdaki eşitlik
ile bulunabilir:
∆h =

∆t
(Qi − Qb )
Sa

(8)

Bu denklemde, ∆h ∆t zaman aralığında rezervuar su yüzeyi yüksekliğindeki değişim, Sa h
yüksekliğindeki rezervuar yüzey alanıdır. Herhangi bir t anındaki rezervuar su yüksekliği (h)
aşağıdaki şekilde hesaplanır.
h = h ′ + ∆h

(9)

burada h ′ , ( t − ∆t ) anındaki rezervuar su yüksekliğidir.
2.3. Toprak Dolgu Barajlarda Borulanma Yıkılması

Baraj içerisinde dâhili bir kanal oluşması sebebiyle, baraj tepe yüksekliğinin altında herhangi
bir noktada başlangıç gediği meydana geldiği zaman, borulanma yıkılması oluşur. Memba yüzü
borulanma olayının ilk safhalarında yavaş aşındığından, borulanma için yıkılma süresi gövde
üzerinden su aşması durumuna göre çok daha uzundur. Erozyon devam ederken gittikçe
genişleyen bir açıklık oluşur ve sonunda baraj üst kısmının çökmesiyle yıkılma hızlanır.
Borulanma yıkılması, baraj gövdesi üzerinde borulanmanın başladığı herhangi bir seviyede
belirlenen bir merkez çizgisi yüksekliği ve z = 0 alınarak bu merkezden genişleyen dikdörtgen
bir orifis olarak tanımlanır (Şekil 2). Gedikten herhangi bir anda geçen akım göldeki su seviyesi
ve orifis üst seviyesi arasındaki ilişkiye bağlı olarak, orifis denklemi (10) veya savak denklemi
(4) ile hesaplanır.
Q b = 4.8A p (h − h )

(10)

A p = 2b i (h p − h b )

(11)

12

Burada hp borulanmanın başlangıç noktası olarak seçilen merkez çizgisi yüksekliğidir.
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h = h p veya ht > hp ise h = h t olarak alınır. ht barajın hemen mansabındaki kuyruk suyu
yüksekliğidir. Ap dikdörtgen gedik alanını göstermektedir. Rezervuardaki su seviyesi yeterince
düşüp gedik alanının genişlemesi sürecinde denklem (12)’de verilen koşul sağlandığı anda orifis
denklemi yerine kalın kenarlı savak denklemi kullanılır.
h < 3hp − 2 hb

(12)
hd

hp
hbm
b

Şekil 2. Borulanma ile gedik oluşumu

Bu bölümde verilen bilgilere bakıldığında gedikten çıkan akım; zamana bağlı olarak gedik
boyutları ve şekli, baraj yüksekliği, rezervuarın biriktirme kapasitesi, rezervuara giren akım,
gedikten içine doğru batmış savak akımına neden olabilen mansap akarsu koşullarından
(pürüzlülük, akarsu vadisi boyutları) etkilenmektedir.
3. UYGULAMA VE TARTIŞMA

Uygulama için seçilen Kozan Barajı, Kozan ilçesinin 10 km kuzey doğusunda olup Kilgen
çayı üzerinde sulama amacıyla inşa edilmiştir. 55000 nüfuslu Kozan ilçesi barajın mansabında
bulunmaktadır ve barajın yıkılması halinde ilçe risk altındadır. Baraja ait teknik bilgiler aşağıda
verilmiş ve baraj aksına ait enkesit Şekli 3’te gösterilmiştir.
Baraj

Tipi
Gövde Hacmi
Kret Kotu
Kret uzunluğu
Temelden yükseklik
Talvegten yükseklik
Maksimum su kotu
Normal su kotu
Normal su kotunda göl hacmi
Normal su kotunda göl alanı
Talveg Kotu

: Kil çekirdekli kaya dolgu
: 1 680 000 m3
: 280.50 m
: 290.09 m
: 82.50 m
: 78.50 m
: 278.00 m
: 274 m
: 163.00 hm3
: 8.02 km2
: 202 m
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Baraj Kret Kotu

Kot (m)

280
260
240
220
200
0

50

100

150
x (m)

200

250

300

Şekil 3. Baraj aksına ait enkesit

Yapılan çalışmada barajın gövdesinde oluşarak gelişen dahili bir erozyon yani borulanma
sonucunda yıkıldığı varsayılmıştır. Literatürde borulanmanın genellikle tabandan, baraj
yüksekliğinin 1/2’si ile 2/3’ü arasında bir noktada başladığı belirtilmektedir [Paquier, 1998].
Yapılan analizlerde borulanma merkezi, daha kritik olduğu için barajın orta noktası olan 239 m
olarak seçilmiş ve aşınmanın talveg seviyesinde (202m) sonlandığı kabul edilmiştir. Bu seçimin
yapılmasının nedeni, borulanmanın barajın orta noktasında başlaması durumunda gedik
üstündeki su yükü daha fazla olacağından genellikle yıkılmanın daha kısa sürede meydana
gelmesi dolayısıyla daha kritik bir hal almasıdır. Yıkılmanın borulanma nedeni ile olduğu kabul
edildiğinde gedik dikdörtgen olacağından hesaplamalarda gedik kenar eğimi z = 0 kullanılmıştır.
Gedik genişliği seçilirken farklı gedik genişlikleri arasında bir risk analizi yapılmış ve baraj
aksına ait enkesit de dikkate alınarak ortalama bir değer olan 75m alınmıştır. Gedikten çıkan
akımın pik debi değerine göre muhtemel maksimum taşkın hidrografının pik debi değeri oldukça
küçük olduğu için ihmal edilmiştir. Buna karşın daha kritik olduğu için yıkılma anında su
seviyesinin maksimum su kotunda (278m) olduğu kabul edilmiştir.
Bu çalışmada baraj yıkılması sonucu gedikten çıkan taşkın hidrografının belirlenmesi için
National Weather Service (A.B.D.) tarafından geliştirilmiş olan NWS FLDWAV (1998) adlı
bilgisayar paket programından yararlanılmıştır.
3.1. Gedik Oluşum Hızının Etkisi

Gedik taban yüksekliği ve gedik taban genişliği, gedik oluşum süresinin bir fonksiyonudur.
Denklem (1) ve (3)’e bakıldığında bu ilişkinin gedik oluşum hızına bağlı olarak lineer (ρ =1) ve
lineer olmayan (ρ >1) bir şekilde olduğu görülebilir. Bu çalışmada gedik oluşum hızı
parametresinin lineer olması ve olmaması durumu bir arada incelenmiştir. Farklı yıkılma
zamanları (τ = 1, 2, 4 sa) için gedik oluşum hızının gedikten çıkan taşkın hidrografı üzerindeki
etkilerine bakılmıştır. Ayrıca bu parametrenin baraj aksındaki su seviyesi değişimlerine etkisi de
gözlenmiştir.
Tablo 1’de farklı gedik oluşum hızları ve yıkılma zamanları için gedikten çıkan pik debi
değerleri ile pik debiye erişme süreleri verilmiştir. Bu değerler yardımıyla örneğin τ = 2 saatlik
bir yıkılma zamanı için gedik oluşum hızı parametresinin gedikten çıkan pik debiye etkisi
incelenirse ρ değerinin 2’den 1’e değişmesi halinde pik debi değerinde %19.14 düşüş
olmaktadır. ρ değeri 2’den 3’e çıktığında pik debi değerinde %15.44, 3’ten 4’e çıktığında
%9.04’lük bir artış ve ρ = 2’den 4’e çıktığında ise %25.88’lik bir artış elde edilmektedir.
Buradan gedik oluşum hızı artarken pik debinin arttığı fakat pik debideki artış oranının azaldığı
ifade edilebilir.
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Gedik oluşum hızının pik debiye erişme süresine etkisi incelendiğinde ρ = 2’den 1’e indiğinde
pik debiye ulaşma süresi %15.96 düşmektedir. ρ = 2’den 3’e çıktığında bu değer %4.26 artmakta
ve ρ = 3’ten 4’e çıktığında ise bu artış %1.02 olmaktadır. Gedik oluşum hızı arttıkça pik debiye
ulaşma sürelerinin arttığı buna karşın artış oranının azaldığı söylenebilir. Bununla birlikte
ρ değeri arttıkça pik debiye ulaşma süresi yıkılma zamanına yaklaşmaktadır.
Farklı yıkılma süreleri ve gedik oluşum hızının farklı değerleri için gedikten çıkan taşkın
hidrografları Şekil 4’te gösterilmektedir. Şekillere bakıldığında yukarıda sözü edilen değişimler
kolaylıkla görülebilir. Örneğin τ = 2 saatlik yıkılma zamanı için Şekil 4(b)’ye bakılırsa en büyük
debi ρ = 4 için meydana gelmekte ve bunu sırasıyla ρ = 3, 2,1 gedik oluşum hızları izlemektedir.
Pik debiye ulaşma süreleri ise bu sıralamanın tam tersi olmaktadır.
Tablo 1. Farklı gedik oluşum hızları ve yıkılma zamanları için oluşan pik debilerve pik debiye
erişme süreleri
ρ=1
ρ=2
ρ=3
ρ=4
Yıkılma
zamanı
tp
Qp
tp
Qp
tp
Qp
tp
Qp
τ (saat) (saat) (m3/sn) (saat) (m3/sn) (saat) (m3/sn) (saat) (m3/sn)
1

0.91 54720

0.98 64390

1.00 70064

1

73589

2

1.58 39981

1.88 49447

1.96 57082

1.98 62245

4

2.68 25803

3.48 33222

3.74 40190

3.86 46051

Hidrograflar incelendiğinde yükselme kollarının alçalma kollarına göre daha dik bir eğime
sahip olduğu gözlenmektedir. Yükselme eğrisi eğimi en fazla olan ρ = 4’tür. Ayrıca alçalma
eğrileri bir paralellik göstermektedir. Bunun nedeni, farklı gedik oluşum hızları alınmasına
rağmen herhangi bir τ süresi sonunda gediğin aynı son boyutlara sahip olması ile açıklanabilir.
Hidrograflara bakıldığında ρ = 1 için (lineer oluşum hızı) elde edilen hidrograf şekli diğerlerine
göre daha yassı bir görünüme sahiptir. Aynı zamanda ρ = 1 için hidrografın yükselme eğrisinin
yaklaşık t = 0 anında yükselmeye başladığı görülmektedir. Oysaki borulanma yıkılmasında
borulanmanın ilk aşamaları yavaş gelişmekte daha sonra gediğin gelişimi hızlı olmaktadır. Bu
nedenle ρ = 1 değerinin borulanma yıkılmaları için uygun olmadığı sonucuna varılabilir.
Bu çalışmada gedik oluşum hızlarının etkisi araştırılırken aynı zamanda τ = 1 , 2, ve 4 saatlik
yıkılma sürelerine ait taşkın hidrografları da karşılaştırılmıştır. Gedik oluşum süresi (yıkılma
süresi), meydana gelen gediğin oluşum hızını etkileyen bir parametredir. Gedik oluşum hızı da
gedikten çıkan taşkın hidrografının şeklini etkilemektedir. Bununla birlikte gedik oluşum süresi
yıkılma analizinde oldukça önemli olmasına rağmen hassas bir biçimde belirlenmesi en zor
parametredir. Bu nedenle uygulamalarda yıkılma süresi için minimum, ortalama ve maksimum
değer tespit etmek mantıklı bir yaklaşım olmaktadır. Şekil 4’e bakılarak gedik oluşum hızının
sabit bir değeri için farklı yıkılma sürelerine ait gedikten çıkan hidrograflar da karşılaştırılabilir.
Örneğin ortalama bir değer olarak ρ = 2 dikkate alınarak farklı yıkılma zamanları karşılaştırılırsa
gedikten çıkan en büyük debinin τ = 1 saatlik yani en küçük gedik oluşum süresi için meydana
geldiği ve bunu daha sonra τ = 2 ve 4 saatlik gedik oluşum sürelerinin izlediği görülmektedir.
Bunun nedeni olarak herhangi bir t anında gedik boyutlarının τ = 1 saatlik gedik oluşum süresi
için en büyük olması söylenebilir. Ayrıca hidrografların yükselme eğrilerine dikkat edilirse τ =
1saatlik yıkılma süresi için yükselme eğrisi eğiminin en fazla olduğu ve gedik oluşum süresi
arttıkça bu eğimin azaldığı görülebilir. Buradan en büyük taşkın debisinin minimum gedik
oluşum süresinde oluştuğu, gedik oluşum süresinin artmasıyla pik debi değerinin azaldığı ve
hidrograf şeklinin yayvanlaştığı sonucuna varılabilir.
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(b) τ=2 saat

Q (103 m3/sn)

60

ρ=1

50

ρ=2

40

ρ=3
30

ρ=4

20
10
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

t (saat)

60

(c) τ=4 saat
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Şekil 4. Farklı yıkılma zamanları ve gedik oluşum hızları için baraj aksındaki gedikten çıkan
taşkın hidrografları (a) τ=1 sa, (b) τ=2 sa, (c) τ=4 sa
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Aynı şekilde yıkılma süresi ile pik debiye ulaşma süreleri arasındaki ilişki incelenirse, τ = 1
saat için gedikten çıkan hidrografın pik debiye ulaşma süresi yıkılma süresinin %2’si kadar daha
erken meydana gelirken τ = 4 saat için bu oran %13 olmaktadır. Buradan yıkılma süreleri kısa
olduğunda gedikten çıkan taşkın hidrografının pik debiye erişme süresinin yıkılma süresine eşit
olduğu ve yıkılma süresi arttıkça pik debilerin yıkılma süresine göre daha erken meydana geldiği
söylenebilir.
Şekil 5 τ = 2 saatlik yıkılma zamanı için farklı gedik oluşum hızlarına ait baraj aksındaki su
seviyesinin zamanla değişimini göstermektedir. Bu değişim aynı zamanda baraj gölündeki su
yüzeyi seviyesindeki değişimi ifade etmektedir Herhangi bir t anında su seviyelerinin farklı
olduğu görülmektedir. t = 2 saat anında ρ = 1, 2, 3 ve 4 değerleri için göldeki su seviyeleri
sırasıyla yaklaşık 246, 258, 264 ve 267 m olmaktadır. Gedik oluşum hızlarının haznenin
boşalması ve gedikten çıkan akım üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Şekilde pik debiye karşılık
gelen su seviyelerine bakıldığında pik debilerin su seviyesinde değişimin başlamasından sonra
meydana geldiği görülmektedir.
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Şekil 5. Farklı gedik oluşum hızları için baraj aksındaki su seviyesinin zamanla değişimi (τ=2 sa)
Şekil 6 farklı yıkılma zamanları ve gedik oluşum hızı parametreleri için barajın hemen
mansabındaki (10m) su seviyelerinin zamanla değişimlerini göstermektedir. Bu grafiklerin
gedikten çıkan akım hidrografları ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Herbir yıkılma zamanı
için oluşan maksimum su seviyelerinin en büyük gedik oluşum parametresi (ρ = 4) seçilmesi
durumunda meydana geldiği grafiklerden görülebilir. Gedik oluşum hızı ile pik debi değeri
arttığından su seviyeleri de yükselmektedir. Yine aynı şekilde maksimum su seviyesinin
oluşması için geçen süre ρ = 4 için daha geç olmaktadır. Maksimum su seviyesi en küçük
yıkılma süresi ve en büyük gedik oluşum hızı parametresi seçilmesi durumunda meydana
gelmektedir (τ= 1sa ve ρ = 4). Bu durumda su seviyesi kotu 258.6 m’dir. Muhtemel minimum su
seviyesi kotu ise τ = 4 sa ve ρ = 1 durumu için 240.1m’dir. İki senaryo arasında yaklaşık
18.5m’lik bir yükseklik farkı bulunmaktadır. Bu da gedik parametrelerinin farklı seçilmesinin su
basacak alanlar tespit edilirken sonuçları önemli ölçüde etkileyebileyeceğini göstermektedir.
Ayrıca şekil 4 ve 6 ya bakıldığında yıkılma süresi küçüldükçe gedik oluşum hızının etkisinin
azaldığı görülmektedir.
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(c) τ=4 saat
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Şekil 6. Farklı yıkılma zamanları ve gedik oluşum hızları için barajın hemen mansabındaki
(10m) su seviyelerinin zamanla değişimi (a) τ=1 sa, (b) τ=2 sa, (c) τ=4 sa
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4. SONUÇLAR

Bu çalışmada, baraj gövdesi üzerinde meydana gelen bir gedikten çıkan taşkın hidrografının
belirlenmesi genel olarak ele alınmış ve farklı yıkılma süreleri için gedik oluşum hızının
gedikten çıkan taşkın hidrografına etkisi incelenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar
aşağıda özetlenmiştir:
•
•
•
•

•
•
•

Gediğin oluşma zamanı ve hızı, gedikten çıkan akıma ait hidrografın şekli, büyüklüğü ve
pik debiye erişme süreleri üzerinde oldukça etkili olmaktadır.
Gedik oluşum hızı parametresi (ρ) arttıkça gedikten çıkan akımın pik debisi artmakta
fakat pik debideki artış oranı azalmaktadır.
En büyük taşkın debisi, seçilen en küçük gedik oluşum süresinde (τ=1sa) oluşmakta,
gedik oluşum süresinin artmasıyla pik debi değeri azalmakta ve hidrograf şekli
yayvanlaşmaktadır.
Genel olarak gedikten çıkan taşkın hidrografının pik debiye erişme süreleri yıkılma
süresine göre daha erken meydana gelmektedir. Gedik oluşum hızı parametresi değeri
arttıkça ve yıkılma süresi değeri azaldıkça hidrografın pik debiye ulaşma süresi yıkılma
süresine yaklaşmaktadır.
Borulanma ile gedik oluşumunu ifade etmek için ρ ≥ 2 değerleri daha uygun olmaktadır.
Barajın hemen mansabında oluşacak su seviyesi eğrileri ile taşkın hidrografları benzerlik
göstermektedir. En yüksek su seviyesi, minimum yıkılma süresi ve maksimum gedik
oluşum hızının seçilmesi durumunda meydana gelmektedir.
Gedik oluşum süresi azaldıkça gedik oluşum hızı parametresinin taşkın hidrografı ve su
seviyesi eğrileri üzerindeki etkisi azalmaktadır.
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ÖZET

Dere taşkınlarının yol açtığı maddi ve manevi hasarların önüne geçebilmek için yapılan ıslah
çalışmaları dünyanın her yerinde görülmektedir. Bostanlı Deresi uzun yıllar boyunca Karşıyaka
ilçe merkezini ve civar yerleşim birimlerini etkileyen önemli taşkınlara neden olmuştur. Zaman
içinde meydana gelen taşkınlar, taşkın koruma tedbirleri ile önlenmeye çalışılmış; ancak alınan
tedbirlerin geçici olması nedeniyle taşkın probleminin kalıcı olarak çözümü mümkün olmamıştır.
Bu çalışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün 2000 yılında yaptığı Karşıyaka İlçesi Bostanlı Deresi Islah Projesi çalışmasında;
verilen kesitler esas alınarak HEC-RAS bilgisayar programıyla taşkın pik debileri için Bostanlı
Deresi su yüzeyi profilleri hesaplanmış, bulunan sonuçlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bostanlı Deresi, su yüzeyi profili, HEC-RAS.
WATER SURFACE PROFILES OF BOSTANLI CREEK
ABSTRACT

Improvements which are applied to prevent damages due to river floods may be seen all over
the world. Bostanlı Creek has occurred significant floods that effects the center and the
surrounding of Karşıyaka town during a long period of time. Precautions for flood protection
have used but these precautions have never solved the problems due to floods permanently,
because of the temporal solutions.
In this study, the cross-sections presented in the project of Karşıyaka Town Bostanlı Creek
Improvement which are made by The Izmir Greater City Municipality Water and Sewer
Administration (IZSU) in 2000 are considered. Water surface profiles of Bostanlı Creek for
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flood peak discharges are calculated with the help of the HEC-RAS software and the results are
evaluated.
Key Words: Bostanlı Creek, water surface profile, HEC-RAS
1. GİRİŞ

Yağmur sularıyla birlikte derelerin taşması sıkça yaşanan bir durumdur. Taşkınlar sonucu çok
sayıda ev ve işyerini su basmakta, araçlar yolda kalmakta, hatta bu taşkınlar ölümlere yol
açmaktadır. Her türlü maddi ve manevi hasara yol açan bu taşkınların önüne geçilmek için pek
çok çalışma yürütülmektedir.
Önemli taşkınlara neden olan Bostanlı Deresi uzun yıllar boyunca civar yerleşim birimlerini
ve arazileri etkilemiştir. Zaman içinde meydana gelen taşkınlar farklı idareler tarafından alınan
lokal taşkın koruma tedbirleriyle önlenmeye çalışılmış;ancak alınan tedbirlerin geçici olması
nedeniyle taşkın probleminin kalıcı olarak çözümü bugüne kadar mümkün olmamıştır. Bunlar
yapılacak hidrolojik hesaplamaların ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır. Tek boyutlu
kararlı ve kararsız akım parametrelerinin hesaplanmasında doğrudan ölçümlerin zor, pahalı ve
tehlikeli olması, yaklaşık çözümlerin varsayımlara dayanması bizi bilgisayar destekli hidrolik
programları kullanmaya itmiştir.
Bostanlı deresinde iki yan kol (Eskisekiköy ve Kartalkaya) bulunmaktadir. Geometrik veri
girişleri ve hidrolik hesaplamalar HEC-RAS programında gerçekleştirilmiştir. Köprü, menfez,
şüt vb. su yapıları modellendirilmiş ve program kararlı akıma göre çalıştırılıp alınan sonuçlar
değerlendirilmiştir. Tablo 1’de Bostanli Deresindeki hesaplamalar için HEC-RAS programına
girilen örnek veri tablosu verilmiştir.
Tablo 1 Bostanli Deresindeki hesaplamalar için HEC-RAS programına girilen örnek veri tablosu
İstasyon
No
35
35
34
34
33
33
33
33
32
32
32
32
31
31
31
31
30
30
30
30

Debi
(m3/s)
14
20
14
20
14
20
14
20
14
20
14
20
14
20
14
20
14
20
14
20

Kanal
Taban
Kotu
93.4
93.4
93.2
93.2
93.1
93.1
92.1
92.1
91.8
91.8
90.8
90.8
90.6
90.6
89.6
89.6
89.3
89.3
88.3
88.3
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Kanal
Taban
Genişliği
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2. ETÜD ALANININ TANIMI
2.1 Coğrafi Konum

Proje alanı İzmir ili, Karşıyaka ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Karşıyaka İzmir il
merkezinin kuzeyinde yer alır. Doğusunda Bornova, batısında Çiğli, güneyinde İzmir körfezi ve
kuzeyinde Yamanlar Dağı ve Menemen ilçesi bulunmaktadır. Anadolu’nun batısında kendi adını
taşıyan körfezi çevreleyen 30 kilometrelik bir yayın üzerinde gelişen ve bir ova ile bu sahil
üzerindeki tepelere kurulmuştur. Bostanlı Deresi havzası ise 380 27’ 27’’ ve 380 33’ 49” kuzey
enlemleri ile 270 05’ 32” ve 270 10’ 14” boylamları arasında bulunmaktadır.
Karşıyaka ilçesinin yaklaşık 12 kilometre kuzeyinde yer alan 997 kotlarındaki Büyükçamlar
Tepesinden doğan Bostanlı Deresi önce kuzeydoğu-güneybatı yönünde yaklaşık 8.5 km aktıktan
sonra dere boğazına ulaşır. Bu kesimden sonra yerleşim alanlarının içinden denize
mansaplandığı kesime kadar akar. Bostanlı Deresi Örnekköy, Elit Sitesi, Cumhuriyet, Dedebaşı,
Fikri Altay, Demirköprü, Goncalar ve Bostanlı Mahalleleri içinden geçmektedir. İlişikte verilen
1/10,000 ölçekli şehir planında Bostanlı Deresinin yerleşim alanı içinde geçtiği caddeler,
sokaklar ve mahalleler işaretlenmiş bulunmaktadır.
Yukarı havzası içinde Yamanlar ve Sancaklı Köylerini barındıran Bostanlı Deresi km
(1+225)-(1+270) arasında İzmir Çanakkale karayolunu (Anadolu Caddesi), km (0+000) ‘da
İzmir-Ankara TCDD hattını geçmektedir. Karşıyaka ilçe merkezini etkileyen ve önemli
taşkınlara neden olan Bostanlı Deresi’nin İzmir-Çanakkale TCK üzerinde toplam yağış alanı
A=29.50 km2’dir.
2.2 Topoğrafya

Bostanlı Deresinin Dere Boğazı’nın memba kesimindeki yatak eğimi ortalama % 11
civarındadır. Bostanlı Deresi 30 kotlarından sonra Anadolu Caddesine kadar olan kesimde
topografya düzleşmekte ve mevcut dere talveg eğimi % 1 civarına düşmektedir. 10 kotlarındaki
Anadolu Caddesi ile deniz arasında ise ortalama eğim (0.004) civarındadır.
Bostanlı Deresi 30 km2 büyüklüğüne yaklaşan yağış alanının batı sınırında güneyden kuzeye
doğru sırası ile Pilav Tepe (127 m), Kartalkaya Sırtı (385 m), Aşağıgöl Tepe (594 m), Yukarıgöl
Tepe (618 m) ve Yaylabaşı Tepe (670 m) yer almaktadır. Havzanın kuzeyinde ise Boydalan
Tepe (670 m), Kale Tepe (690 m), Karıncalı Tepe (856 m) ve Büyükçamlar Tepe (997 m)
bulunmaktadır. Havzanın doğu sınırında ise kuzeyden güneye doğru Küçükçamlar Tepe (759 m),
Kıztaşı Tepe (440 m), Kalekayası Tepe (460 m), Arap Dağı (412 m), Zeytinli Tepe (273 m) ve
Çilek Dağı (221 m) yer almaktadır.
Bostanlı Deresi ana yatağına (Koca Dere) km (1+950) de Kartalkaya Sırtı civarından gelen ve
Elit Sitesi civarında taşkınlara neden olan Kartalkaya Dere yankolu gelmektedir. Yine Karşıyaka
Belediyesi şantiye tesisleri civarında km (4+130) Eskiköy mevkiinden gelen Eskisekiköy kolu
ile, 7600 Sokağın mansabında Bostanlı Deresine sol sahilden mansaplanan Dallık Deresi (km
2+833) gelmektedir.
2.3 Mevcut Durum ve Problemler

Yıllar boyunca yerleşiminin genişlemesi, dere yatağı civarında kaçak yapıların birikmesi,
yoğun göç ve işgaller, dere yataklarının kenarlarının çöplük gibi kullanılması, yatak üzerine inşa
edilen sanat yapılarının kesit olarak yetersiz olması ve 1970’li yıllardan beri süren aksaklıkların
bir türlü giderilememesi sonucunda 4 Kasım 1995 tarihinde büyük bir taşkın olayı yaşanmıştır.
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69 vatandaşın öldüğü büyük İzmir taşkınının ardından Yamanlar Koleji yanındaki köprü
yıkılmıştır. Birçok yetersiz geçiş ya tıkanmış ya da yıkılmıştır. Bostanlı Deresi civarındaki
evlerin birinci katları su ile dolmuş ayrıca taşkın suları mansapta yer alan binaların 3. katına
kadar yükselmiş ve girmiştir. Bu yıldan sonra da bu derece büyük olmasa da yine taşkınlar
meydana gelmiş, pek çok ev ve işyeri sular altında kalmıştır. Ne yazık ki alınan tüm tedbirlere
rağmen taşkınlar yine can almaya devam etmiştir. Kalıcı bir çözüme ulaşılamamıştır.
Bostanlı Deresi Karşıyaka ilçe merkezini ve civar yerleşim birimlerini etkileyen önemli
taşkınlara neden olmuştur. Zaman içinde meydana gelen taşkınlar taşkın koruma tedbirleri ile
önlenmeye çalışılmıştır. Bostanlı Deresi İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan ve
taşkın yapan dereler içinde yağış alanı en büyük olan ve çevreye en fazla zarar veren derelerden
birisidir.
Bostanlı Deresi’nde İzmir İli’ndeki taşkın yapan diğer dere yataklarında olduğu gibi:
1. Yanlış kentleşme sonucu taşkın alanlarının imara açılması.
2. Dere yatakları içine kadar yoğun ve düzensiz bir biçimde konutların inşa edilmesi .
3. Yetersiz enkesitli sanat yapılarının inşa edilmesi.
4. Yatak içine kanalizasyon hattı inşaası.
5. Dere içine çöp, inşaat artığı, moloz vb. malzeme atılması, yatağın muhtelif müdahaleler ile
daraltılarak yeterli akış kesiti bırakılmaması.
Yatağa müdahale edilmesini sağlayacak servis yollarının bulunmaması gibi olumsuzluklar
nedeniyle dere civar yerleşim alanlarında taşkınlara sebep olmaktadır.
Bostanlı Deresinin km (2+300) civarında yer yer 8- 40 metre genişliğe çıkan yatağı, Anadolu
Caddesi’nin mansabında evlerin temelleri ve yan duvarları rıhtım duvarı görevi görmektedir.
Bostanlı Deresi denizden itibaren membaya doğru 1200 metrelik kesimde ıslah edilerek ilave
beton duvar ile yükseltilmiştir, bazı yetersiz menfezler yenilenmiştir köprü 1995 taşkınından
sonra yenilenmiştir. burada önemli bir kesimde dere kıyısında servis yolu olmaması nedeniyle
bir müdahale imkanı bulunmamaktadır. Yine bu kesimde dere kıyısında yer alan binaların
(ortalama 2-3 katlı) temelleri ve yan duvarların rıhtım duvarları makine ile düzenlenmiş ve yatak
içindeki bir çok bina kaldırılmıştır. Ancak halen taşkından etkilenebilir konumda binalar dere
içinde yer almaktadır. Bostanlı Deresi Kara Ali Caddesinin dolgusundan bu caddeye paralel
olarak akar membaya doğru temizlenmiştir. Ancak yatak içinde kaya, taş malzeme ve rüsup
gözle görülebilecek boyutta ve miktardadır.
Karşıyaka Belediyesi Şantiye tesisleri önünde Bostanlı Deresi’ne mansaplanan Eskisekiköy
Deresinde kısmi daraltmalar yapılmış ve çeşitli müdahaleler yüzünden “Küçük Sanayi Sitesi
inşaatı yol dolgusunun dereyi kapaması vb.” taşkın yapabilecek konumdadır.
2.4 Yukarı Havza Durumu

İzmir-Çanakkale karayoluna kadar 30 km2 yağış alanına sahip olan Bostanlı Deresinin boğaz
çıkışından sonraki tabii mecrasında eğimin % 1-2’ye düşmesi sonucu yukarı havzadan taşınan
rüsubat yer yer tuzaklanmaktadır.

Bostanlı Deresinin denizden membaya doğru yaklaşık 600 metrelik bölümünde mecra içinde
bugün için bir malzeme birikimi bulunmamaktadır. Ancak yatakta tuzaklanan rüsubat ve mecra
içine atılan çöp ve molozlar meydana gelebilecek yüksek frekanslı yağışlardan sonra mansaba
taşınacak ve eğimin düşük olduğu yatak kesimlerinde birikebilecektir (özellikle Demirköprü
Mahallesi içinde dere yatağının çok düşük kotlu olduğu kesimlerde her türlü çöp, atık madde ve
rüsubatın biriktiği bir çöp toplama yeri hüviyetine dönüştüğü gözlenmiştir.)
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Yukarı havzadan kaynaklanan rüsubatın önemli bir bölümü Anadolu Caddesinin membasında
tuzaklanmakla birlikte, sarfiyatlarla taşınan ince malzeme (kum-şilt) mansap yataklarında
birikerek kapasiteyi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca Bostanlı Deresinin Anadolu Caddesi
altındaki yatağı içine döşenen Ø 800lük kanalizasyon büzü feyezan sularının getirdiği rüsubat ile
tamamen dolmuş ve 1995 taşkını sonrası çalışmaz hale gelmiştir.Bostanlı Deresi rüsubi
karakterli bir deredir. Rüsubat yamaç arazideki yüzey erozyonundan ve mecralardaki münferit
oyulmalardan kaynaklanmaktadır.
3. 2000 YILI İZSU BOSTANLI DERESİ ISLAH PROJESİ

Bostanlı Deresi ile ilgili olarak hazırlanan en son hidroloji raporu 1980 yılında düzenlenmiş ve
debi 67.5 m3/s olarak hesaplanmıştır. Ancak geçen zaman içinde Dallık Deresi’nin yatağı
Bostanlı Deresi’ne çevrilmiştir.
Bu projede son 20 yılın meteorolojik verilerini de kapsayan bir hidrolojik çalışma yapılmış ve
hidroloji çalışmaları revize edilmiştir. Ayrıca eskiden bir bütün halinde yapılan hidrolojik
çalışmalar Elit Mahallesi Kartalkaya Deresi yan kolu ve Eskisekiköy kollarında ayrı ayrı olarak
yapılmıştır. DMİ Menemen istasyonu ölçümleri kullanılarak Mockus yöntemiyle taşkın pik
değerleri hesaplandığında Kartalkaya Deresi için 100 yıl tekerrürlü taşkın pik debisi Q100 = 15,70
m3 / s, Eskisekiköy Deresi için 100 yıl tekerrürlü taşkın pik debisi Q100=13,80 m3/s olarak elde
edilmiştir [İZSU, 2000].
Bostanlı deresinin deniz ile TCDD hattı arasında kalan 1200 metrelik bölümü kıyıları beton
dik duvarlı olarak ıslahı yapılmıştır. Dolayısıyla bu projede km (0+000) TCDD hattındaki yatak
kesiti yeterli olarak alınmış ve deniz ile TCDD hattı arasında herhangi bir projelendirme
yapılmamıştır. Bu proje ile ana yatakta L= 4638.66 metre, Eskisekiköy kolunda L= 984 metre
Kartalkaya kolunda L=1684 metre yatak ıslahı projelendirilmiştir. Bu proje kapsamında bazı
yapıların yapılması önerilmektedir.
2000 yılı IZSU’nun Islah Projesinde Bostanlı Deresi’nde km (2+269)’ın membaına inşa
edilmesi, planlanan enine yapılar ile yukarı havzadan mansaba intikal edecek rüsubatın bir
kesiminin depolanması ve aynı zamanda mecra eğiminin düşürülerek kıyı oyulmalarının
azaltılması amaçlanmaktadır.
4. SU YÜZEYİ PROFİLLERİ

Su Yüzeyi Profilleri belirlenmesinde HEC-RAS paket programından yararlanılmıştır. İZSU
Islah Projesinin uygulanmasıyla su yüzeyi profillerinin nasıl oluşacağı, taşkınların emniyetli bir
şekilde uzaklaştırılıp, uzaklaştırılamayacaği önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu projedeki
kesitler baz alınarak hesaplar yapılmıştır. Projede Bostanlı Deresinin Q100= 91 m3/s taşkın pik
debisinin imar alanları içinde yer alan konutlar, ticari tesisler, okullar, yollar vb. tesislerde zarara
yol açmaması amacıyla ıslahı amaçlanmaktadır [İZSU, 2000]. Ayrıca (T) sürükleme gücü
değerlerinin 10 KN/m2 den daha büyük değerlere ulaşmaması için yatak içine enine yapılar inşası
projelendirilerek su hızı ve sürükleme gücü değerleri emniyeti sınırda tutulmuştur.
Km ( 0+000 ) -Km ( 4+638,660 ) arasında Ana Yatak İle ilgili ıslah projesinde mevcut
duvarların yükseltilmesi, yatak tabanının beton kaplanması, köprü, menfez gibi sanat yapılarının
inşaası gibi çözümler önerilmektedir. Eskisekiköy Yan Kolu İle İlgili Islah Projesinde de yine
aynı şekilde duvarların inşasının yanı sıra, şüt ve menfez gibi yapıların yapılması gibi çözümler
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önerilmektedir. Kartalkaya yan kolu İle İlgili Islah Projesinde de yine aynı şekilde duvarların
inşasının yanı sıra, şüt ve menfez gibi yapıların yapılması gibi çözümler önerilmektedir
Tüm kesitler HEC-RAS paket programına girildikten sonra, taşkın pik debilerinin gelmesi
durumunda oluşacak su yüzeyi profilleri hesaplanmıştır [HEC, 2004]. PF1 100 yıl tekerrürlü pik
taşkın debisi, PF2 500 yıl tekerrürlü pik taşkın debisine göre olmak üzere, bu profiller Şekil 1, 2
ve 3 de görülmektedir.
5. SONUÇ

Bostanlı Deresi uzun yıllar boyunca civar yerleşim birimlerini ve arazileri taşkınlara maruz
bırakmış ve maddi zararların yanı sıra ölümlere yol açmıştır. Zaman içinde meydana gelen
taşkınlar farklı İdareler tarafından alınan lokal taşkın koruma tedbirleriyle önlenmeye
çalışılmıştır. Son olarak 2000 yılında İZSU tarafından Bostanlı Deresi Islah Projesi yaptırılmıştır.
Bu proje kapsamında taşkınların güvenli bir şekilde denize ulaştırılması amacıyla enkesitlerde ve
boykesitde yapılması gereken düzenlemeler belirtilmektedir. Projenin uygulanması sonucunda
100 ve 500 yıl tekerrürlü taşkınların oluşması durumunda gelen pik debinin yatakta taşmaya
neden olmadan uzaklaştırılabildiği belirtilmektedir.
Bu çalışma kapsamında önerilen ıslah çalışmaları uygulanmasıyla gelen taşkınların
uzaklaştırılabilirliğinin etüdü yapılmıştır. Önerilen projede hesaplar akımın kararlı ve üniform
olduğu kabulünden yola çıkılarak, yani sadece yatak eğiminde Manning bağıntısı kullanılarak
yapılmıştır. Akımın üniform olabilmesi için sabit enkesit ve eğimde yeteri uzunlukta bir kanalda
oluşması gerekmektedir. Genellikle akımın üniform olarak oluştuğu bu tür durumlara ender
rastlanmaktadır. Dolayısıyla uniform olmayan akım hesaplarının yapılması hatta taşkın anında
akımın kararsız olması ve kesit kapasitelerinin taşkın gelişi ve gidişi aşamalarında değişkenlik
göstermesi nedeniyle akımın kararsız olmasının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Akımın kararsız olmasının yanı sıra oluşan su yüzeyi profillerinde mansab koşullarının da
önemli etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerin göz önüne alınması durumunda üniform olmayan akım
hesabının yapılması gerekecektir. Bu çalışmada, kararsız akımlar incelenmemiş yalnızca üniform
olmayan akım hesabı yapılmıştır. Mansap koşulları dikkate alınmadan yapılan hesaplarda 100 yıl
tekerrürlü taşkınların güvenle uzaklaştırılabildiği, ancak 500 yıl tekerrürlü taşkınların gelmesi
durumunda kesitlerin yeterli olmadığı görülmektedir.
Taşkın riskinin ve zararlarının ençok yaşandığı, eğimlerin çok küçük olduğu denize yakın
kesimlerde, mansap koşullarının gözönüne alınması durumunda kesitlerin 100 yıllık taşkınları da
geçiremeyecek durumda olduğu görülecektir. Bu nedenle ıslah projeleri kesit kapasitelerini
olabildiğince arttırmanın yanı sıra taşkınların yukarı havzalarda sönümlenmesini sağlayacak
planları da içermelidir.
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ÖZET

İzmir’in kuzeybatısında yer alan Laka Deresi, İzmir şehri içerisinde Laka Mahallesi’nden
geçerek Salhane Mahallesi’ne ulaşmakta ve buradan İzmir Körfezi’ne dökülmektedir. Körfezden
yaklaşık 1600 m önce Bornova Deresi ile birleşen Laka’nın Sarıkaya ve Altınoluk adlı iki önemli
yan kolu bulunmaktadır. Laka Deresinin büyük bir kısmı yerleşim bölgesi içerisinde yeralmakta
olup çoğu zaman gayri meskun mahalleleri sular altında bırakarak devamlı olarak maddi
zararlara ve zaman zaman da can kayıplarına neden olmaktadır. İzmir nüfusunun giderek artması
ve iskan sorunlarının baş göstermesi sonucu özellikle kontrolsüz yerleşim neticesinde, dere
yatakları içine ve kenarına evler yapılarak, yatak kapasiteleri azaltılmakta, buna paralel olarak
taşkın tehlikesi gittikçe artmaktadır.

Bu durum göz önüne alınarak yapılan çalışmada, 25, 50 ve 100 yıl tekerrürlü 6 saat süreli
yağışın doğurduğu taşkın pik debileri farklı yağış akış eğri numaraları için hesaplanarak, Laka
Deresi üzerindeki mevcut kesitlerin yeterliliğinin kontrolünde kullanılmıştır. Dereler üzerinde
yer alan köprü, menfez, şüt, su bendi vb. yapıların ve diğer kesitlerin geometrik özellikleri
yerinde ölçülmüştür. Kesitlere ait geometrik ve hidrolik özellikler dikkate alınarak kesit
kapasiteleri hesaplanmış ve taşkın pik debileri ile karşılaştırılarak yetersiz kesitler belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Laka Deresi, taşkın pik debisi, kesit kapasitesi

495

FLOOD PEAK DISCHARGES AND CROSS SECTION CAPACITIES OF LAKA
CREEK
ABSTRACT

Laka Creek is located in the northwest of İzmir. Laka Creek, which passes through the city,
reaches to the regions named as Laka and Salhane, respectively. It falls into Gulf of İzmir. Laka
Creek combine with Bornova Stream approximately 1600 m. before from the gulf. It has two
main branches, named as Sarıkaya and Altınoluk. Biggest part of the Creek is in the urban area;
it faced with heavy floods which caused damage and sometimes loss in human lives in the past.
There are several constructions going on around the stream bed because of the difficulty of
housing due to increment of population of İzmir. Consequently, capacities of cross sections
decrease and flood risk increases.
In this study, flood peak discharges were determined for 25, 50, 100 return periods and for 6hour precipitation with different curve numbers and results were used in controlling sufficiency
of cross sections on Laka Creek. The geometric properties of water structures such as bridge,
culvert, chute, and reservoir were measured in-situ. The capacities of cross sections were
computed considering geometric and hydraulics properties of sections and the results are
compared with flood peak discharges and determined the insufficient sections.
Key Words: Laka Creek, flood peak discharge, cross section capacity.
1. GİRİŞ

Kentsel yerleşim alanı içerisinde kalmış akarsularda yataklar, özellikle taşkınlardan korunmak
amacıyla ıslah edilmektedir. Ancak ıslah çalışmaları, yatak çevresindeki yapılara bağlı olarak
yapılabilmekte olup özellikle plansız kentleşmenin yaşandığı bölgelerde, kesitlerde herhangi bir
genişletme yapmak çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle kesit kapasiteleri yapılan
ıslah çalışmalarıyla olabildiğince arttırılmaya çalışılırken, zaman zaman kapasiteyi arttırıcı bu
önlemlerin alınması zorlaşmaktadır. Böyle olunca da, kanalın geçirebildiği debi, yani kanal
kapasitesi, kanal boyunca minimum kapasiteye sahip kesitle sınırlı olmaktadır.
Taşkından koruma amaçlı olarak yapılacak ıslah çalışmalarında öncelikle, kesit kapasiteleri ve
taşkın debileri karşılaştırılarak, kritik kesitlerin saptanması gerekmektedir. Daha sonra kritik
kesitlerin membasında, taşkın debilerini kritik kesitlerden güvenli bir şekilde geçirecek
önlemlerin alınması mümkün olabilmektedir.
2. YÖNTEM
2.1. Hidrolik Kapasitenin Belirlenmesi

Herhangi bir kesitten geçen debi:
Q=

A 2 / 3 1/ 2
R I
n

(1)

Manning-Strickler bağıntısı ile hesaplanabilmektedir. Bağıntıda Q; debi, A; kesit alanı, n;
Manning pürüzlülük katsayısı, R; hidrolik yarıçap, I ise eğimi ifade etmektedir. Denklem (1)’den
de anlaşılabileceği gibi geçirilebilecek debiyi arttırmak amacıyla, kesit alanı büyütülebileceği
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gibi, taban eğiminin arttırılması, pürüzlülüğün azaltılması gibi önlemler de alınabilmektedir.
Kesitlerin plansız yapılaşma ya da çevre koşullarına bağlı olarak her iki yandan
sınırlandırılmış olması durumunda kesitin yanal olarak büyütülmesi mümkün olmaz. Kanal
derinliğini arttırarak yapılacak bir kesit büyütmesi ise ya yan duvarların yükseltilmesi, ya da
kanal taban kotunun düşürülmesi şeklinde olabilir. Yan duvarların yükseltilmesi çoğu zaman
kentsel bir alan içerisinde estetik olmayan bir durum yaratabilir. Taban kotunun düşürülmesi ise
belirli bir boykesite sahip yatak üzerinde uzun bir mesafe boyunca mansap kesimlerde eğimlerin
de değiştirilmesini gerektirir ve mansap kesitlerde sorunlar çıkarabilir.
Kesitin büyütülerek kapasitenin arttırılmasının söz konusu olamaması durumunda yatak
eğiminin arttırılması (çoğu zaman mümkün olamamakta) ya da pürüzlülüğün azaltılması yoluna
gidilebilmektedir.
2.2. Belli Tekerrürlü Taşkın Debilerinin Belirlenmesi

Belli tekerürrlü taşkın debileri; Watershed Modeling System (WMS) versiyon 6.1 paket
programının HEC-1 modülü kullanılarak belirlenmiştir. Bu modülde; yağış, sızma (SCS yağışakış eğri numarası), birim hidrograf (SCS birim hidrograf yöntemi) seçimi gibi hidrolojik
parametreler, geometrik parametrelerle birleştirilerek hesaplar yapılmıştır [BYU, 1999].
3. KULLANILAN VERİLER

Laka Deresi ile Sarıkaya ve Altınoluk kolları üzerinde hidrolik hesaplamaların yapılabilmesi
için dikkate alınan enkesit noktaları ve özellikleri bir örnek olarak Sarıkaya kolu için Tablo 1’de
verilmiştir.
Belli tekerrürlü taşkın pik debilerinin belirlenmesinde yağış süresi olarak; 1995 yılında
Bostanlı’da taşkına yol açan 6 saatlik yağış süresinin seçilmesi uygun görülmüştür. Belli
tekerrürlü debilerin hesaplanmasında 1964–2000 dönemine ait Bornova Meteoroloji
İstasyonunda gözlenen standart süreli yağış verilerinin frekans analizleri Devlet Meteoroloji
İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiş olup Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Laka Deresi Sarıkaya kolunda dikkate alınan enkesit noktaları ve özellikleri
[Daneshfaraz, 2004]
Nehir

En
kesit

Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya

100
99
98
97.1
97
96
95.1
95
94
93.9
93
92

Kanal
Yüksekliği
(m)
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95

Taban
Kotu
(m)
57.38
57.26
55.26
55.21
54.42
52.42
52.39
52.06
50.06
50.02
49.58
47.58

Taban
Genişliği
(m)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Nehir

En
kesit

Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya
Sarıkaya

91.1
91
90
89.1
89
88
87.1
87
86
85.1
84
83.1
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Kanal
Yüksekliği
(m)
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95

Taban
Kotu
(m)
47.53
47.1
45.1
45
44.62
42.62
42.57
42.14
40.14
40.04
37.6
37.6

Taban
Genişliği
(m)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9.4

Tablo 2. Bornova Meteoroloji İstasyonundaki standart süreli en büyük yağışların
frekans analizi
GÖZLEM
YILI

DAKİKA

SAAT

5

10

15

30

1

2

3

4

5

6

8

12

18

24

2000

9.2

10.2

12.9

21.6

33.3

41.6

43.5

49.6

50

52.3

53.7

55.6

62.3

66.5

1999

5.4

7.1

7.9

12.7

15.7

16.2

17.6

18.1

18.1

18.1

18.1

21.5

21.6

22.2

1998

9.2

12.4

14.9

17.6

28.4

33.1

44.3

52

58.9

60.4

60.6

73.2

76.7

76.7

1997*

8.8

10.3

12.7

13.9

14.2

14.3

19.2

21

21.2

23

23.8

25.4

36.8

96.5

1996

7.8

8.3

8.8

12.8

22

25.1

28.1

31

36.1

38.9

39.9

40

40.7

40.7

1995

9.1

13.4

17

23.4

28.5

29

30.5

30.6

43.3

43.7

43.7

43.7

53.7

55.1

1994

3.5

5.9

8.2

13.2

20.3

24.7

29.2

31.3

32.4

32.4

32.4

33.3

33.4

38.9

1993

5

9

11.6

17.2

22.1

29.8

34.4

39.3

42.4

43.6

44.7

46.1

58.9

60.5

1992

6.1

9.3

11.8

19.3

26.9

35.7

43

49.5

52.9

56.2

58.6

59

59

59

1991

5.1

9.2

11.2

13.3

16.5

22.5

26.3

27.7

28.2

28.2

28.5

28.5

32.6

41.9

1990

1.8

3.3

4

6.3

7.7

10

11.4

14.9

15.4

15.9

20.4

21.2

29.2

47.9

*

1989

3.3

3.5

4

7.6

8.8

13

16.8

19

19.5

19.8

20.8

35.5

43.2

73.2

*

1988

2.7

3.6

4.3

4.5

8.9

16.9

23

29.3

30.1

30.8

30.8

31.1

32.1

45.6

1987

5.6

7.5

8.9

13.5

24.5

32.5

37.6

38.9

39.9

43.9

47

50

53.6

72

1986

10.6

14.3

15.5

16.4

22.1

25

26

26.1

26.1

26.1

26.1

26.1

26.1

45.6

1985

11.1

15.1

20.8

34.7

44.6

44.6

44.7

44.7

44.7

44.7

44.7

44.7

44.7

55

1984

4

6

7

13.6

23.3

32.1

36.2

38

38.3

38.6

38.6

50.3

54.3

55.5

1983

6.1

9.6

12.6

15.2

18.6

27.1

29.4

32.2

36.7

42.9

47.4

53.6

76.3

82.6

1982

9.9

15.5

19.8

28.4

31.8

39.4

40.6

41

41

41.1

46.5

49.7

51.6

51.6
102.3

24+

*

1981

9

9.9

11.8

18.1

24.6

25.8

27.2

29.4

29.5

35.5

47.5

59.7

99.3

1980

9.8

15.5

19.4

28.5

31.8

34.4

34.4

34.4

34.4

37.3

39.7

43.7

43.8

46.4

1979

9.4

14.2

19

27.8

43

45.8

48.9

48.9

48.9

48.9

49.8

56.2

67.6

67.7

1978

7

12.7

18.8

22.9

24.1

24.1

24.1

24.1

24.1

24.1

24.1

27

38.8

46.2

1977

8.6

9.6

13.2

16.5

18.4

23.1

30.8

33.6

34.9

35.8

35.8

35.9

57

65.4

1976

10.2

18.6

21.2

24.2

35.2

50.6

58.9

59.1

64.5

65.2

83.3

109.5

117.6

119.5

1975

10.6

12.5

14.4

18.9

19.9

25.9

37.6

43.5

48.4

51.6

57.5

65.3

65.3

65.3

1974

9.9

12.2

13.7

17.4

18.9

19

23.9

31.1

33.2

33.6

43.7

48.1

50.7

55.1

1973

6.8

6.9

7.9

10.1

16.1

19.8

19.8

20

20

24.1

27.9

29.5

34.1

46.3

1972

6.2

8.3

10.2

10.2

10.2

10.2

23.8

24.1

25.4

34.2

43.3

43.5

43.6

43.6

1971

5.5

9.6

13.9

15.6

19.4

34.8

38

41.4

47.3

48.8

53.5

62.2

67.4

67.4

1970

6.3

8.3

9.4

12.3

16.6

24.5

28.6

30.5

32.3

36.2

39.1

39.8

39.8

39.8

1969

5.8

9.1

11.2

12.6

22

27.9

28.1

28.1

28.1

28.1

28.1

33

39

46.4

1968

6.2

7.1

7.9

10.4

16.8

19.9

22.4

24

25.1

32.1

36.7

36.7

36.7

37.1

1967

6.9

9.1

12.9

14.8

20.4

29.7

39.3

39.8

39.9

39.9

39.9

56.5

63.8

63.8

1966

5.5

9.9

14.6

25.4

34.3

41.4

45

45

45

45

46.8

51.7

72.7

72.7

1965

6

11.8

16.1

21.6

28.1

30.4

38.5

44.3

45.4

48.4

51.7

66.3

67.6

67.6

1964

10

16.6

19.1

21.5

24.4

29

33.7

37.2

37.2

37.2

38.1

38.1

38.8

38.9

N

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

37

Y-ORT

7.36

10.54

13.17

17.83

23.87

29.16

33.45

35.82

37.73

39.64

42.58

47.33

53.56

57.67

58.88

STD.S

2.28

3.43

4.41

6.45

8.11

9.03

9.29

9.80

10.80

10.63

12.53

16.87

20.32

19.13

19.63

U.D.F

LP3

G

G

LP3

LN2

G2P

LP3

LP3

LP3

LN3

G

LP3

G2P

LP3

2

7.27

10.01

12.5

17.59

22.61

28.57

32.34

34.93

36.81

39.13

41.14

44.73

50.16

53.94

56.24

5

9.36

13.47

16.94

23.3

29.85

36.53

40.78

43.85

46.64

48.39

52.33

61.72

68.41

71.54

73.66

10

10.46

15.75

19.88

26.24

34.52

41.04

45.95

49.05

52.3

53.54

59.13

72.98

80.45

83.15

84.57

25

11.59

18.65

23.59

29.18

40.32

46.14

52.12

55.01

58.7

59.29 67.22 87.19

95.62

97.57

97.8

50

12.29

20.79

26.35

30.95

44.56

49.58

56.5

59.08

63.02

63.14 72.93 97.74

106.9

108.06

107.29

100

12.89

22.92

29.09

32.43

48.76

52.78

60.7

62.88

67.01

66.71 78.44 108.2 118.16 118.33 116.48

5

10

15

30

1

2

3

4

5
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6

8

12

18

24

24+

4. LAKA DERESİ TAŞKIN DEBİLERİ VE KESİT KAPASİTELERİ

Yapılan çalışmada, Laka Deresinin yerleşim alanı içerisinde kalmış bölümünde yapılmış ıslah
projelerinden ve yerinde ölçümlerle yatak boyunca enkesitler ve boykesit belirlenmiştir. Çoğu
zaman dikdörtgen keside sahip yatakta, kesitler beton, taş örme duvar, yer yer de taban çakıllı
toprak (bitkisiz yada az bitki örtülü) olarak görülmektedir. Sarıkaya ve Altınoluk kollarının
birleşmesiyle oluşan Laka Deresi üzerinde köprü, menfez gibi yapılar da mevcuttur [DSİ, 1970,
1987, 1989]. Laka Deresinin Bornova Deresi ile birleştiği nokta 0+000 km olmak üzere Laka
deresi ve kolları menbaya doğru Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Laka Deresi Havzası ve dereye ait kolların durumu

Laka Deresi havzasında, belirli kesitlerdeki 25, 50 ve 100 yıl tekerrür süreli taşkın pik debi
değerleri, havza özelliklerine (toprak özellikleri ve arazi kullanım durumu) bağlı olarak
hesaplanan CNkomp (yaklaşık değeri 85 nolu eğri) ve zeminin doygun olduğu durum (kış
taşkınları) için de CN=97 [USGS, 1957; Türkseven, 1996] olmak üzere iki farklı yağış-akış eğri
numarası (CN) için, hazne ve kanal ötelemeleri dikkate alınarak belirlenmiştir [Eriş, 2004]. Şekil
2’de kolların birleşim durumları ve km.leri görülmektedir. 6 saatlik yağıştan doğan pik debiler ve
mevcut kesitlerin kapasiteleri Sarıkaya kolu için Şekil 3’te, Altınoluk kolu için Şekil 4’te ve
Laka Deresi için Şekil 5’te verilmiştir.
Şekil 3’ten görülebileceği üzere Sarıkaya kolu için kesit kapasiteleri yeterlidir. Burada
Sarıkaya kolunun başlangıcı, Sarıkaya ile Altınoluk kolunun birleşiminden itibaren 0+000 km
olarak alınmıştır.

Altınoluk kolu için kesit kapasiteleri ile taşkın pik debi değerleri karşılaştırıldığında gelen
taşkını uzaklaştırmak açısından yetersiz kalan kesitler ortaya çıkmaktadır. Sarıkaya-Altınoluk
birleşiminden itibaren Altınoluk-Laka birleşimine kadar olan bölgede, Sarıkaya kolundan
eklenen debi nedeniyle kesitler yetersizdir. Özellikle yaklaşık 0+210 km.lik bölge en kritik kesiti
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oluşturmaktadır ki, bu kesit en küçük debi değeri olan 25 yıl tekerrürlü ve CNkomp göre bulunmuş
taşkın pik debisini bile taşıyamamaktadır.
Laka Deresinde, yukarı havzada kalan tersip bendi nedeniyle pik debiler düşmüş, dolayısıyla
0+800 km.den sonraki kesimde kesitler yeterli olmaktadır. Laka Deresinde, 0+610 ile 0+790
km.ler arasında bulunan kapasiteleri yetersiz kesitler yerleşim bölgesi içinde kalmaktadır.
Nitekim bu bölge Laka Deresinin eski yatağının geçtiği Osmangazi, Çiçek ve Çay
mahallelerinde bulunmaktadır.

Şekil 2. Birleşim noktaları ve km. ler
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Şekil 3. Sarıkaya kolu için taşkın pik debiler ve kesit kapasiteleri
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Şekil 4. Altınoluk kolu için taşkın pik debiler ve kesit kapasiteleri
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Şekil 5. Laka Deresi için taşkın pik debiler ve kesit kapasiteleri
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5. SONUÇ

Taşkınlar, yağıştan doğan akışı taşıyan kesitlerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle kesitlerin yetersiz olduğu noktalar belirlenerek, oluşacak taşkınlardan hangi bölgelerin
etkilenebileceğini belirlemek mümkün olmaktadır. Özellikle yerleşim birimleri içerisinden geçen
akarsularda, taşkından etkilenme bölgelerini belirlemek, can kayıplarının önüne geçmek
açısından da önemli olmaktadır.
Laka Deresi, yerleşim birimi içerisinden geçmektedir ve geçmişte can kayıplarının da
olduğu taşkınlara neden olmuştur [DSİ, 1970, 1987, 1989]. Yapılan çalışma sonuçlarına göre
Sarıkaya-Altınoluk birleşiminden, Altınoluk-Laka birleşimine kadar olan bölgede kesitlerin 25
yıl tekerrürlü debilerde dahi yetersiz kaldığı ve taşkın açısından risk taşıdığı görülmektedir. Bu
kesit yetersizliğinin alansal olarak yaklaşık 2 km2’lik bir yerleşim bölgesini etkileyeceği
sonucuna varılmaktadır. Yeni can ve mal kayıplarının olmaması için yetersiz kesitlerde gerekli
önlemlerin alınması, taşkın pik debilerinin sönümlenebilmesi için yukarı havzalarda yeni
depolama haznelerinin yapılması ya da kanal pürüzlülüğünün düşürülmesi gibi önlemlerin
alınması gerekli görülmektedir.
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ÖZET

Filyos Çayı, Türkiye’nin en önemli 16 akarsuyundan biridir ve havzasındaki doğal
karakteristikleri en çok korunan, üzerinde baraj ve benzeri yapılar bulunmayan, denize yakın
bölgede menderesleşme açısından Türkiye’nin en karakteristik özellik gösteren akarsuyudur. Bu
çalışmanın amacı, uzaktan algılama verilerinin menderesleşme araştırmalarında nasıl
kullanılabileceğini göstermektir. Bununla beraber akarsu kesitindeki değişimler, akarsu
güzergahındaki yer değiştirmeler ve bunlardan etkilenen alanların nicel olarak elde edilmesi
amaçlanmış ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Menderesleşme, Filyos, Sayısal Arazi Modeli, CBS, Uzaktan Algılama
ANALYSIS OF MEANDERING IN RIVERS VIA REMOTELY SENSED DATA
ABSTRACT

Filyos River is one of the major 16 rivers of Turkey whose natural characteristics have been
almost totally protected. There appear no manmade structures such as dams on the river and it
presents the most typical characteristics of meandering close to the Black sea end. The aim of the
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study was to indicate the opportunity of using remotely sensed data in the meandering
researches. Additionally, quantitative changes in the cross-sections of the river, displacements in
the river bed, and areas affected through these impacts were investigated.
Keywords: Meandering, Filyos, Digital Terrain Model, GIS, Remote Sensing
1. GİRİŞ

Kıta içi su kaynaklarının geliştirilmesinin ve korunmasının giderek artan önemi karşısında
akarsuların doğal değişimlerinin araştırılması ve izlenmesinin gerekliliği açıkça anlaşılmıştır. Bu
bağlamda akarsulardaki kararsız olayların akarsuyun doğasını yansıtmakta olduğu ve
kararsızlığın devamının sağlanmasının önkoşul olduğu bilinmektedir. görülmektedir.
Akarsulardaki doğal kararsızlığın en çarpıcı örneklerinin başında plandaki yerleşimlerin
zamansal değişimi gelmektedir. Jeomorfolojik olarak genç, orta ve yaşlı olarak sınıflandırılan
akarsular geniş ve düşük eğimli vadilerde orta ve yaşlı olarak adlandırılan morfolojik yapı
gösterirler. Düşük eğim ve buna bağlı düşük hızla birlikte azalan taşıma gücü sonucu yığılma
olanağı bulan katımadde bu tür akımların temel özellikleridir. Özellikle deniz kıyılarına yakın
vadilerdeki akarsularda katımadde taşınımına bağlı olarak “örgülü/damarlı akarsular” (braided
streams) ve “menderesleşme kanalı” tanımlamaları ile ortaya konulan formasyonlar ortaya
çıkarlar. Örgülü/damarlı akarsuların ana nedeni düşen taşıma gücü nedeniyle taşınamayan
katımaddelerin çöküp yığılarak akıma kısmen engeller oluşturmasıdır. Corialis ivmesinin etkisi
ile akarsulardaki yanal kuvvetlerin oluşması ile ortaya çıkan menderesleşme kanalı ise doğal
akarsuların bir başka kararsızlık olayıdır. Bu olayın en çarpıcı özelliği sinizoidal eğridir. Her iki
durumda ayrı ayrı görülebildiği gibi birliktede meydana gelebilirler. Örgülü/damarlı akarsular ve
menderesleşme kanalı oluşumlarının farklı zaman dilimlerinde izlenmesi ile akarsuyun erozyon
durumu, doğallığının devamlılığı ve eğer varsa havzadaki yapay etkenlerin oluşturduğu etkiler
kolaylıkla elde edilebilir. Buna karşılık akarsulardaki bu oluşumlar kilometrelerce uzunlukta ve
genişlikte bir bölgeyi kapsamaları nedeniyle klasik ölçme teknikleri izlenmesi çok güç, zaman
alıcı ve pahalı olmaktadır. Buna karşılık yüksek çözünürlükte algılama ve veriye hızla ulaşma
gücüyle giderek artan bir şekilde kullanımı genişleyen uzaktan algılama ile daha sağlıklı ve kısa
sürede yapılması mümkün hale gelmektedir.
Menderesleşmenin belirlenmesi sırasında, S akarsuyun eğimi ve Q ortalama debisi olmak
üzere; S.Q1/4 ≤ 1.7 ise menderesleşme, S.Q1/4 ≥ 10.0 ise braided stream meydana gelir. Aradaki
bölge ise geçişi tanımlar ve her iki oluşumun birden varlığını gösterir. Diğer taraftan akarsuyun
memba ve mansaptaki iki ardışık noktası arasındaki dönüş sayısı P olmak üzere, P<1.5 ise düşük,
1.5<P<2.0 ise orta, P>2.0 ise yüksek sinüziodallığı tanımlamak mümkündür. Menderesleşme de
P>1.5 tur [Chang, 1988; Crosoto, 1990; Leopold ve diğ. 1964; Yilmaz ve diğ., 2002].
Örgülü/damarlı akarsular ve menderesleşme kanalı oluşumlarının farklı zaman dilimlerinde
izlenmesi ile akarsuyun erozyon durumu, doğallığının devamlılığı ve eğer varsa havzadaki yapay
etkenlerin oluşturduğu etkiler kolaylıkla elde edilebilir [Seker ve diğ. 2005].
Akarsulardaki doğal dengeyi oldukça anlamlı düzeyde yansıtan menderesleşme olayının
izlenmesinde ve akarsuyun morfolojik yapısı ile ilgili kuantitatif verilerin elde edilmesinde
uzaktan algılamanın kullanılabilirliğini göstermek amacıyla yürütülen bu çalışmada akarsu
morfolojisi ile ilgili temel bilgilerin uzaktan algılama tekniğine entegrasyonu yapılmıştır.
Çalışma bölgesine topografik analizlerinin yapılması amacıyla 1:25000 ölçekli haritalardan
bölgenin sayısal arazi modeli oluşturulmuştur. Filyos Çayı yatağı değişimin analizi içinse, 1992
ve 1999 tarihli 30*30 m çözünürlüklü Landsat TM uydu görüntüleri kullanılmıştır.
Mendereleşmenin belirlenmesi amacıyla farklı tarihlerdeki görüntüler birleştirilerek yeni bir
görüntü seti elde edilmiştir. Görüntülerin tarihleri arasında 7 yıl gibi kısa sayılabilecek bir süre
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olmasına rağmen, sayısal arazi modeli ve uydu görüntülerinden elde edilen sonuçlar
birleştirildiğinde değişim miktarının çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Menderesleşmenin
belirlenebilmesi amacıyla Filyos çayının çalışma bölgesi içinde kalan kısmında her iki görüntü
üzerinden aynı koordinat değerlerine sahip kesitler alınarak değişimin miktarı ve büyüklüğü
belirlenmeye çalışılmıştır.
2. ÇALIŞMA BÖLGESİ

Bu çalışmada örnek bölge olarak Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz alt bölümünde yer alan
Filyos çayının Karadenize kadar olan yaklaşık 30 km lik bağlantısı ve çevresi seçilmiştir. Bu
bölümde Filyos çayı geniş bir vadi içerisinde yer almakta ve içinde yer aldığı dere yatağının
genişliğinin yer yer 1 km ye kadar yaklaştığı ve menderesler çizerek yol aldığı bilinmektedir.
Filyos çayı 13300 km2 genişliğindeki yağış alanıyla coğrafi bakımdan Karadeniz Bölgesinin Batı
Karadeniz alt bölümünde yer almaktadır. Batı Karadeniz su havzası içinde yer alan bu bölge
Karadenizdeki tüm havzaların % 46’sını oluşturmaktadır. 400 29’ ile 410 36’ kuzey enlemleri ve
300 14’ ile 330 42’ doğu boylamları arasında bulunan havza Güneybatı-Kuzeydoğu yönünde 215
km ve Kuzey-Güney yönünde 120 km uzunluğundadır.
1997 nüfus sayımı sonuçlarına göre Filyos çayının kenarında yerleşmiş bulunan Çaycuma
ilçesinin nüfusu 102227 ve Gökçebey ilçesinin nüfusu 26764 tür. Bölgenin ekonomisi genel
olarak tarım ve ormancılığa dayanmakla beraber bölgedeki çimento fabrikası, kağıt fabrikası gibi
endüstriyel tesislerle ekonomik yönelim değişiklik göstermeye başlamıştır. Filyos çayı havzasını
kuzeyde karadeniz ile Bartın ırmağı havzası batıda Gülüç ile Büyükmelen çayı havzaları,
Güneyde Yukarı Sakarya Havzası (Kirmir Çayı), Güneydoğu’da Devrek Çayı havzası, Doğuda
Gökırmak Havzası ve Kuzey Doğu’da Devrekani Çayı havzaları çevrelemektedir.
Filyos çayı yağış alanı 3227 km2 olan Devrek Çayı ve Yağış Alanı 9061 km2 olan Yenice Çayı
olmak üzere 2 anakola sahiptir. Soğanlı Çayı, Aras Çayı ile Karabük il merkezi civarında
birleşmesinden sonra Yenice Irmağını oluşturmakta ve Yenice Irmağı Gökçebey ilçesi civarında
Devrek Çayının katılmasından sonra Filyos Çayı Irmağı adını almaktadır. Filyos Çayı ırmağı
Çaycuma ovasında 30 km bir akıştan sonra Hisarönü (Filyos) beldesi doğusunda Karadeniz’e
akmaktadır.
Filyos çayı yağış alanında Bolu ve Karabük il merkezleri ile Bolu’nun Gerede, Mengen,
Dörtdivan, Yeniçağa ilçeleri, Karabük’ün Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice ilçeleri,
Zonguldak’a bağlı Çaycuma, Devrek, Gökçebey ilçeleri, Kastamonu’ya bağlı Araç ve İhsangazi
ilçeleri, Çankırı’ya bağlı Atkaracalar, Bayramören ve Çerkeş ilçeleri yer almaktadır. Bu
havzanın büyük bölümü dağlar ve platolarla kaplı olup sahilden itibaren güneye doğru yükselen
alçak, orta dağlık ve yüksek dağlık arazilerden oluşmaktadır. Havza topraklarının yaklaşık ¾ ü
500-1500 m yükseklikleri arasındadır [DSİ, 1998].
Bu çalışmada çok geniş bir alana sahip olan havzanın bütünü değil, yukarıda söz edildiği gibi
diğer çayların birleşerek Filyos çayını oluşturduğu yerden itibaren Karadeniz’e kadar olan
yaklaşık 30 km lik bölüm ele alınmıştır. Bu bölümde Filyos çayının geniş bir vadi içerisinde yer
aldığı ve içinde yer aldığı dere yatağının genişliğinin yer yer 1 km ye kadar yaklaştığı ve
menderesler çizerek yol aldığı bilinmektedir. Düz bir ovada yer alan Filyos çayı’nın eğimi %
0.07’dir [DSİ, 1992]. Tanımlanan bu özellikler nedeniyle Filyos çayının menderesleşmeye çok
uygun koşullara sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bir havzada erozyon olayına neden olan
birçok etkenden en önemlileri yağış, bitki örtüsü, jeolojik ve morfolojik yapı ve toprağın işleniş
tarzıdır. Birden fazla etken olması nedeniyle erozyon olayı bir havzadan diğer havzaya
değişiklikler göstermekte ve taşınan sedimentin miktarı da akarsudan akarsuya değişmektedir.
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Bu vadi boyunca her iki yakada yer alan düz ve düşük eğimli tarım arazileri dışındaki yamaç
tarım arazilerinde az şiddetli yüzey erozyonu mevcuttur. Tarım arazileri arasındaki arazilerde
bulunan ormanlık alanlarda ise erozyon normaldir. Ancak bu erozyon miktarı Türkiye
ortalamasının altındadır. Bunun da en büyük nedeni bölgenin genelde iyi nitelikli orman-mera
alanlarıyla kaplı olmasıdır. Buna karşılık ortaya çıkan erozyonun başlıca nedeni yüksek eğimli
arazilerde yapılan kontrolsüz tarımdır. Çalışma bölgesindeki Çaycuma ovası, yaklaşık 190 km2
dir ve yüksekliği 10-100 m arasında değişmektedir. Bu noktadan itibaren çalışma alanı olarak
buradan söz edilecektir. Bölgede yıllık ortalama yağış miktarı 608.4 mm dir. Filyos çayı taşkın
debileri Tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1. Filyos Çayı taşkın debileri [DSİ, 1992]
Debi (m3/Sn)
Q10 = 1478
Q25 = 1860
Q50 = 2145
Q100 = 2430
Q500 = 3084

Akarsu

Filyos Irmağı

Filyos çayının taşıdığı sedimentin en önemli kaynağı yataktaki erozyondur. Bu erozyon kıyı
ve taban oyulmaları, yamaç göçmeleri ve oyulmalara bağlı heyelanlar şeklinde kendini
göstermektedir. Filyos çayı havzasının % 28’inde mevcut olan yüzey erozyonundan oluşan kilsilt ve kum iriliğindeki ince sediment sarfiyatlarla askı malzemesi olarak taşınmakta, az kısmı
ana yataklarda birikmekte çoğunluğu ise bir problem yaratmadan Karadeniz’e ulaşmaktadır.
Filyos çayının Karadeniz ulaşan 30 km lik bölümü biriken sediment nedeniyle geniş bir yatağa
sahiptir. Bu bölümde taşkın anlarında her iki sahilde bulunan tarım arazileri değişen çökelti
hareketlerine bağlı olarak yerel oyulmalara ve taşkın zararlarına maruz kalmaktadır.
Filyos çayı üzerinde bulunan akım gözlem istasyonu ölçümlerine göre askı yükü, sediment
miktarı 237 ton/yıl/km2 olarak belirlenmiştir. Yatak yükü de eklendiğinde toplam sediment 296
ton/yıl/km2 dir. Bu rakamlara göre Filyos çayı havzasının orta şiddette erozyona maruz bir havza
olduğu söylenebilir. Filyos çayının yıllık sediment yükü 2.100.400 m3/yıl dır [Kabdaşlı, 2000].
Filyos havzası genelindeki havza yükseklikleri ve dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. Bu
tablodan elde edilen veriler yardımıyla bölgenin aşınım ve erozyonal durumunu gösteren
hipsometric eğrisi çizilmiştir. Hipsometrik eğriler bir drenaj havzası içerisinde belirli bir
yüksekliğin üstünde ve altındaki yüzeylerin alan olarak, toplam harita (drenaj) alanına oranı ile
gösterilir. Böylece elde edilen hipsometrik eğrinin üstündeki alanlar aşınmış, altındaki alanlar ise
aşınabilecek alanları göstermektedir. Eğrinin alt eksene yaklaşması bölgenin morfolojik
evriminin iyice yavaşladığının işareti olarak değerlendirilir. Hipsometrik eğri yöntemi drenaj
havzasından kıta ölçeğine kadar uygulanabilmektedir [Summerfield, 2000].
Bu çalışmada filyos havzasının tamamı seçilerek hipsometrik eğrisi erozyon ve aşınma
derecelerinin yorumlanması için çizilmiştir ve Şekil 1’de verilmiştir. Hipsometrik eğrinin yapısı
bölgenin morfolojisi açısından oldukça genç bir yapıyı işaret etmekte ve morfolojinin henüz
gelişmekte olduğunu göstermektedir. Şekil irdelendiğinde, 2000-2404 m. arasında aşınımın
halen devam ettiği, erozyonunda buna bağlı olarak devam edeceği belirlenmiştir. Bölgede en
genç morfolojik yapı 500 m. – 2000 m. arasında olmaktadır ve aşınıma bağlı olarak daha şiddetli
erozyon olduğu söylenebilir. 0-500 m. arasında aşınma ve erozyonun yavaşlayarak durgun bir
yapıda olduğunu değerlendirmek mümkündür.
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Tablo 2. Havza yükseltileri ve dağılımı
Alan (km2)
1954
3899
5882
1524
41
13300

Kot (m)
0 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
2000 - 2404
Toplam

1

0,8

h/H

0,6

0,4
0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

a/A

Şekil 1. Hipsometrik eğri

3.

YÖNTEM

3.1. Sayısal Arazi Modeli

Çalışma Bölgesinin 1:25000 ölçekli standart topografik haritası sayısallaştırılarak sayısal arazi
modeli üretilmiştir. Bu model arazinin genel yapısı hakkında oldukça güvenilir bilgiler
vermektedir. Şekil 2’te çalışma bölgesinin sayısal arazi modeli görülmektedir. Ancak kaynak
olarak kullanılan haritanın üretim tarihinin çok eski olması nedeniyle bugün ki dere yatağını tam
olarak yansıtmamaktadır. Ancak yine aynı çalışma çerçevesinde sayısallaştırılan ırmağın
sinüzoidal eğriye uyum sağlayıp sağlamadığının araştırılması amacıyla eğrilerin belirli
bölümlerine ait nokta çiftleri üretilerek bunlar txt dosyaları şeklinde düzenlenmiş ve eğrinin
hangi eğriye uyum sağladığı belirlenmiştir.
3.2. Uydu Görüntülerinin Kullanımı

Filyos havzasındaki Mendereleşmenin belirlenmesi amacıyla farklı tarihlerdeki görüntüler
birleştirilerek (merge) yeni bir görüntü elde edilmiştir. Bu görüntü üzerinde 1992 yılındaki
akarsu siyah ile 1999 yılındaki su ise kırmızı ile gösterilmiştir. Görüntülerin tarihleri arasında 7
yıl gibi kısa sayılabilecek bir süre olmasına rağmen değişim miktarının çok yüksek oluşu
oldukça dikkat çekicidir. Şekil 3’te birleştirilmiş (merge) görüntü ile Filyos nehri ağız kısmında
ortaya çıkan farklılıklar görülmektedir.
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Şekil 2. Çalışma bölgesinin sayısal arazi modeli

Şekil 3. Filyos Çayının Birleştirilmiş (merge) görüntüsü ve ortaya çıkan değişiklikler

Menderesleşmenin belirlenebilmesi amacıyla Filyos çayının çalışma bölgesi içinde kalan
kısmında her iki görüntü üzerinden aynı koordinat değerlerine sahip kesitler alınarak değişimin
miktarı ve büyüklüğü belirlenmeye çalışılmıştır. Kesitler farklı 3 kanalda (1, 4 ve 7. kanallar)
alınmış ve farklılıkları en iyi veren 4. kanaldan elde edilen kesitler seçilmiştir. Her iki görüntü
üzerinden alınan kesitler, görüntülerle birlikte şekil 6’da verilmiştir. Şekilde sol tarafta kalan
1992 yılına ait görüntü, sağ taraftaki ise 1999 yılına ait uydu görüntüsüdür. Kesitler daha sonra
sayısallaştırılmış ve uzunluk değeri baz alınarak ayrı ayrı ölçeklendirilmiştir. Her iki kesitteki
farklar ve değişim miktarları da Tablo 3’te verilmiştir.
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Şekil 4. Filyos Çayı üzerinden alınan Landsat 5 TM 4. kanaldaki kesitler

Tablo 3 .1992-1999 yılları arasında kesitlerde ortaya çıkan değişiklikler
Kesit
1
2
3
4
5

1992
1013581
345166
475931
194442
285732

1999
1332073
454322
853907
368242
432864

Fark

Artış Oranı (%)

318492
109156
377976
173800
147132

31.4
31.6
79.4
89.4
51.5

1992 ve 1999 yıllarına ait görüntüler üzerinden kumluk (dere yatakları) sayısallaştırılmış ve
alanlardaki değişimler hesaplanmıştır. 1992 yılında 14566091 m2 olan kumluklar 1999 yılında
12096812 m2 ye gerilemiştir. Kumlukların üzerlerinde özellikle değişim gösterdiği açıkça
görülen bazı yerlerdeki genişlikte ortaya çıkabilecek değişimleri belirlemek amacıyla her iki
bölgede de aynı koordinat değerine sahip kesitler alınmış ve bu dere yataklarının genişlikleri
karşılaştırılmıştır. Burada alınan 9 adet kesit ve bunların yatak üzerindeki yerleri Şekil 5’da
verilmiştir. Elde edilen genişlik değerleri ise Tablo 4’te verilmiştir. Akarsu enkesitinde debiye
bağlı daralma buradan da görülebilmektedir.
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Şekil 5. 1992 ve 1999 yıllarına ait dere yatakları ve yataklar üzerinde alınmış olan kesitler

Tablo 4. Akarsu yataklarının genişliklerindeki değişimler
Kesit
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1992 (m)
263.8
92.6
435.0
751.3
1304.6
466.5
569.8
551.5
229.9

1999 (m)
168.2
86.4
128.0
484.4
296.2
226.6
644.8
644.7
384.9

Değişimler (m)
-95.6
-6.2
-307
-266.9
-1008.4
-240.3
+75
+93.2
-155

Uydu görüntüleri üzerinde ana akarsularda sayısallaştırılmış ve uzunlukları hesaplanmıştır.
Buna göre 1992 yılında 38820 m uzunluğunda olan derenin boyu 35876 m ye düşmüştür. Aynı
dereler eğer küçük girinti çıkıntılar iptal edilseydi ne kadar olurdu sorusuna cevap verebilmek
için bunlar göz ardı edilerek derenin boyu sayısallaştırılmış ve 1992 yılında 32285 m, 1999
yılında ise 32579 m olarak hesaplanmıştır. Derenin ağız kısmından alınan bir eğri parçasının
sinüs eğrisi olup olmadığının araştırılmış ve Şekil 6’da verilen görüntü elde edilmiştir. Aynı
bölüme ait daha küçük bir parça alınıp bunun sinüs eğrisine uyup uymadığı menderesleşmenin
kontrolü için elde edilmiştir. Bunun sonucu da yine Şekil 6’da verilmiştir. Dolayısıyla Filyos
nehrinin menderesleşmenin genel özelliklerini taşıdığını söylemek mümkündür.
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Şekil 6. 1992 yılındaki görüntüden elde edilen derenin ağzından alınan bir parçanın sinüs
eğrisine uyup uymadığının karşılaştırılması

Şekil 7. Akarsu yatağından alınan parçalar

Çalışma bölgesinde menderesleşme oranını belirleyebilmek için 2 ayrı tarihteki uydu
görüntüleri üzerindeki dere yatağı sayısallaştırılmıştır. CAD ortamında akarsuyun zorunlu dönüş
yapacağı tahmin edilen bölümler dışında kalan farklı bölümler alınarak bunlardaki
mendereleşme oranı belirlenmiştir. Şekil 7’de bu akarsu üzerinden alınan üç parça gösterilmiştir.
1992 yılına ait görüntüden alınan bölümler ve bunlara ilişkin olarak elde edilen oranlar Tablo
5’te verilmiştir.
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Tablo 5. Yataktan ölçülen değerler ve bunlardan elde edilen menderesleşme oranları
Parça
A
B
C

Doğru uzunluk (m)

Çizgisel Uzunluk (m)

Menderesleşme Oranı

8045
12071
4628

1.75
1.51
2.03

4590
7997
2280

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

1992 yılında önemli bir akımın mevcut olduğu deniz ağzındaki bulutun dağılımından
görülmekte olup, taşkın koşullarının sonucu olarak delta içinde geniş ve daha kısa bir akımla
Filyos çayının denize ulaşması delta formasyonunun doğal bir sonucudur. Her iki görüntüde
açıkça görülmemekle birlikte Filyos çayının akım koşullarına bağlı olarak zaman zaman üç
ağızdan denize döküldüğü de İTÜ ce belirlenmiştir [Kabdasli, 2000]. Üçüncü ağız 1992
görüntüsünde kısmen fark edilebilmektedir.
Filyos çayının menderesleşme karakteri nedeniyle yatağın 6 yıllık bir periyotta ~1000 m ve
ortalama 212 m deplasman yaptığı anlaşılmaktadır. Bu oluşum bölgede arazi planlamasında
hayati öneme sahip bulunmaktadır. Her iki tarihteki Filyos çayının gözönüne alınan kesimdeki
uzunlukları arasındaki fark +294 mdir. Bu fark 1992 yılındaki taşkın sırasında menderesleşme
olgusunun kuvvetli debi nedeniyle zayıflamasından kaynaklanmaktadır.
Kuvvetli dalgaların ortaya çıkardığı şiddetli kıyıboyu sediment hareketinin mevcudiyeti ile
Filyos çayındaki düşük akım koşullarının bulunduğu dönemlerde deniz sedimenti ağızların
ikisini kapatmakta sadece biri açık kalmaktadır. Dolayısı ile nehirde kabaran suyun hidrolik
akımı daha da düşürmesi ile akarsuda askıda taşınan malzemede çökelerek menderesleşmenin
hızlanmasına yol açmaktadır. Uzaktan algılama tekniği ile elde edilen Filyos nehrinin beş
enkesiti üzerinde yapılan karşılaştırma 92-99 periyodunda akarsudaki enkesit değişimlerinin de
çok çarpıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre;
•
•
•
•

Birinci kesitteki mevcut 3 ağız tam olarak gözlenebilmektedir,
92 yılında yüksek bir debi nedeniyle yatağın genişlediği ve derinleştiği anlaşılmaktadır,
Talveg noktası 2. kesitte 250 m batıya, 3. kesitte 250 m doğuya ve 5. kesitte ise 500 m
batıya kaymış bulunmaktadır,
Enkesit genişliği 2. kesitte 200 m, 4. kesitte 250 m ve 5. kesitte 125 m azalmıştır.

Akarsuyun yer değiştirmesi ile ortalama 636 ha alanın etkilendiği hesaplanmıştır. Arazinin
ortalama kotu +1.0 m olarak düşünülmesi halinde 636 x 104 m3 lük bir sedimentin (arazinin) su
ile etkileşimi söz konusu olmaktadır. Bu 6 yıllık inceleme döneminde 106 x 104 m3/yıl lık
değerini göstermekte olup Filyos nehrinin yıllık 2 x 103 m3/yıl mertebesindeki sediment yükü ile
mukayese edilmeyecek kadar yüksek bir değerdir. Dolayısıyla bu durum menderesleşme olayının
sediment yükünden bağımsız olarak çok daha etkili bir morfolojik parametre olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu çalışma ile uzaktan algılama tekniklerinin yersel verilerle birlikte çok disiplinli
bir çalışma kapsamında kullanıldığında akarsuların morfolojik yapısı hakkında sayısal sonuçlara
varılabileceği gösterilmiştir.
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ÖZET

Yüksek yaşam standardına sahip yerleşimler kendi kullanım sularını sağlamak, su maliyeti
birim fiyatını düşürmek ve daha estetik bir çevre için yönetim planlarına sahiptirler. Bu
çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), en iyi rezervuar yerlerinin efektif olarak araştırılması
için kullanılmıştır. Bu tekniğin kullanılmasıyla karar verme aşaması daha kolay ve hızlı hale
gelmiştir. Görselleştirme de karar verme işlemi için oldukça etkilidir. Bunları gösterebilmek için
bir yerleşim alanı seçilmiş ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: CBS, rezervuar, planlama
ALTERNATIVE RESERVUAR PLANNING IN THE SUB-URBANS BY MEANS OF GIS
ABSTRACT

Settlements which have higher standard of living have water management plans to ensure
provision of water, reduce the unit price cost of water and maintain environmental aesthetics. In
this study Geographic Information Systems (GIS) has been used to find optimum reservoir
places. Using this technique, decision-making become easier and faster. Visualization is also
very effective for the decision making process. To show this effectiveness a new settlement area
have been selected and obtained results were examined.
Key Words: GIS, reservoir, planning
1. GİRİŞ

Büyük şehirlerin hemen yanlarında kurulan yüksek standartlarda oluşturulan yerleşim
birimleri sundukları yaşam kalitesinin önemli bir parçası olarak kişi başına yüksek su
kullanımınıda öngörmektedir. Bu tip yerleşimlerin su gereksinimi kişisel kullanma suyunun
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yanısıra oldukça büyük oranda sulama suyunuda içermektedir. Gereksinim duyulan suyun
merkezi su dağıtımından sağlandığında maliyetinin çok yüksek olmasının yanında güvenilirlik
açısından eksiklikler oluştırmaktadır. Diğer taraftan söz konusu yerleşim birimleri genellikle
oldukça büyük bir alana yayılmakta olup bulunduğu bölgenin iklim koşullarına bağlı olarak su
toplama kapasitesine sahip olabilmektedirler. Bu nedenle yüksek su gereksiniminin bir kısmının
alanda inşa edilebilecek barajlardan sağlanmasıda mühendislik çözümlerinden biri olmaktadır.
Ayrıca yüksek standarttaki yerleşim içinde estetik açıdan da biriktirme yapı bulunması
istenmektedir [Burns, 1997].
Biriktirme yapılarının toplam kapasitesinin yeterli olmasının yanısıra sualtında kalmasına
neden oldukları alanın sınırlı olmasıda yüksek arazi maliyeti nedeniyle gerekli olmaktadır. Sınırlı
bir alan içerisine öngörülen bir mimari yerleşime uygun olarak istenilen biriktirme sistemlerinin
planlanmasında hızla karar verilmesini kolaylaştıran bir tasarım yönteminin kullanılması ancak
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) nin geliştirilerek uygulanması ile mümkün olabilmektedir.
Söz konusu yerleşim bölgeleri kendi içerisinde yönetsel bütünlüğe sahip olmaları nedeniyle su
teminin güvence altına almak, birim su maliyetini azaltmak ve çevre estetiğini sürekli kılmak
anmacıyla su yönetimi planlarınada sahip olmaktadırlar. Bu açıdan merkezi sistemin yanısıra
kullanabilecekleri başka su kaynaklarınada sahip olmak istemektedirler. Planlama aşamasında
yerleşim biriminin su yönetim planının da oluşturulması tasarım aşamasında zorunlu olmaktadır.
Bu nokta ortaya çıkan problem gözönüne alınan bölgedeki su potansiyeline bağlı olarak
uygulanabilecek su yapılarının büyüklük ve yerleşim olarak hızla ve hatasız
kararlaştırılabilmesidir. Çok fazla zaman ve işgücü gerektiren ve göreceli olarak pahalı olan
klasik planlama yöntemlerine karşılık CBS nin sağladığı teknik olanakların kullanılması önemli
avantajlar sağlamaktadır.
Büyük bölgesel planlamalarda kullanılmakta olan su kaynaklarını planlama yöntemlerinin
küçük alanlardaki planlamalarda kullanılamsı zaman, işgücü ve finansal açıdan önemli
dezavantajlar oluşturmaktadır. Özellikle banliyölerde su kaynaklarının planlanması mimari ve
arazi kullanımı planlarının bir alt aşamasını oluşturması nedeniyle zamanlama süreci için mevcut
süre çok kısalmaktadır. Bu nedenle çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), klasik planlamada
kullanılan hidrolojik ve meteorolojik verilerle entegre edilerek uygulanmıştır. Kullanılan
yöntemde temel hedef yüksek doğruluklu hızlı planlama tekniğinin geliştirilmesidir.
Çalışmanın sonunda CBS yardımıyla su kaynaklarına yönelik olarak çok sayıda su yapısı
seçeneklerinin hızlı ve efektif bir şekilde ve yüksek hassasiyette üretilebileceği gösterilmiştir.
CBS’nin sağladığı görsel olanaklarla da seçenekler arasındaki farklılıkların belirlenmesinin de
çok kolaylaştığı görülmüştür. Bu da planlama aşamasında optimum sistemin kararlaştırılmasını
oldukça kolaylaştımakta ve hızlandırmaktadır. Bu çalışmada kullanılan yöntemle çalışma
bölgesi için su kaynaklarının planlanması süresi çok kısaltılırken karar verme de çok
kolaylaştırılmıştır. Buda CBS’lerin karar destek sistemleri olarak ne kadar başarılı bir şekilde
uygulanabilirliğinin bir göstergesidir.
2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS)
Hızla artan nüfusun gereksinmelerini karşılayabilmek için arazi ve su kaynakları en uygun
Hızla artan nüfusun gereksinmelerini karşılayabilmek için arazi ve su kaynakları en uygun
biçimde kullanılmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek içinde güvenilir bilgiye gereksinim vardır.
Son yıllarda hidroloji ve su kaynakları uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) önemli
uygulama alanları bulmaya başlamıştır. CBS’ler hidrolojik çalışmalarda gereksinim duyulan
verileri bir arada değerlendirmeye olanak sağlar [Singh ve Fiorentino, 1996].
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Günümüzde gelişmiş ülkelerde normal işleyiş sistemlerinin bir parçası olarak CBS
teknolojileri kullanılmaktadır. Özellikle CBS ler her kesim tarafından talep edilmekte ve
kalkınma programları çerçevesinde bu teknolojiler ön planda yer almaktadır. Bu teknolojiler
gelişmiş ülkelerde özellikle tarım, orman, çevre, ulaşım, şehirleşme, meteoroloji, su, mineral,
balıkçılık, altyapı, doğal afetler gibi temel yaşam kaynaklarını kapsayan uygulama alanlarında
kullanılmaktadır. Kullanım alanı giderek artan ve sınırsız uygulamaları olan CBS, ülkemizde de
özel yada resmi bir çok kuruluşta değişik amaçlara yönelik olarak etkin bir biçimde
kullanılmaktadır. CBS’nin sağladığı olanaklar nedeniyle birçok kurum ve kuruluş hızla bu
konudaki altyapıyı oluşturmuş, yakın bir geçmişte geleneksel yöntemlerle sürdürdükleri
çalışmalarda CBS donanım ve yazılımlarından yararlanmaya başlamışlardır [Şeker, 2004].
İnsanların bilgiye olan gereksinimleri medeniyetin başlangıcına kadar dayandırılabilir.
İnsanoğlunun toprağı ekip biçmeye başlaması ve bu amaçla belirli bir bölgede bir arada yaşam
için örgütlenmesi sonucunda toprak üzerindeki haklarını korumak ve bu haklarını arazi üzerinde
kalıcı bir biçimde işaretleme gereğini duymuşlardır. Zamanla gelişen mülkiyet kavramı
beraberinde ölçme tekniklerini ve arazi kayıtlarının derlenmesini getirmiştir. Bunun sonucunda
da araziler ölçülmeye ve haritaları yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise şehirlerdeki hızlı
büyüme, tarım arazileri ve diğer arazi kaynaklarının korunması çabaları ile birlikte çevre
problemlerine olan duyarlılığın artması sonucunda arazi ve arazi ile ilgili coğrafi veriye olan
gereksinim kendini göstermiştir. Bu tür bilgiye olan gereksinimin karşılanması için mevcut
kayıtlar yetersiz kalmaktadır. Aslında karşılaşılan en büyük sorun bilginin eksikliği değil,
birbirinden ilişkisiz ve tam olmayan çok miktardaki veridir [Şeker, 1993].

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), coğrafi varlıklara ilişkin grafik ve grafik olmayan verilerin
toplanması, depolanması, işlenmesi, analizi ve gösterimine yönelik özel bilgi sistemleridir.
Burada sözü edilen coğrafi varlıklar, belli bir konumu ve biçimi olan somut veya soyut
nesnelerdir. CBS, çok sayıda konuma bağlı verinin ve bu verilere ait özniteliklerin toplanması,
yönetimini ve analizini sağlayacak şekilde düzenlenmiş bilgisayar donanımı ve yazılımına ilişkin
bir bilgi sistemidir. Bir CBS’nin temel elemanları; donanım, yazılım, personel ve veridir. Bir
CBS’nin uygulamaya konulması sırasında veri elde etmenin maliyeti yaklaşık olarak toplam
maliyetin % 80’i kadardır [Şeker ve diğ. 1998; Altan ve diğ. 2001; Şeker ve diğ. 2001].
CBS teknolojisi, mühendislik ve bilimsel sorunların kendi içerisinde çözümünün çok ötesinde,
kamu ve özel kullanıcılara ait hizmetlerin optimizasyonu, istatistiksel verilerin değerlendirilmesi,
toplumsal ve doğal kaynakların yönetimi konularında çok etkin çözümler sunmaktadır. Kamu
kurum ve kuruluşları ile özel kesimin konumsal verileri uygun standartlarda, iş bölümü ve
koordinasyon anlayışı içerisinde üretmeleri ve güncelleştirmeleri, verilerde tekrarlamayı, işgücü
ve kaynak kaybını önleyecektir. CBS’nin sağlayacağı katlılar arasında; iş verimliliği ve başarının
artması, işlem yapabilme etkinliğinin artması, bilgi akışının hızlanması, mevcut veriye ulaşımın
çabuklaşması, mevcut kaynak ve verilerde etkili ve doğru analizlerin yapılabilmesi, veri
güncellemede kolaylık sağlaması, işletmelerdeki iş performansını artırması, çalışmayı
kolaylaştırıp daha zevkli hale getirmesi ve bürokrasiden kaynaklanan iş gücü ve zaman kaybını
önlemesi sayılabilir. Bu çalışmada rekreasyon amaçlı olarak küçük göletlerin planlanması için
gerekli olan hidrolojik analizleri için gerekli olan bazı fiziksel ve hidrolojik karakteristiklerin
Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.lı

519

3. ÇALIŞMA ALANI

Çalışma bölgesi olarak 12 Milyondan fazla nüfusuyla Türkiye’nin en büyük şehri olma
özelliğini taşıyan İstanbul’un merkezine yaklaşık olarak 30 km uzaklıkla kurulmuş olan
Tepekent yerleşkesi alınmıştır. Şekil 1 de çalışma bölgesi verilmiştir. Bu bölge şehrin etrafında
son dönemlerde yoğun olarak kurulan yüksek standartlı yerleşimlere iyi bir örnek
oluşturmaktadır ve belli oranda su toplama kapasitesine sahiptir. Tepekent yerleşiminin içinden
geçen vahşi dere niteliğindeki iki kol ve bir ana dereden oluşan akarsular plânlanan yerleşimin
bir kısmından oluşan su toplama havzasına sahiptirler. Havzanın en yüksek kotu 170 m ve
minimum kotu Tepekent çıkışında 40 m dir. Yerleşim biriminin toplam alanı 6,118 km2 olmakla
birlikte su toplama havzasının büyüklüğü 2.6 km2’dir.
Havza genel topoğrafik yapı olarak iki oldukça eğimli ve dar vadiden oluşmakta olup,
plânlanan yerleşim gerçekleştiğinde % 80 bahçe ve bitkili, % 13 yol ve % 7 bina olacaktır.
Dolayısı ile mevcut akarsuyun su toplama potansiyeli Tepekent yerleşiminde uygulanacak
altyapı kavramına büyük ölçüde bağlı olacaktır.

Şekil 1. Çalışma Bölgesi

.
4. KULLANILAN YÖNTEM VE VERİLER

Küçük alanlarda rezervuar tasarımında uygulanan yöntemler büyük alanlara uygulandığında
personel ve ekonomik açıdan bazı zorluklarda beraberinde getirmektedir. Çalışılan bölgede bu
alanlara iyi bir örnektir ve zamanın tasarım açısından daha da kısaltılabilmesi için meteorolojik
ve hidrolojik verilerin birleştirilebilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılmıştır. Amaç,
yüksek doğruluklu hızlı planlama tekniklerinin geliştirilmesidir.
Yağış ve iklim koşuları alandaki su miktarını belirlemede kullanılan oldukça önemli
parametrelerdir. Bölgeye en yakın meteoroloji istasyonu Atatürk Havalimanı Meteoroloji
İstasyonudur. Bu İstasyon Türkiye’de en uzun ve sağlıklı meteorolojik kayıtlara sahip
istasyonların başında gelmektedir. Tepekent’in bulunduğu Büyükçekmece bölgesi İstanbul’un
genel yağış karakteristiklerine yakın özelliklere sahip bulunmaktadır. Marmara Bölgesi için
verilen eşyağış eğrileri Şekil 2’de görülmekte olup, proje bölgesinin yıllık yağış miktarı 650 ∼
700 mm arasındadır. Atatürk Havalimanı Meteoroloji İstasyonunda ölçülen yağışların uzun
dönem ortalamalarından hareketle yıllık yağış miktarı toplamı 691.4 mm’dir [DSİ, 1997].
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Şekil 2. Marmara Bölgesi’nin eşyağış eğrileri
4.1. Aylık Akış Miktarlarının Tahmini

Proje bölgesindeki akarsuyun aylık su hacminin hesabı için; havzanın küçük olması nedeniyle
Rasyonel Metodun kullanılması yerinde olacaktır. D.S.İ. ve Köy Hizmetleri tarafından da
kullanılan bu metoda aylık akış miktarı Q = C. i. A eşitliğiyle bulunabilmektedir. Burada; Q =
aylık toplam su miktarı, i = aylık toplam yağış yüksekliği, C = akış katsayısı, A = su toplama
havzasının alanıdır.
Yıllık yağış miktarı 691.4 mm, Su toplama havzası ≅ 2,6 km2 = 2,6 x 106 m2 , C katsayısı = 0.3
alınarak yıllık toplam su miktarı Q = 0.3 x 0.69 x 2.6 x 106 = 538.000 m3 olarak hesaplanır.
Aylık su miktarları ise Tablo 1’de verilmiştir. Bölgedeki tüm çatı, yol ve bahçe drenajı suları
konsept olarak gölete yönlendirilirse su hacmi 750.000 m3’e kadar çıkabilir. Bölgedeki
yeraltısuyu potansiyelinin tam değeri hakkında sağlıklı veriler bulunmamaktadır. Bununla
beraber bu konudaki kaynak çalışma araştırması devam etmektedir.
Tablo 1. Aylık su miktarları
Aylar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Yağış (mm)
93.2
78.6
74.4
56.4
23.2
37.9
18.2
27.6
46.4
60.0
70.8
104.7
521

Hacim (m3)
72696
61308
58032
43992
18096
29562
14196
21528
36192
46800
55224
81666

4.2. Su İhtiyacı Tahmini ve Olası Su Açığı Miktarı

Su ihtiyacı tahmini aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır;
Hane sayısı
: 1700
Hane başına kişi sayısı
:4
Kişi başına günlük su ihtiyacı : 200 lt/gün
Aylık su ihtiyacı
: 200 x 1700 x 4 x 30 = 40800 m3/ay
Yıllık tüketilecek su miktarı
: 489 600 m3
4.3. Değerlendirme

Yapılan ön çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki değerlendirmenin yapılması
mümkün olmaktadır; Proje alanı içerisindeki derede kullanılabilir miktarda bir su potansiyeli
mevcuttur. Gölet yapılması durumunda ortalama iklim koşullarında tam dengeleme ile su
ihtiyacının karşılanmasın da söz konusu olabilmektedir. Şekil 3 te verilen ilk tasarımda mevcut
43 m kotundaki küçük rezervuar tutlarak bunun üzerine 50, 60 ve 70 m kotlarında
oluşturulabilecek üç farklı seçenekli rezervuar tasarımı tapılmıştır. Göletin toplam hacmi (aktif
hacim + ölü hacim + havapayı) ve yüksekliği kesin harita mühendisliği çalışmaları sonucunda
ortaya çıkacak olmakla birlikte, gölet gövde yükseklikleri 8, 18 ve 28 m arasında olacağı tahmin
edilmektedir. Bu bilgileri kapsayan kesit Şekil 4 te verilmiştir. Gölet inşasının yerleşim biriminin
ortasında yeralmasının bazı sakıncaları olduğu da unutulmamalıdır. Örneğin, arazi kaybı, su
kullanımı sonucundaki düşük kotlarda gövdenin yaratacağı estetik kaybı, çevreden
kaynaklanacak su kalitesi bozukluğu ve bunun yanı sıra burada gölete girecek bahçe
kimyasallarıdır ki yeraltı suyu ile de giriş söz konusu olduğundan bu sorun arıtma tasarımında
giderilmek zorundadır. Ancak bu sorunların tamamı plânlama aşamasında çözülebilecek
karakterdedir. Bu rezervıuarlara ilişkin olarak kullanılan CBS yazılımı yardımıyla elde edilen
bilgiler ise Tablo 2 de verilmiştir.

Şekil 3. Planlanan üç rezervuar
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Tablo 2. Planlanan üç rezervuara ait bilgiler
Su Seviyesi
Su Yüzeyi
İnşaat
Su Hacmi
(m)
Alanı (m2)
(m3)
Yüksekliği (m)
43*
17795
65000
*
50
33620
98879
8.00
60
164350
950000
18.00
70
419221
3800000
28.00
Proje alanının sahip olduğu topoğrafik yapı göreceli olarak yüksek gövdeli tek gölet yerine
daha alçak tepe kotlarına sahip birden fazla gölet yapma olanağı da tanımaktadır. Topoğrafik
yapının çeşitli şekillerde değerlendirilmesi sonucunda çoklu gölet sisteminin üç ayrı seri şeklinde
oluşturulması mümkün olmaktadır. Her üç seride de 43 m kota sahip olan mevcut gölet
korunmakta ve her iki dere kolunun birleşme kesitinde de bir rezervuar gövdesi bulunmaktadır.
Aralarındaki fark yan dereler üzerindeki rezervuar akslarının yerlerinin ve baraj kretlerinin
değişik kotlarda olmalarıdır. Buna göre oluşturulan yerleşimlerde baraj aksları ile gölet
haznelerinin kapladıkları alanlar ile bunların üçboyutlu görüntüleri şekil de verilmiştir.

Şekil 4. Planlanan üç rezervuarın kesiti
4.4. Çoklu Gölet Sistemi Seçeneği

Proje alanının sahip olduğu topoğrafik yapı göreceli olarak yüksek gövdeli tek gölet yerine
daha alçak tepe kotlarına sahip birden fazla gölet yapma olanağını da tanımaktadır. Topoğrafik
yapının çeşitli şekillerde değerlendirilmesi sonucunda çoklu gölet sisteminin üç ayrı seri şekilde
oluşturulması mümkün olmaktadır. Her üç seride de alanda mevcut gölet korunmakta ve iki dere
kolunun birleşme kesitinde de bir baraj gövdesi bulunmaktadır. Aralarındaki fark yan dereler
üzerindeki baraj akslarının yerlerinin ve baraj kretlerinin değişik kotlarda olmalarıdır. Buna göre
oluşturulan A çoklu gölet sistemi seçeneği Şekil 5’te verilmiştir. A, B ve C tipi çoklu gölet
sisteminde mevcut gölet hariç toplam dört göletin inşası öngörülmektedir. Çoklu gölet sistemine
ilişkin karakteristik bilgiler Tablo 3’te verilmiştir.
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Şekil 5. A tipi çoklu rezervuar sistemi

Çoklu gölet sisteminin diğer seçeneklere göre birçok avantajı vardır. Her bir yapı alçak kret
kotuna sahip olduklarından yapım tekniği açısından daha kolay inşa edilebilirler. Öngörülen
baraj gövdelerinin maksimum yüksekliği 15 m’dir. Her gölette istenildiğinde kullanılmak üzere
su çekimini sağlamak için birer su alma yapısı bulundurulmalıdır. Her baraj gövdesinde birer dip
savak yapısı mutlaka yapılmak zorundadır. Bu yapı gövde altında betonarme gömlek içine
yerleştirilmiş çelik boru ve vana odasından oluşacaktır. Gölet sisteminde biriktirilecek su tek
barajda biriktirilecek su miktarına göre % 50 kadar azdır. Çoklu sistemin kullanılabilir su
hacminin tek hazneye göre daha az olma olasılığı bulunmaktadır. Buna karşılık çoklu gölet
sisteminde su kütlesinin kapladığı alanın hemen hemen derelerin taşkın yatakları büyüklüğü
kadar olması efektif arazi kaybının tek hazneye göre daha az olduğunu göstermektedir.
Table 3. Çoklu rezervuar sisteminin karakteristik çıktıları
Tip

A

B

C

Rezervuar
Numarası

İnşaat
Yüksekliği
(m)

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
7
8
1
2
3
4
5
9

*
8
6
5
8
8
*
8
6
5
6
6
*
8
6
5
8
5

Maximum
Su
Su
Yüzeyi
Seviyesi Alanı (m2)
(m)
43
17795
50
33620
59
18927
59
22541
70
19227
88
25053
43
17795
50
33620
59
18927
59
22541
71
14410
86
14425
43
17795
50
33620
59
18927
59
22541
70
19227
84
18673
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Su
Hacmi
(m3)

Toplam
Alan
(m2)

65000
98879
105000 137163
125000
137000
140000
65000
98879
105000 121718
125000
117000
65000
65000
98879
105000 130873
125000
137000
120000

Toplam
Hacim
(m3)

670879

575879

650879

5.

SONUÇLAR

Bu çalışmada, maksimum sayıda su yapısını su kaynaklarının alternatiflerine göre oldukça
hızlı aynı zamanda da yüksek presizyonlu olarak nasıl yapılabileceği gösterilmiştir. CBS nin
görselleştirme olanaklarla seçenekler arasındaki farklılıkları belirlenmesinin çok kolaylaştığı
görülmüştür. Planlama aşamasında özellikle mimar ve benzeri disiplinlerdeki kişilerle
çalışmalarda seçeneklerin görsel tanımlamasının büyük önemi olduğu açıktır. Çalışmada üretilen
seçeneklere ayrılan süre oldukça kısalabilmekte ve bu süreçte mimari yaklaşımlarla işveren
tarafından önerilen birçok seçeneğinde mümkün olamayacağı da nedenleriyle birlikte
açıklanabilmektedir. Dolayısıyla planlama aşamasında en uygun sistemin kararlaştırılması hızlı
bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
Bu çalışmada proje aşamasında CBS yardımıyla kullanılan yöntem kesin proje aşamasında da
uygulanabilir niteliktedir. Yöntem kullanılan haritaların doğruluğuna ve ölçme değerleri ne bağlı
olarak sınırlı kalacağı açıktır. Bu çalışmada bölgeye ait yüksek doğruluklu büyük ölçekli
haritalar kullanılarak çalışmadan beklenen doğruluk artırılmıştır. CBS kullanılarak su
kaynaklarının planlanmasında harcanan süre oldukça kısalmış ve buna bağlı olarak ta karar
verme aşaması oldukça çabuklaşmış ve kolaylaşmıştır.
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ÖZET

Akım gözlemlerinin yapılmadığı havzalarda inşa edilecek su depolama yapıları ile, taşkın ve
sediment kontrol amaçlı planlanacak yapıların projelenmesi için havza su verimi ve taşkın debisi
gibi hidrolojik parametrelerin bilinmesi gerekmektedir. Yeterli ve uygun kullanılabilir verinin
olmadığı zamanlarda ampirik yöntemlerle yapılan hesaplamalar yapıların boyutlandırılmasında
hatalara neden olmaktadır. Havza yüzey akışının belirlenmesinde havza toprak grupları, arazi
kullanımı ve bitki örtüsü gibi parametrelerin sağlıklı bir biçimde elde edilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada; ölçüm yapılmayan havzalarda yüzey akımların hesaplanmasında kullanılan
Amerikan Toprak Koruma Servisi (SCS) Yüzey Akım Eğri Numarası geleneksel ve uzaktan
algılama-coğrafi bilgi sistemleri teknikleri ile belirlenmiştir. Soğulca havzasının yüzey akım eğri
numaralarını belirlemede etkili parametrelerden birisi olan hidrolojik toprak grupları, 7.yaklaşım
toprak sınıflandırma sistemine göre yeniden belirlenmiştir. Ayrıca havza taşkın debileri
Amerikan Toprak Koruma Servisi yöntemi temel alınarak, iki farklı yaklaşımla bulunan yüzey
akış eğri numaralarına göre hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hidrolojik toprak grubu, yüzey akış eğri numarası, UA ve CBS
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TWO DIFFERENT APPROACHES TO DETERMINE CURVE NUMBER:
CONVENTIONAL AND GIS- RS TECHNIQUES
ABSTRACT

In ungaged basins, it is necessary to know some hydrologic parameters like basin water yield,
flood flow for building water storage and planning flood and sediment control structures. When
there is no efficient and suitable data, the empirical methods can cause errors during the planning
of water structures. It is necessary to obtain basin hydrologic soil groups, land cover-land use
and vegetative cover parameters for determining surface run-off.
In this study, SCS curve number run-off accounting method has been used and in ungaged
basins CN was determined using both conventional approach and RS-GIS techniques. The
hydrologic soil groups one of the most important parameters for accounting SCS curve number
have been determined according to 7th Approximation soil classification system. In addition to that,
basin flood flows obtained from SCS method using two different approaches have been estimated and
compared.
Key Words: Hydrological soil group, curve number, RS and GIS
1. GİRİŞ

Küçük havzalarda, toprak ve su koruma yapılarının planlama ve projelendirme çalışmalarında
yağış ve yüzey akış arasındaki ilişkinin bilinmesi gerekmektedir. Özellikle akım gözlemlerinin
yapılmadığı havzalarda hidrolik yapıların planlanması ve erozyon kontrol önlemlerinin
alınmasında havza yüzey akış miktarının bilinmesi büyük önem kazanmaktadır. Mühendislik
hidrolojisi çalışmalarında en önemli amaçlardan birisi havza su veriminin bulunması, bir diğeri
ise su depolama yapılarında boşaltım tesislerinin planlanması için taşkın debilerinin elde
edilmesidir. Elde yeterli ve kullanılabilir verinin olmadığı durumlarda, ampirik yöntemler ile
yapılan hesaplamalar yapıların boyutlandırılmasında istenmeyen hatalara neden olabilmektedir.
Tarım alanlarının fazla olduğu havzalarda su depolama, erozyon ve taşkın kontrolü amaçlı
yapıların planlanmasında Amerikan Toprak Koruma Servisi (SCS) Yüzey Akış Eğri Numarası
Yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Amerikan Tarım Bürosu (USDA) Toprak Koruma
Servisi tarafından; toprak grubu, bitki örtüsü ve arazi kullanımları farklı olan küçük tarımsal
havzalarda ölçülen yağış ile yüzey akım miktarları birlikte incelenerek yüzey akış hesaplamasına
yönelik bir yöntem geliştirilmiş ve “SCS Eğri Numarası Yöntemi” olarak adlandırılmıştır [NEH,
1972] . Yöntemin kullanılmasında; havza yüzey akışının belirlenmesine temel olan ve sayısal
değere dönüştürülmüş havza karakteristiklerine ihtiyaç vardır. Bu yöntemin amacı havza yüzey
akış potansiyelini tanımlayan havza eğri numarasının doğru olarak belirlenmesidir. Hidrolojik
toprak grup numarası, arazi kullanım şekli, bitki örtüsü, toprak koruma önlemleri ve yağış öncesi
nem şartları yüzey akış eğri numarasını belirleyen belli başlı havza karakteristikleridir.
Dolayısıyla proje taşkın debisinin doğru hesaplanmasında en önemli adım, bu karakteristiklerin
doğru bir şekilde belirlenmesidir. Su depolama projelerinin planlama aşamasında yukarıda
bahsedilen karakteristiklerden arazi kullanım ve bitki örtüsü ile toprak sınıflarının
belirlenmesinde ülkemizde kullanılan en yaygın yöntem; 1972 yılında Türkiye genelinde yapılan
arazi etüdleri ile belirlenmiş İl Arazi Varlığı haritalarında yer alan büyük toprak gruplarının
bilgileri ve arazi etüdleri olmuştur. Bu türlü çalışmalar literatürlerde geleneksel yaklaşımlar
olarak adlandırılmaktadır [Ponce ve Hawkins, 1996]. Bu yaklaşım, harita bilgilerinin elde
edildiği büro çalışmaları ile mevcut arazi kullanım ve bitki örtüsünü belirleyecek arazi görsel
etüdleri kapsamaktadır. Bu nedenle etüd aşamasında, proje sahalarında mevcut arazi kullanım ve
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bitki örtüsü mevcut durumlarının ve zamansal değişimlerinin tam olarak yansıtılamaması su
yapılarının projelendirmesinde hatalı sonuçlara neden olabilecektir.
Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojilerinin gelişimi, hidroloji
ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bu teknolojilerin geniş kapsamlı
kullanılmasını sağlamıştır. Günümüzde farklı arazi kullanım tipleri ve bitki örtüleri uydu
görüntüleri ile belirlenerek, yüzey akışların hesaplanmasına yönelik hidrolojik çalışmalarda
kolaylıkla kullanılabilmektedir. Havza ekosistem özellikleri, karakteristikleri ve bunların havza
hidrolojisine etkilerinin alansal olarak belirlenmesinde UA ve CBS teknikleri yaygın olarak
kullanılmaktadır [Sharma vd, 2001; Misgna, vd, 2004; Zhan ve Huang, 2004; Tsou ve Zhan,
2004]. Bu çalışmada, UA ve CBS teknolojileri kullanılarak elde edilen yüzey akış eğri numarası
ile geleneksel yöntemler ile bulunan yüzey akış eğri numarası karşılaştırılmış ve bu değerin proje
taşkın debi miktarları üzerine etkileri belirlenmiştir.
2. ÇALIŞMA ALANI

Araştırma alanı, Ankara iline 90 km uzaklıkta, Haymana İlçesinin 23 km kuzeydoğusunda yer
alan Soğulca Göleti havzasıdır. Havza içindeki tek yüzey su kaynağı zaman zaman kuru dere
özelliği gösteren Çamurluk deresidir. Havza kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen
yarı kurak iklim özelliklerine sahip karasal iklim kuşağı içerisinde yer almaktadır. Haymana
meteoroloji istasyonu verilerine göre 19 yıllık ortalama yağış miktarı 456.6 mm’ dir [Anonim, 2001].
2.1. Havzanın Topoğrafik ve Drenaj Karakteristikleri

Araştırmanın havzasının topoğrafik ve drenaj özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Ana su yolu
uzunluğu 12400 m olan havzada yükselti farkı 408 m dir.
Tablo 1. Soğulca havzası topoğrafik ve drenaj karakteristikleri
Havza Topoğrafik ve Drenaj Karakteristikleri
Havza alanı (km2)
Havza minimum yükseltisi (m)
Havza maksimum yükseltisi (m)
Havza ortalama eğimi (%)
Havza ortalama yükseltisi (m)
Ana suyolu uzunluğu (m)
Ana su yolu profil eğimi (%)
Drenaj yoğunluğu (m/km2)

Değerler
56.98
947
1355
3.44
1151
12400
2.3
1329.41

2.2. Toprak Özellikleri

Eski Amerikan Sınıflandırma sistemine göre [Baldwin vd, 1938] sınıflandırılan havza
topraklarının büyük çoğunluğunu kahverengi topraklar grubu (% 97.3) oluşturmaktadır. Havzada
tanımlanan kolluviyal toprakların oranı ise % 2.7 dir. Bu çalışmanın esas amaçlarından birisi
olan hidrolojik toprak gruplarının belirlenmesi için; havza alanının detaylı olarak seri bazında
toprak etüdleri yapılmış ve topraklar "Toprak Taksonomisine" göre sınıflandırılmıştır [Soil
Taxonomy, 1999]. Toprak Taksonomisine göre havza toprakları 2 ordo, 3 altordo, 4 büyük grup
ve 6 alt grup içerisine yerleştirilmiştir (Tablo 2). Toprak serilerinin ve ordolarının alansal
dağılımları ise Tablo 3’de verilmiştir. Yeni sınıflandırma sistemine göre havza topraklarının %
60.8’i entisol ordosuna, % 37.9’u ise inceptisol ordosuna dahil edilmiştir.
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Tablo 2. Toprak serilerinin Toprak Taksonomisine (Soil Taxonomy, 1999) göre sınıflandırması
Seri Adı
Toprak Tepe
Söğüttepe Çeşmesi
Dolga Tepe
Kamışlık Tepe
Karlıkdağı Tepe
Beren Sırtı
Tabaklı
Gedik

Ordo

Entisol

Inceptisol

Alt Ordo
Orthent
Fluvent
Orthent
Orthent
Orthent
Xerept
Xerept
Xerert

Büyük Grup
Xerorthent
Xerfluvent
Xerorthent
Xerorthent
Xerorthent
Haploxerept
Calcixerept
Calcixerept

Altgrup
Lithic Xerorthent
Typic Xerfluvent
Typic Xerorthent
Lithic Xerorthent
Typic Xerorthent
Lithic Haploxerept
Petrocalcic Calcixerept
Typic Calcixerept

Tablo 3. Serilerin ve ordoların alansal ve oransal dağılımları
Seri Adı

Toprak Tepe
Söğüttepe Çeşmesi
Dolga Tepe
Kamışlık Tepe
Karlıkdağı Tepe
Beren Sırtı
Tabaklı
Gedik
Göl alanı
Toplam

Alan
(Ha)
531.3
101.5
463.9
1540.0
816.1
503.8
556.8
1118.6
65.3
5698.0

Oran
(%)
9,3
1,8
8,1
27,6
14,2
8,8
9,7
19,5
1,1
100

Ordo

Alan
(Ha)

Oran
(%)

Entisol

3453.3

60.8

Inceptisol

2179,4

37.9

3. YÖNTEM

Bu çalışmada, araştırma alanının SCS Yüzey Akış Eğri Numarası geleneksel yaklaşım ve
uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak elde edilmiş ve değerler
karşılaştırılmıştır. Ayrıca, iki ayrı yaklaşımla elde edilen yüzey akış eğri numaraları kullanılarak
Sentetik Birim Hidrograf Metodu’na [Özer,1990] göre hesaplanan havza taşkın debilerinin
karşılaştırılması da yapılmıştır.
3.1. Yüzey Akış Eğri Numarası (Geleneksel Yaklaşım)

Araştırma alanının yüzey akış eğri numarasını hesaplamak için gerekli olan hidrolojik toprak
grupları (HTG), arazi kullanım türleri ile bitki örtüsü durumları Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü (KHGM) Ankara İl Envanter Harita bilgileri ve arazi etüdleri ile belirlenmiştir
[Dalgün, 1991]. Elde edilen bu verilere göre havza yüzey akış eğri numarası SCS metoduna göre
hesaplanmıştır [NEH, 1972].
3.2. Yüzey Akış Eğri Numarası
Yaklaşım)

(Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile

Araştırma havzasının yüzey akış eğri numarasını belirlemede en önemli kriterlerden olan
hidrolojik toprak gruplarını belirlemek için önce havza topraklarının yeni sistemlere göre
sınıflandırılması yapılmış, daha sonra çeşitli toprak faktörleri ele alınarak hidrolojik toprak
grupları belirlenmiştir. ve uydu görüntüleri ile arazi kullanımları ve bitki örtüsü ortaya
konulmuştur. Diğer yaklaşımda olduğu gibi elde edilen bu verilere göre havza yüzey akış eğri
numarası SCS metoduna göre hesaplanmıştır [NEH, 1972].
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3.3. Veri Analizi

Soğulca havzasının 2004 tarihine ait LANDSAT-5 uydu görüntüsü analizi ve yer gerçeği
çalışmaları yapılmıştır. Denetimli görüntü sınıflandırma tekniğine göre havzanın arazi kullanım
durumu ve bitki yoğunluğu (NDVI) belirlenmiştir [Jensen, 1993]. Toprak ve arazi kullanımı veri
tabanı oluşturulması ve yüzey akış eğri numaralarının belirlenmesinde TNT Mips 6.4v [TNT,
1999], Sentetik Birim Hidrograf yöntemine göre taşkın debilerin hesaplanmasında Hidro–98
[KHGM,1998] programları kullanılmıştır.
4. BULGULAR
4.1. Arazi Kullanım Durumu

Soğulca Göleti Havzasının 2004 yıllına ait Landsat uydu görüntüsü ve yer gerçeği
çalışmalarına göre çıkarılan arazi kullanım durumu ve alansal dağılımları Tablo 4’de ve Şekil
1’de verilmiştir
Tablo 4. Soğulca havzasının arazi kullanım ve bitki örtüsü durumu
Alan

Arazi Kullanım

2

km
29.91
26.53
0.54
56.98

Mera
Kuru Tarım
Gölet Yüzeyi
Toplam

%
55.5
46.5
0.9
99.8

Tablo 4’ de görüldüğü gibi havza alanında iki türlü arazi kullanımı hakimdir. Havza alanının
% 55.5 ‘ini mera, % 46.5 ‘ini kuru tarım alanları oluşturmaktadır.

Şekil 1. Soğulca havzası arazi kullanım durumu
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4.2. Havza Hidrolojik Toprak Grupları

Türkiye’de, 1938 Amerikan toprak sınıflandırma sistemi [Baldwin vd, 1938] kullanılarak
büyük toprak gruplarına göre toprak haritaları çıkarılmıştır. Fakat bu sınıflandırma, pedogenetik
esaslara dayalı olması ve zaman içerisinde toprak bilimindeki gelişmelere bağlı olarak yeni
tanımlanan bir çok toprak sınıflandırmalarına cevap verememesi nedeniyle çoğu ülkeler
tarafından terk edilmiştir. ABD Tarım Bakanlığı toprak koruma servisi tarafından 1960 yılında
ölçülebilen, gözlenebilen veya morfolojik özellikleri göz önüne alınarak oluşturulan morfometrik
özelliklere göre 7.Yaklaşım (7th Approximation) adıyla yeni bir toprak sınıflandırma sistemi
açıklanmıştır. Sistem zaman içerisinde geliştirilerek, 1999 yılında Toprak Taksonomisi [Soil
Taxonomy, 1999] adıyla son şeklini almıştır.
Soğulca havzasının yeni toprak sınıflandırma sistemi dikkate alınarak seri seviyesinde
1:25.000 ölçekli temel toprak haritası hazırlanmıştır. Hazırlanan toprak haritasından elde edilen
bilgiler doğrultusunda, havzanın hidrolojik toprak grupları yeniden belirlenmiştir (Tablo 5).
Daha önce büyük toprak grubu seviyesinde eski sınıflandırma sistemine göre hazırlanmış toprak
haritası ile hazırlanan yeni toprak haritası karşılaştırıldığında gruplarda önemli farklılıklar
oluşmuştur (Şekil 2.). Bu farklılıklar, özellikle hidrolojik toprak gruplarının belirlenmesinde
dikkate alınan eğim, toprak derinliği, geçirimsiz katmanlar ve bünye gibi faktörlerden
kaynaklanmaktadır. Bir toprak grubunun bir hidrolojik grup içersinde yer alabilmesi için gerekli
olan derinlik, bünye, yapı, geçirgenlik, geçirimsiz katman, drenaj ve eğim gibi özellikler ancak
topraklar seri düzeyinde haritalandığında belirlenebilmektedir [Dizdar, 1984; NSH 1992]. Bu
nedenle havza toprakları önce Toprak Taksonomisine [Soil Taxonomy, 1999] göre seri bazında
yeniden sınıflandırılmıştır. Daha sonra yukarıda belirtilen kriterlere göre hidrolojik toprak
grupları detaylı olarak belirlenmiştir.Soğulca havzasında hidrolojik toprak gruplarının eski ve
yeni toprak sınıflandırma sistemine göre alansal ve oransal dağılımları Tablo 5’de verilmiştir.
Eski ve yeni toprak sınıflandırma sistemlerinde hidrolojik toprak grupları arasında önemli
farklılıklar oluşmuştur. Her iki sistemde de A grubunda sınıflama yapılmazken, B ve D
hidrolojik toprak grubunda yeni sınıflandırma sistemine göre artma, C grubunda ise azalma
meydana gelmiştir. D sınıf hidrolojik toprak grubu havzada en fazla yüzey akışı sağlayan
hidrolojik toprak grubu olduğundan bu farklılık havza yüzey akım eğri numarasını belirlemede
etkili olmuştur (Şekil 2).
Tablo 5. Soğulca havzası hidrolojik toprak grupları
Hidrolojik Toprak
Grubu
A
B
C
D
Toplam

Eski Toprak Sınıflaması
Alan (da)
Oran (%)
4475
49849
3175
57499

7.7
86.2
5.5
99.4

Yeni Toprak Sınıflaması
Alan (da)
Oran (%)
22969
1015.5
32995.5
56980

40.3
1.7
58.0
100

4.3. Havza Yüzey Akış Eğri Numarası

Geleneksel yaklaşımlar ile bulunan hidrolojik toprak grubu ve arazi kullanımı parametreleri ile
Soğulca havzası yüzey akım eğri numarası SCS Eğri Numarası yöntemine göre 86 bulunmuştur.
Aynı parametreler (arazi kullanımı, bitki örtüsü ve yeni toprak sınıflama sistemine göre
oluşturulan hidrolojik toprak grubu) CBS-UA teknikleri kullanılarak elde edilmiş ve havzanın
yüzey akım eğri numarası 82 olarak hesaplanmıştır (Tablo 6). Havza yüzey akım eğri
numarasının belirlenmesinde; hidrolojik toprak grubu parametresi yanında arazi kullanımı ve
bitki örtüsü yoğunluğunun da eğri numarasının belirlenmesinde etkili parametreler olduğu ve
detaylı
bir
şekilde
bulunması
gerektiği
anlaşılmıştır.
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SOĞULCA HAVZASI ESKİ TOPRAK
VE HİDROLOJİK TOPRAK GRUBU
HARİTASI

SOĞULCA HAVZASI YENİ TOPRAK
VE HİDROLOJİK TOPRAK GRUBU
HARİTASI

1

2

DÖNÜŞÜM
4

D
1

3

Poligonlar İçerisinde
1-B20 Kahverengi toprak çok sığ, % 20 eğim
2-B16 Kahverengi toprak çok sığ, %12- 20 eğim
3-B15 Kahverengi toprak sığ, % 12-20 eğim
4-B10 Kahverengi toprak çok sığ, % 20-30 eğim

4D
C5
2
B

D
3

Poligonlar İçerisinde
1-Kamışlk Tepe serisi çok sığ, % 20 eğim
2-Tabaklı serisi derin, %12 eğim
3- Kamışlk Tepe serisi sığ, % 12-20 eğim
4- Kamışlk Tepe serisi çok sığ, % 20-30 eğim
5- Söğüttepe serisi derin, %2-6

Şekil 2. Soğulca Havzası eski ve yeni toprak haritalarına göre hidrolojik toprak gruplarının karşılaştırılması
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4.4.

Sentetik Birim Hidrograf Yöntemine Göre Havza Taşkın Debisi

Araştırma Havzasının çeşitli yıllara göre taşkın debileri; bu çalışmada açıklanan iki farklı
yaklaşıma göre belirlenen yüzey akım eğri numarası değerleri kullanılarak, Sentetik Birim
Hidrograf Metodu’na [Özer, 1990] göre ayrı ayrı hesaplanmıştır (Tablo 6).
Tablo 6. Soğulca havzası yüzey akış eğri numaraları ve taşkın debileri
Yüzey Akım Eğri
Numarası Hesaplama
Yöntemi
UA ve CBS Yöntemi
Geleneksel Yöntem

Yüzey Akış Eğri
Numaraları
82
86

Q5
m sn-1

Q10
m3 sn-1

Q25
m3 sn-1

Q100
m3 sn-1

Q500
m3 sn-1

13.79
25.14

24.04
37.91

41.92
58.72

79.82
100.21

126.25
148.30

3

Geleneksel yaklaşımlar ile belirlenen yüzey akım eğri numarasına göre havza 500 yıllık taşkın
debisi 148.30 m3 sn-1 olarak hesaplanmıştır. Aynı havzada, UA ve CBS yöntemi ile belirlenen
yüzey akım eğri numarasına göre taşkın debisi ise Q500= 126.25 m3 sn–1 olmuştur. Tabloden de
görüldüğü gibi 5, 10, 25 ve 100 yıllık diğer sürelerde de beklenilen taşkın debileri arasında farklı
değerler bulunmuştur. Su depolama yapılarının dolu savak kapasitelendirilmesinde kullanılan
taşkın debi miktarındaki her bir m3 ‘lük artış, proje maliyetinde de artışa neden olacaktır. Bu
nedenle havzaların yüzey akım eğri numarası belirleyen parametrelerin doğru olarak
belirlenmesi büyük önem kazanmaktadır.
5.

ÖNERİLER

•

Eski Amerikan toprak sınıflandırma (1938) sistemine göre hazırlanmış olan toprak
haritalarının; havza ölçeği dikkate alınarak yapılacak çalışmalarda, topraklar hakkında
daha doğru ve detaylı bilgiler vermesi nedeni ile yeni toprak sınıflandırma sistemine göre
tekrar hazırlanması gerekmektedir.

•

Havza su verimi ve taşkın debilerin hesaplanmasında kullanılan parametrelerin
belirlenmesinde; uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi teknikleri yaklaşımı ile,
geleneksel yöntem yaklaşımları karşılaştırıldığında önemli farklılıkların olduğu
görülmüştür. Su depolama yapılarının kapasitelendirilmesinde güvenilir sonuçların
alınabilmesi temel verilerin en doğru olanlarının kullanılmasını gerektirmektedir. Bu da
ileri tekniklerle yapılacak olan hassas analizlerle sağlanabilecektir.

•

İleri tekniklerin kullanılması; analizlerde hassaslığın sağlanmasının yanı sıra toprak
haritalarının çıkartılması, arazi kullanımının belirlenmesi gibi arazi çalışmalarında
zaman, işgücü ve maliyet gibi unsurların tasarrufunun sağlanması bakımından da
önemlidir.
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ÖZET

Büyük sulama projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde gereksinim duyulan
bileşenlerden birisi ürün desenidir. Uzaktan algılama teknikleri, ürün deseni tespiti ve
değişimleri hakkında daha hızlı ve doğru bilgi elde edilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Otomatik sınıflandırma, ürün deseninin uydu görüntülerinden belirlenmesinde en yaygın olarak
kullanılan tekniklerden biridir. Bu çalışmada Şanlıurfa-Harran Ovaları, Fırat Sulama Birliği
alanındaki ürün deseni, 27 Mart 2000 tarihli LANDSAT-7 ETM+ ve 16 Ağustos 2000 tarihli
SPOT-4 HRV uydu görüntülerinin otomatik sınıflandırılmaları ile belirlenmiş tir.
Sınıflandırma, uzaktan algılama (UA) ve co ğrafi bilgi sistemleri (CBS)' nin entegrasyonu
ortamında, vektör yapıdaki tarım parsel sınırları verisi de kullanılarak, parsel-bazlı
yapılmış tır. Uygulanan parsel-bazlı sınıflandırma sonucu elde edilen ortalama do ğruluk
%95.5 dir. Her parsel için elde edilen ürün kodu CBS veri tabanına direk aktarılarak veri
tabanı anında güncellenmiştir. Uygulanan parsel-bazlı ürün deseni tespiti tekniği, daha etkin
yatırım planlarının oluşturulmasının yanı sıra, ürün deseni planlamalarının yapılması, ürün
deseni değişimlerinin izlenmesi, rekolte tahminleri, arazi toplulaştırması, tarımsal alanlara
yerleşim, sulama planlaması ve su yönetimi için de etkin bir şekilde kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Parsel-Bazlı Sınıflandırma, Harran Ovası, Ürün Deseni, Uzaktan Algılama
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A PILOT PROJECT FOR IDENTIFYING CROP PATTERN FROM SATELLITE
IMAGES THROUGH PARCEL-BASED CLASSIFICATION TECHNIQUE IN THE
FIRAT IRRIGATION DISTRICT OF SANLIURFA-HARRAN PLANES
ABSTRACT

One of the components needed for monitoring and evaluation of the large irrigation projects
is the crop pattern. Remote sensing techniques play an important role to get faster and better
information for detecting and monitoring the crop patterns. Automated classification is one of
the most widely used techniques for crop detection from remote sensing images. In this study,
the crop pattern was detected in the Fırat Irrigation District of Şanlıurfa-Harran Planes through
automatic classification of Landsat-7 ETM+ and SPOT-4 HRV images acquired on March 17
and August 16, respectively during 2000. The classification was carried out on parcel basis in the
integration of remote sensing and geographic information systems by using vector parcel
boundary information. The accuracy of the applied parcel-based image classification was
obtained to be 95.5%. For each parcel, the database was immediately updated by direcly entering
the crop label to database. In addition to more effective project planning, the applied parcelbased crop detection technique can also be effectively used for planning and monitoring the
changes in crop patterns, crop yield forecasting, land consolidation, urbanization in agricultural
lands and irrigation planning and water management.
Key Words: Parcel-Based Classification, Harran Plane, Crop Pattern, Remote Sensing
1.

GİRİŞ

Büyük emek ve harcamalarla gerçekleştirilen sulama projelerinde istenilen amaca
ulaşılabilmesi için projeye ilişkin tüm bilgileri kapsayan etkin bir izleme ve değerlendirme
sisteminin sulama yönetimi içerisinde oluşturulması gerekmektedir. Büyük sulama projelerinin
izlenmesi ve değerlendirilmesinde gereksinim duyulan bileşenlerden birisi de ürün desenidir.
Uzaktan algılama teknikleri, ürün deseni tespiti ve değişimleri hakkında daha hızlı ve doğru bilgi
elde edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Otomatik sınıflandırma, ürün deseninin uydu
görüntülerinden belirlenmesinde en yaygın olarak kullanılan tekniklerden biridir. Geleneksel
sınıflandırma teknikleri, piksel-bazlı olarak yapılmaktadır. Fakat, piksel-bazlı sınıflandırma
teknikleri, arazi örtüsü türleri arasındaki spektral örtüşmelerden dolayı, çoğu kez yeterli
doğrulukta sonuçlar vermezler. Çözüm, uydu görüntüsü, parsel sınırları ve öznitelik bilgilerini
entegre etmek ve sınıflandırma işlemini parsel-bazlı olarak uzaktan algılama ve coğrafi bilgi
sistemleri entegrasyonunu sağlayan bir sistemde yapmaktır.
Parsel-bazlı sınıflandırma tekniklerinde uydu görüntüsü ile çakıştırılmış vektör parsel
sınırları görüntüyü homojen birimlere böler. Sınıflandırma işlemi her parselin içine düşen
piksellerin konumsal ilişkileri de işleme katılarak gerçekleştirilir. Parsellerin geometrik yapıları
kullanılarak parsel tarafından içerilen piksellerin birlikte analizlerinin yapılması sağlanır.
Dolayısı ile, parsel-bazlı sınıflandırma teknikleri daha yüksek doğrulukta sonuçlar verirler. Bu
konudaki ilk çalışmalar Derenyi (1979) ve Baker ve Drummond (1984) tarafından
yürütülmüştür. Daha sonra, Wooding (1984) parsel-bazlı sınıflandırmayı SAR (Synthetic
Aperture Radar) görüntüsü üzerinde uygulamıştır. Önce, görüntü mevcut parsel sınırları ile
homojen piksel birimlerine (parsel) bölünmüş, sonra her parsel ayrı bir birim olarak
sınıflandırılmıştır. Janssen vd. (1990) sınıflandırma doğruluğunu arttırmak için sayısal topografik
haritadan elde edilen parsel sınırlarını kullanmışlardır. Her parselin içinde tek ürün olduğu
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varsayımı yapılmıştır. Görüntü önce en büyük olasılık (maximum likelihood) sınıflandırma
tekniği ile sınıflandırılmıştır. Sonra, her parselin içine düşen sınıflandırılmış piksellerin yüzdeleri
hesaplanmış ve parsellere yüzde değeri en yüksek sınıfın kodu verilmiştir. Parsel-bazlı
sınıflandırma tekniğinin piksel-bazlı sınıflandırma tekniğe göre %20 oranında daha iyi sonuç
verdiği belirtilmiştir. Bu teknik Janssen ve Amsterdam (1991) tarafından geliştirilerek önce
parsellerin içine düşen piksellerin ortalama değerleri alınmış ve sınıflandırma işlemi elde edilen
ortalama değerler ile yapılmıştır. Elde edilmiş olan sınıflandırılmış görüntünün doğruluğu pikselbazlı tekniklere göre %22 daha iyi çıkmıştır. Janssen ve Molenaar (1995) önce parseller içindeki
farklı ürünler arasındaki sınırları bir kenar bulma algoritması ile elde etmişlerdir. Daha sonra,
sınıflandırma işlemi Janssen ve Amsterdam (1991) tarafından yapılan sınıflandırma işlemine
benzer şekilde yapılmıştır. Türker ve Derenyi (2000) coğrafi sınıflar içinde kalan arazi örtüsü
türlerini görüntü analizi teknikleri ile takip etmeye yönelik iki yöntem geliştirmişlerdir. Birinci
yöntemde, önce modifiye edilmiş standart piksel-bazlı “parallelepiped” sınıflandırması yapılmış
ve sonra sınıflandırma sonuçları poligon-bazlı analiz edilmiştir. İkinci yöntemde ise önce
poligonların içinde istatistikler hesaplanmış ve sonra sınıflandırma işlemi bu istatistikler
kullanılarak yapılmıştır. Türker ve Özen (2000) bir poligon-bazlı sınıflandırma tekniği
geliştirmiş ve Harran Ovası’nda Landsat TM uydu görüntüsüne uygulamışlardır. Sınıflandırma
işlemi karar ağacı sınıflandırma tekniği ile yapılmış ve sınıflandırılmış görüntü poligon-bazlı
olarak analiz edilmiştir. Bu teknik ile geleneksel piksel-bazlı sınıflandırma tekniğine göre %14.8
oranında daha iyi sonuç elde edilmiştir. Türker ve Arıkan (2004) Karacabey (Bursa) Ovası’nda
Mayıs, Temmuz ve Ağustos 2000 tarihli Landsat-7 ETM+ uydu görüntülerini ardışık maskeleme
tekniği ile sınıflandırarak parsel-bazlı ürün deseni elde etmişlerdir. Çok zamanlı uydu
görüntülerinin ardışık maskeleme tekniği ile sınıflandırılmaları ile elde edilen ürün deseninin
doğruluğu yalnız Ağustos ayı görüntüsünün sınıflandırılması ile elde edilen sınıflandırma
doğruluğuna göre %10 daha iyi çıkmıştır.
Şanlıurfa-Harran Ovaları Sulamasının başlaması ile birlikte arazi kullanımında belirgin
değişiklikler meydana gelmiş ve planlanan ürün deseninden çok farklı bir arazi kullanımı ortaya
çıkmıştır. Dolayısı ile, sulama sonrası ürün deseninde meydan gelen bu değişiklik, bölgede
yapılacak kısa ve uzun süreli tarımsal yatırım planları ve projeleri için önemli bilgileri
içermektedir. Bu bilgilerin doğruluğu ve elde edilme hızı yapılacak planlamalar için önemli
kaynaklardır. Geniş alanlarda meydana gelen ürün deseni değişimlerini klasik yöntemlerle
belirlemek mümkündür. Fakat, bilgiye erişim pahalı ve yavaş olmaktadır. UA ve CBS
tekniklerinin entegrasyonu ile ürün deseni tespiti ve değişimleri hakkında daha hızlı ve doğru
bilgiler elde etmek mümkün olmaktadır.

Bu çalışmada, Şanlıurfa-Harran Ovaları, Fırat Sulama Birliği alanındaki ürün deseni, UA ve
CBS'nin entegrasyonu ortamında, vektör yapıdaki tarım parsel sınırları verisi de
kullanılarak, parsel-bazlı otomatik sınıflandırma tekni ği ile belirlenmiştir. Sınıflandırma
işleminde 27 Mart 2000 tarihli LANDSAT-7 ETM+ ve 16 Ağustos 2000 tarihli SPOT-4
HRV uydu görüntüleri kullanılmıştır. Sınıflandırma önce en büyük olasılık sınıflandırma
tekniği ile piksel-bazlı olarak yapılmıştır. Sınıflandırma sonucunda spektral örtüşmelerden dolayı
birbirleri ile karışma gösterdiği tespit edilen ‘mısır’ (ikinci ürün) ve ‘nadas’ ın birbirlerinden
ayrılması işlemi her iki uydu görüntüsü için hesaplanmış olan Normalize Edilmiş Bitki İndeksi
(Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) kullanılarak yapılmıştır. Piksel-bazlı
sınıflandırmanın yapılmasından sonra, sınıflandırılmış görüntünün parsel-bazlı analizleri
yapılmıştır. Parsel-bazlı analizler, vektör yapıdaki tarım parselleri içine düşen sınıflandırılmış
piksellerin yüzde değerlerinin hesaplanması ve her parsele yüzde değeri en yüksek ürünün adının
verilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Her parsel için elde edilen ürün adı, veri tabanına
aktarılmış ve böylece veri tabanının hızlı bir şekilde güncellemesi sağlanmıştır. Önerilen ve
uygulanan parsel-bazlı sınıflandırma tekniği ile elde edilmiş olan sınıflandırılmış görüntünün
ortalama doğruluğu % 95.5 olarak hesaplanmıştır.
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2. ÇALIŞMA ALANI VE VERİLER

Çalışma alanı olarak Şanlıurfa-Harran Ovaları'nda yer alan Fırat Sulama Birliği sınırları
içinde kalan bölge seçilmiştir. Çalışma alanına toplam 12 adet köy girmektedir. Bunlar; Konuklu,
Boydere, Akçamescit, Hancağız, Abdurrahmandere, Çamurlu, Külünçe, Sultantepe, Açmalı,
Kap, Uğurlu ve Ovabeyli’dir. Alan yaklaşık olarak iki adet 1: 25000 ölçekli topografik haritayı
(URFA N41-C3 ve N41-C4) kapsamaktadır. Parsellerin büyük çoğunluğunda tek ürün
bulunmaktadır. Bölgedeki temel ürünler pamuk ve tahıldır (buğday, arpa ve mercimek). Az
miktarda mısır ve sebze parsellerinin yanısıra mera ve nadas alanları da mevcuttur. Bölgede
gerçekleştirilen arazi toplulaştırması sonrası oluşan büyük ve düzgün parsellerin parsel-bazlı
sınıflandırma tekniği ile sınıflandırılmış görüntünün doğruluğuna olumlu etkisi vardır.
Uydu görüntüsü olarak 27 Mart 2000 tarihinde Landsat-7 ETM+ uydusu tarafından
çekilmi ş görüntü ile 16 A ğustos 2000 tarihinde SPOT-4 HRV uydusu tarafından çekilmiş
renkli görüntü kullanılmıştır. Landsat uydu görüntüsünün mekansal çözünürlü ğü
pankromatik bant için 15 m ve renkli bantlar için ise 30 m dir. SPOT-4 uydu görüntüsünün
renkli bantları için mekansal çözünürlük ise 20 m dir. Her iki uydu görüntüsünde bulut
yoktur ve görüntü kalitesi iyidir. Sınıflandırma iş lemi Landsat uydu görüntüsünün
pankromatik bandı ve termal bandı haricindeki tüm renkli bantları ile SPOT uydu
görüntüsünün renkli bantları ile yapılmıştır.
3. YÖNTEM

Uydu görüntülerinin işlenmesinde ERDAS IMAGINE 8.5 görüntü işleme/analizi
yazılımı ile ARCVIEW 3.1 ve ARCMAP 8.1 CBS yazılımları kullanılmıştır Çalışmada
izlenen temel adımlar; ön işlemeler, piksel-bazlı sınıflandırma, parsel-bazlı analizler,
do ğruluk analizi ve CBS veritabanının güncellenmesidir (Şekil 1).
3.1. Ön İşlemeler

Çalışmanın ilk adımını olu şturan ön i şlemeler, uydu görüntülerinin geometrik
düzeltmesini ve vektör parsel verilerin düzenlenmesini içermektedir.
3.1.1 Uydu Görüntülerinin Geometrik Düzeltmesi

İş lenmemiş uydu görüntüleri belli miktarda geometrik hata içerirler. Dolayısı ile,
işlenmemiş uydu görüntüleri üzerinde yüksek konumsal do ğruluk içeren ölçümler
yapılamaz. Ülke koordinat sistemine dönü ştürmek ve co ğrafi objelerin konumlarını
tanımlanan harita projeksiyonunda hassas olarak ölçebilmek için uydu görüntülerinin
geometrik düzeltmesinin yapılması gerekir. Di ğer taraftan, uydu görüntüleri ve vektör
parsel verilerinin entegre analizleri ancak görüntülerin belli bir hassasiyetteki geometrik
düzeltme işleminden sonra yapılabilir.

Bu proje çalışmasında, Landsat ve SPOT uydu görüntülerinin geometrik düzeltme
işlemleri için gerekli olan yer kontrol noktaları (YKN), Fırat Sulama Birliği vektör parsel
verisinden seçilmiştir. YKN’ın seçiminde homojen da ğılıma ve yeterli sayıda nokta
olmasına dikkat edilmiştir. Noktaların ço ğunluğu yol kesişimlerinden ve belirlenebilen
parsel köşelerinden seçilmiş tir. Önce LANDSAT-7 ETM+ uydu görüntüsünün geometrik
düzeltmesi 15 adet YKN ile yapılmış ve karesel ortalama hata (RMSE-Root Mean Square Error)
0.5 piksel olarak hesaplanmıştır. Landsat uydu görüntüsünün geometrik düzeltme işleminden
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sonra, SPOT-4 HRV uydu görüntüsünün geometrik düzeltmesi 10 adet YKN ile yapılmış ve
karesel ortalama hata 0.5 pixel olarak bulunmuştur.

Uydu Görüntüsü
(Raster)

Parsel Sınırları
(Vektör)

Geometrik
Düzeltme
Raster/Vektör
Entegrasyonu

Eğitim Alanı
Örnekleri Seçimi

Piksel-Bazlı
Sınıflandırma

Parsel-Bazlı
Analizler

Veritabanı
Güncelleme

Doğruluk
Analizi

Şekil 1. Parsel-bazlı görüntü sınıflandırması.
3.1.2 Vektör Parsel Verisinin Düzenlenmesi

Ürün deseninin parsel-bazlı sınıflandırma tekniği ile elde edilebilmesi ve parsel-bazlı
analizlerin yapılabilmesi için öncelikle vektör parsel verisine ihtiyaç vardır. Bu proje
çalışmasında Harran Ovası’na ait vektör parsel verisi Tarım Reformu Urfa Bölge
Müdürlüğü’nden 1:5000 ölçeğinde AutoCAD formatında temin edilmiştir. Elde edilen veri çizgi
özelliğine sahiptir. Proje çalışmasında kullanabilmek için, vektör parsel verisi UTM (Universal
Transverse Mercator) projeksiyonuna dönüştürülmüş ve çalışma alanı olan Fırat Sulama
Birliği’ni içeren kısım kesilmiştir. Daha sonra, çizgi özelliğine sahip olan parsel verisi poligon
yapısına dönüştürülmüş ve böylece proje çalışmasında kullanılabilir hale getirilmiştir. Parsel
büyüklükleri 0.89 dekar ile 782 dekar arasında değişmektedir. Ortalama parsel büyüklüğü ise 77
dekardır.
Parsellerin poligon yapısına dönüştürülmesi işleminden sonra, her parsel için, öznitelik
bilgileri girilmiştir. Bu bilgiler, parselin ait olduğu köy adı, ada numarası, ve parsel kodunu
içermekte olup veri tabanında depolanmışlardır. Öznitelik bilgilerinin girilmesi işleminden sonra,
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bu bilgiler ile vektör veri arasında veri tabanı ilişkisi kurulmuştur. Dolayısı ile, veri tabanı
sorgulaması yapılarak istenilen parsellere ulaşılabilmektedir.
3.2. Parsel-Bazlı Sınıflandırma

Sınıflandırma işleminin ilk aşamasında mevcut yardımcı veriler de kullanılarak
sınıflandırması yapılacak sınıflar belirlenmiştir. Bunlar, ‘pamuk’, ‘hububat’, ‘mısır’ (ikinci ürün)
ve ‘nadas’ dır. Daha sonra, her sınıf için, SPOT-4 HRV (3, 2, 1 bant kombinasyonu) ve
LANDSAT-7 ETM+ (4, 3, 2 bant kombinasyonu) uydu görüntülerinden eğitim alanı örnekleri
manuel olarak seçilmiştir. Eğitim alanı örnekleri seçilirken, her ürün için, o ürünü en iyi temsil
eden homojen parsellerden seçim yapılmasına özen gösterilmiştir. Diğer taraftan, uydu
görüntüleri, üzerlerinde vektör parsel verisi çakıştırılarak görüntülenmiş ve böylece sınır
piksellerinin eğitim alanı örnekleri olarak seçilmesinden kaçınılmıştır. Eğitim alanları
örneklerinin seçilmesinden sonra, sınıflandırma işlemi için gerekli olan istatistikler hesaplanmış
ve her iki uydu görüntüsünün otomatik sınıflandırma işlemi en büyük olasılık sınıflandırma
tekniği ile yapılmıştır.
Otomatik sınıflandırma ile elde edilen sınıflandırılmış görüntülerin görsel yorumlaması
sonucunda, mısır ve nadasın birbirleri ile karışma gösterdiği ve dolayısı ile yanlış
sınıflandırıldıkları tespit edilmiştir. Yanlış sınıflandırılan parselleri tespit edebilmek için Fırat
Sulama Birliği’nden alınan veriler yardımcı veri olarak kullanılmıştır. Bunun için, Mart ayında
çekilmiş olan LANDSAT-7 ETM+ uydu görüntüsü ile Ağustos ayında çekilmiş olan SPOT-4
HRV uydu görüntüsü birbirleri ile karşılaştırılmış ve birlikte analiz edilmişlerdir. Yapılan
karşılaştırma neticesinde bölgede ikinci ürün olarak ekilen mısırın SPOT ve LANDSAT uydu
görüntülerinin her ikisinde de kırmızı renkte göründüğü tespit edilmiştir. Diğer taraftan, söz
konusu alanlarda mısır ekili olduğu Sulama Birliği verileri ile de desteklenmiştir. Benzer
analizler nadas alanlarının tespiti için de yapılmıştır. Nadas alanları, SPOT ve LANDSAT uydu
görüntülerinin her ikisinde de gri tonda görünmektedir. Ayrıca, görsel yorumlama teknikleri ile
nadas olarak belirlenmiş alanlar Sulama Birliği verileri ile de desteklenmiştir.
Mısır ve nadas alanları için her iki uydu görüntüsü üzerinde yapılan görsel analizler
neticesinde elde edilmiş olan bilgiler bu iki ürün türünü birbirlerinden ayırabilmek için bir bitki
indeksinin kullanılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Dolayısı ile, her iki uydu görüntüsü için,
kırmızı (Red-R) ve yakın kızıl ötesi (Near Infra Red-NIR) bantlar kullanılarak bir Normalize
Edilmiş Bitki İndeksi - NDVI* bandı oluşturulmuştur. Daha sonra, mısır ve nadas alanları için
ampirik yöntemle bulunmuş olan NDVI değerleri kullanılarak uydu görüntüleri üzerinde ek
analizler yapılmış ve bu iki ürün diğer sınıflardan başarılı bir şekilde ayrılmıştır. Daha sonra,
mısır ve nadas alanları, otomatik sınıflandırma sonucu yukarıda bulunmuş olan pamuk ve
hububat alanları ile birleştirilerek dört sınıf (pamuk, hububat, mısır ve nadas) içeren bir tematik
harita elde edilmiştir. Elde edilmiş olan tematik harita üzerinden 3x3 boyutunda bir filtre
geçirilerek parazit olarak nitelendirilebilecek pikseller yok edilmiştir.
Sınıflandırma ve filtreleme işlemlerinin ardından, elde edilen tematik harita üzerinde, 950
adet parselin her biri için, parsel-bazlı analizler yapılmıştır. Parsel-bazlı analizler, her parsel için,
o parselin içerdiği sınıflandırılmış piksellerin yüzde değerlerinin hesaplanması ve parsele yüzde
değeri en yüksek sınıfın adının verilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde her parsel için
elde edilen ürünün adı veritabanına direk aktarılarak veritabanının otomatik güncellemesi

*

NIR-R
Normalize Edilmiş Bitki İndeksi (NDVI)= ---------NIR+R
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sağlanmıştır. Elde edilen ve veri tabanına aktarılan bilgilerden istatistiksel tablolar ve grafikler
çıkarılmıştır.
Uydu görüntülerinden otomatik sınıflandırma ile elde edilen ürün deseni bilgisinin doğruluk
analizinin yapılması çalışmanın önemli aşamalarından birisidir. Doğruluk analizinin amacı,
sınıflandırılmış uydu görüntüsünün güvenilirliğini ölçmektir. Dolayısı ile, elde edilen ürün
deseninin gerçekle ne kadar uyumlu olduğunu saptamak için doğruluk analizi çalışması
yapılmıştır. Bu çalışmada doğruluk analizi düzensiz dağılmış 156 nokta ile sınıflandırma sonucu
elde edilmiş olan ürün türleri bilgisi ile yer gerçekleri bilgisinin (Fırat Sulama Birliği verileri
ve yardımcı veriler) karşılaştırılması ve iki veri seti arasındaki uyumluluk ve uyumsuzluğun
ölçülmesi şeklinde yapılmıştır. Bunun için ‘ortalama doğruluk’, ‘üretici doğruluğu’ ve ‘kullanıcı
doğruluğu’ değerleri hesaplanmış ve sonuçlar bir ‘hata matrisi’nde gösterilmiştir. Hata matrisi,
sınıflandırma doğruluğunun gösterilmesinde en yaygın kullanılan teknik olup her sınıf için
bulunan doğruluk değeri bu matriste açık bir şekilde gösterilir.
3.3.

Elde Edilen Bulgular ve Tartışma

Doğruluk analizi sonuçları Tablo 1' de verilmektedir. Tabloda görüleceği üzere
sınıflandırmanın ortalama doğruluğu %95.5 olarak hesaplanmıştır. Sınıflardan pamuk için
kullanıcı doğrulu ğu %97 ve üretici do ğruluğu ise %98 olarak bulunmu ştur. Pamu ğun
sınıflandırma do ğrulu ğunu belirlemek için kullanılan toplam 100 referans noktasından iki
nokta pamuk sınıfından di ğer sınıflara gitmiştir. Diğer taraftan, iki adet hububat ve bir adet
mısır referans noktası yanlışlıkla pamuk sınıfına katılmışlardır. Diğer sınıflar ile
karşıla ştırıldı ğında hububat sınıfının üretici doğruluğu (%89.2) bir miktar düşük çıkmıştır.
Hububat hem pamuk hem de nadas ile spektral örtü şme göstermektedir. Hububat için
kullanılan toplam 37 referans noktasından dört tanesi diğer sınıflara gitmiştir. Dört referans
noktasının hububat sınıfından gitmesi hububatın üretici do ğrulu ğunu bir miktar
düş ürmüştür. Üretici doğrulu ğuna karşılık, hububatın kullanıcı do ğrulu ğu %97.1 olarak
hesaplanmıştır. Mısırın hem üretici doğrulu ğu hem de kullanıcı do ğruluğu %91.7 olarak
bulunmu ştur. Nadas için üretici do ğrulu ğu %100 olarak bulunurken kullanıcı doğrulu ğu
%77.8 olarak hesaplanmıştır. Kullanıcı do ğrulu ğunun kısmen düşük çıkmasının nedeni
nadas ile hububat arasındaki spektral örtüşmedir ki iki adet hububat referans noktasının
nadasa katıldığı görülmektedir.

Doğruluk
(%)

Sınıflandırma

Tablo 1. Doğruluk Analizi Sonuçları.
Referans
Pamuk
98
1
1
0
100

Hububat
2
33
0
2
37

Mısır
1
0
11
0
12

Nadas
0
0
0
7
7

Üretici

98.0

89.2

91.7

100

Kullanıcı

97.0

97.1

91.7

77.8

Pamuk
Hububat
Mısır
Nadas
Toplam

Toplam

Toplam
101
34
12
9
156

95.5

Daha önce de belirtildiği üzere, parazit olarak nitelendirilebilecek piksellerin yok edilmeleri
için, sınıflandırılmış görüntü üzerinden 3x3 boyutunda sınıflandırma sonrası parazit giderme
filtresi geçirilmiştir. Doğruluk analizi bu kez filtreleme işlemi sonrasında yapılmıştır. Filtreleme
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sonrası parsel sınırları üzerine düşen 20 referans noktası işlem dışı bırakılmıştır. Dolayısı ile,
filtreleme sonrasında doğruluk analizi 137 nokta kullanılarak yapılmıştır. Filtreleme sonrası elde
edilen doğruluk analizi sonuçları Tablo 2 de verilmektedir. Tabloda da görüleceği üzere,
filtreleme sonrası doğruluk değerleri tüm sınıflar için %100 olarak bulunmuştur. Bütün bu
işlemlerden sonra elde edilmiş olan ürün deseni tematik haritası Şekil 2' de verilmektedir.
Tablo 2. Filtreleme Sonrası Doğruluk Analizi Sonuçları.

Doğruluk
(%)

Sınıflandırma

Referans
Pamuk
91
0
0
0
91

Hububat
0
31
0
0
31

Mısır
0
0
9
0
9

Nadas
0
0
0
6
6

Üretici

100

100

100

100

Kullanıcı

100

100

100

100

Pamuk
Hububat
Mısır
Nadas
Toplam

Toplam

Toplam
91
31
9
6
137

100

Pamuk
Hububat
Mısır
Nadas

Şekil 2. Otomatik Sınıflandırma Sonucu Elde Edilen Ürün Deseni Tematik Haritası.
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Elde edilen sınıflandırma sonuçları ile Fırat Sulama Birliği verilerinin köyler ve ürün türleri
bazında karşılaştırması yapılmıştır (Şekil 3). Yapılan karşılaştırma neticesinde pamuk
alanlarında yaklaşık 8735 dekarlık bir alanın beyan edilmediği görülmektedir. Bunun sebebi
sulama bedeli ödememe ya da eksik ödeme düşüncesi olabilir. Diğer taraftan, hububat için fazla
beyanda bulunulduğu görülmektedir. Bu da pamuk ekili alanlardan küçük bir alanın hububat
olarak beyan edilmiş olabileceğini göstermektedir. Mısır ekili alanlarda da eksik beyanda
bulunulduğu düşünülmektedir. Eksik beyanın yaklaşık olarak 700 dekar olduğu hesaplanmıştır.
Özetle, uydu görüntülerinin parsel-bazlı teknik kullanılarak sınıflandırılmaları sonucu elde edilen
bulgular analiz edildiğinde sulama bedeli yüksek olan ürünler için eksik beyanda bulunulduğu
görülmektedir.

60000

Alan (dekar)

50000

52541.138
43806.6

40000
30000
17979

20000

17621.43

10000

1514

2198.93

1047

1967.24

0
Pamuk

Hububat

Mısır

Sulama Birliği

Nadas

GAP

Şekil 3 . Fırat Sulama Birliği Verileri ile Sınıflandırma Sonuçlarının
Karşılaştırılması.
4.

SONUÇLAR

Bu proje çalışmasında, uzaktan algılama teknikleri kullanılarak parsel-bazlı ürün deseninin
kısa sürede ve hassas bir şekilde belirlenebileceği gösterilmiştir. Çalışma alanı olarak ŞanlıurfaHarran Ovaları, Fırat Sulama Birliği sınırları içinde kalan ve iki adet 1:25000 ölçekli topoğrafik
haritayı kapsayan bölge seçilmiştir. Bu alanın seçilmesindeki en önemli neden vektör parsel
verileri ile uydu görüntülerinin mevcut olmasıdır. Ürün deseni çok zamanlı uydu görüntülerinin
(27 Mart 2000 tarihli LANDSAT-7 ETM+ görüntüsü ve 16 Ağustos 2000 tarihli SPOT-4
HRV görüntüsü) parsel-bazlı yöntem ile sınıflandırılmaları sonucu elde edilmiş tir. Parselbazlı sınıflandırma teknikleri geleneksel piksel-bazlı sınıflandırma tekniklerine göre daha
yüksek do ğrulukta sonuçlar vermekte ve çe şitli avantajlar sunmaktadır. Şöyle ki, parselbazlı sınıflandırma teknikleri, piksel-bazlı tekniklerin aksine, vektör yapıdaki tarım
parselleri tarafından içerilen pikseller arasındaki mekansal ilişkiyi kullanırlar. Parsel
verisinin uydu görüntüsü ile çakıştırılması sonucu parsel sınırları üzerine dü şen pikseller,
ki bunlar sınıflandırmada karış ıklığa neden olmaktadırlar, iş lem dış ı bırakılırlar. Sınır
piksellerinin sınıflandırma dı şı bırakılmaları sınıflandırma do ğrulu ğunu arttırır. Parsellerin
içine düşen sınıflandırılmış piksellerin yüzdeleri hesaplanabilir. Hesaplanan yüzde
de ğerleri ile her parselin içinde ne oranda sınıflandırılmış piksel oldu ğu bilgisi elde
edilebilir.
Çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:
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•
•

•
•

Ortalama sınıflandırma doğruluğu filtreleme öncesi % 95.5 filtreleme sonrası ise %100
olarak bulunmuştur.
Sınıflandırma sonucu elde edilen ürünlerin alansal miktarları ile Fırat Sulama Birliği’ne
beyan edilmiş olan ürünlerin alansal miktarları arasında farklar olduğu tespit edilmiştir. Bu
farklar pamuk için 8735 dekar eksik, hububat için 358 dekar fazla ve mısır için 685 dekar
eksik beyanda bulunulduğunu göstermektedir. Dolaysı ile, sulama birliklerine verilen farklı
beyanlardan kaynaklanan kayıplar uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri
teknolojilerinin entegre kullanımı ile önlenebilir ve sağlıklı ürün planlaması yapılabilir.
İkinci ürün olarak ekilen mısırın belirlenebilmesi ancak sınıflandırılmış görüntüler ile bitki
indekslerinin birlikte analiz edilmeleri ile mümkün olabilmiştir.
Sebze alanları, pamuk ve mısırın yansıma değerlerine yakın yansıma değeri vermektedir.
Dolayısıyla, sebze alanlarının belirlenebilmesi çalışmada kullanılan mevcut uydu görüntüleri
ile mümkün olmamıştır. Sebze alanlarının belirlenebilmesi için yeni uydu görüntülerine ve
yeni tekniklerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Daha etkin yatırım planlarının oluşturulmasının yanı sıra coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan
algılama teknolojilerinin entegrasyonu, ürün deseni tespiti ve değişimlerinin izlenmesi, rekolte
tahminleri, toplulaştırma alanlarının izlenmesi, tarımsal alanlara yerleşim, su ücretleri, sulama
suyu miktarının belirlenmesi, sulama planlaması ve su yönetimi için de etkin biçimde
kullanılabilir.
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ÖZET

Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS)’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
çalışmalarında uygulanması incelenmiştir. Bu inceleme kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ)
tarafından Pamukluk Deresi (Tarsus/MERSİN) üzerine yapılması planlanan barajın ve yakın
çevresinin haritaları sayısallaştırılıp, sayısallaştırma işlemi sonucunda elde edilen verilerden
yararlanılarak ÇED çalışmalarında kullanılmak üzere Uzaysal Etki Değerlendirme Yöntemi
(UEDY) uygulanmıştır. UEDY sonucunda çalışma alanında belirlenen baraj gölü altında kalan
alan, mutlak, kısa mesafeli, orta mesafeli ve havza koruma alanları ile sulama alanının çevresel
etki değerleri belirlenmiştir. Belirlenen çevresel etki değerleri sırası ile -1.5, 0.73, -1.81, -0.22,
0.96 ve 1.22’dir. Çevresel etki değerleri sonucunda baraj yapımından olumsuz yönde en çok
etkilenen alan kısa mesafeli koruma alanı olarak belirlenmiştir. Kısa mesafeli koruma alanının bu
denli etkilenmesinin sebebi alan içinde belli bir nüfus yoğunluğunun kalması olarak
açıklanabilir.
Anahtar Kelimeler : CBS, ÇED, Pamukluk Barajı, UEDY

UTILIZATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT APPLICATIONS
ABSTRACT

In this study, application of Geographical Information Systems (GIS) to Environmental
Impact Assessment (EIA) was inspected. For this purpose, the maps of the dam planned by
General Directorate of State Hydraulic Works (GDSHW) on Pamukluk Stream (Tarsus/Mersin)
and its surrounding area were digitized. By using data obtained from digitizing, the Spatial
Impact Assessment Method (SIAM) was applied in order to be utilized in EIA studies.
Environmental impact indexes were calculated for the study areas, decided as zones under water
table, absolute, short, intermediary and extended protection zones and irrigation areas.
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Calculated environmental impact indexes were -1.5, 0.73, -1.81, -0.22, 0.96 and 1.22,
respectively. Environmental impact assessment results showed that the most affected area was
found to be short protection zone. The reason that the zone affected the most is explained as the
dense settlement on the area.
Keywords : GIS, EIA, Pamukluk Dam, SIAM
1. GİRİŞ

Dünya üzerinde her nesne ve meydana gelen her olay bir mekâna yani bir coğrafi konuma
sahiptir. Yeraltı ve yer üstü su kaynakları, ormanlar, toprak tipleri, madenler, jeolojik oluşumlar,
sulak alanlar, kurak alanlar, çöller, atmosfer olayları, bitki örtüsü, evcil veya yabani hayvanlar,
arazi kullanımı, sit alanları, yerleşim yerleri, bunların nüfusları, sosyal, ekonomik ve kültürel
durumları, çevre kirliliği, karayolu ve demiryolu gibi ulaşım ağları, trafik kazaları, yangınlar,
fabrikalar, ürün pazarları, su, kanalizasyon, elektrik, telefon şebekesi gibi alt yapı tesislerin hepsi
coğrafi konuma bağlıdırlar. Bu kadar farklı varlık ve olaylara ait bilgilerin toplanması
değerlendirilmesi, analiz edilmesi, planlanması, haritalanması, yeni durumlara göre
güncelleştirilmesi ve problemlere çözümler üretilmesi bilgilerin kusursuz bir şekilde yönetilerek
bilgi sistemlerinin oluşturulması ile mümkün olmaktadır. Yukarıda bahsedilen aşamalarda
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) denilen, bilgiyi toplayan, sınıflandıran çeşitli analiz ve sorgulama
tekniklerini kullanarak karar verme sürecini azaltan bilgi sistemleri devreye girmektedir.
Yeryüzünde üretilen bilgiler yanında uydularla elde edilen verilerin miktarı da her geçen gün
artmaktadır. Araştırmalar ve istatistiklere göre her yıl toplanan veriler bir önceki yılın iki katına
çıkmaktadır. Dolayısı ile çevremizde yoğun bir miktarda bilgi birikimi ve trafiği yaşanmaktadır.
Elde edilen bilgi hacminin büyüklüğü ve yoğunluğu, bilgilerin karmaşık bir hal almasını
kolaylaştırmaktadır. Dolayısı ile bu büyüklükteki verilerin mutlaka organize bir şekilde
yönetilmesi gerekmektedir. Bilgilerin yönetilmesi gereksinimi bilgi teknolojilerindeki
gelişmelere paralel olarak bilgi sistemleri kavramını ortaya çıkarmıştır [Yomralıoğlu, 2000].
CBS’ nin, birçok problemin hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesinde önemli bir araç haline
gelmiş olması inkâr edilemez bir gerçektir. CBS’ nin çevre problemlerinin çözümünde
kullanımını bu bağlamda ele aldığımızda, ne denli güçlü ve başarılı olduğunu görmekteyiz.
Çevre problemlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve çözümünde CBS yurtdışında etkili bir
şekilde kullanılmaktadır. Çevre problemleri yıllarca göz ardı edilen, birikmiş çevre
problemleriyle karşı karşıya olan ülkemizde de etkili ve doğru kararlar alabilmek ve çevre
problemlerini en aza indirgemek için CBS’ nin sağladığı izleme, analiz edebilme,
modelleyebilme ve harita üzerinde gösterebilme kabiliyeti kullanılmalıdır.
1980'li yıllarda başlayan ve günümüze kadar devam eden çalışmalar sonucunda, birçok
araştırmacı Coğrafî Bilgi Sistemlerinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmalarında
yararlı bir araç olduğu konusunda hem fikir olmuş ve kullanımının hızla yaygınlaşacağını tahmin
etmişlerdir [João, 1998]. Yapılan araştırmalar CBS’ nin ÇED’in eleme, kapsam, projenin tanımı,
etkilerin saptanması ve değerlendirilmesi, alternatiflerin karşılaştırılması, önlemlerin
geliştirilmesi, raporun sunumu, ÇED sonrası izleme ve denetleme aşamalarında kullanılabilecek
bir araç olduğunu göstermiştir
ÇED çalışmalarında, CBS kullanımının sağladığı faydalara ulaşabilmenin temel gereksinimi
CBS’ yi etkin ve yaygın olarak kullanmaktır. Ancak, bu kadar çok avantaja rağmen hala CBS
kullanımı çok yaygın değildir. Bunun temel nedeni, CBS teknoloji için yatırım, zaman ve
yetişmiş eleman gereksinimidir. Bu temel gereklilikleri sağladıktan sonra da CBS ortamında
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depolanacak verilerin kalitesi ve formatları da oldukça önemlidir. Pek çok verinin hala kâğıt
üzerinde olması nedeniyle, CBS ortamına veri aktarmada büyük problemler yaşanmaktadır.
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

CBS belirli bir amaç için uzaysal verilerin toplanması, depolanması, gerektiğinde kullanıma
sunulması, transformasyonu ve gösterilmesi için kullanılan araçlardır [Burrough ve McDonnel,
1998]. Birçok çevresel etkinin uzaysal doğası nedeniyle, tematik bilgilerin oluşturulması,
depolanması ve gösterilmesinden, etki tahmini ve bunların karar verme yardımcısı olarak
değerlendirilmesine kadar, ÇED’in tüm aşamalarında, tüm proseslerin birleştirici bir çerçevesi
olarak, kullanılabilmektedir [Antunes ve ark., 1996].
CBS aynı zamanda, etki tahminini destekleyen ek bilgileri sağlayan basit bir işlem grubunun
(overlay, sınıflandırma, interpolasyon, uzaysal bilgilerin toplanması gibi) kullanımı da
sağlayabilmektedir. Örneğin, tarımsal toprakların kullanımının etkileri, ekolojik olarak hassas
olan bölgelere verilen zararlar, su akışının değiştirilmesi ve ulaşılabilirlik değişimleri CBS’ de
toplanmış bilgilerle, proje yerleşiminin tematik veriler ile kesiştirilmesi yoluyla, doğrudan
tahmin edilebilmektedir. CBS’nin sonuçların sunumu dışındaki destek işlevleri daha az
araştırılmıştır. Ancak, halen CBS’ yi temel alan basitleştirilmiş etki değerlendirmesi ve
görselleştirme metodolojileri örnekleri mevcuttur. Bu yaklaşımların çoğunluğu, temel bilgilerin
proje karakteristiği ve etkileri ile kesiştirilmesi ile etki haritalarının üretilmesi, etkilerin uzaysal
tanımlanma ve değerlendirilmeleri için kullanılmaktadır.
Örneğin, elektrik direklerinin yerleşimi yada alternatif yüksek gerilim hattı rotaları gibi
yapılar için görsel analizlerin uygulanabilmesi için belirli noktalardan bakış açılarının CBS ile
oluşturulması, peyzaj etkilerinin değerlendirilmesi gibi, çok özel çevresel bileşenlerin etkilerinde
CBS kullanılmaktadır [Davidson, 1992]. CBS’yi, nüfus verilerini Münih’te yeni bir havaalanı
inşa edilmesi halinde beklenen gürültü seviyesi ile birleştirerek görsel bir şekilde sunan
“rahatsızlık dağı” adında gösterimi oluşturmak için kullanmıştır [Schaller 1992]. Benzer bir
yaklaşım, şehir alanlarındaki nüfus verileri ile dış etkiyi (hava kirliliği gibi) karşılaştırarak, etki
haritalarının oluşturulması için etkilenme hesaplama tekniği kullanılan [Szergo’nun 1994]
çalışmasında sergilenmiştir. Çevre ile en az kesişme gösteren rota alternatiflerinin bulunmasını
sağlayan boşluk rezistans haritalarının oluşturulmasında iki ÇED metodu (ekolojik risk ve yarar
değerleri analizi) uygulamıştır [Sankoh, 1996 ve Sankoh ve ark., 1993].
Eddy [1995], özellikle veri yönetimi, overlay ve analizi, trend analizi, matematiksel etki
modelleri için data grupları kaynağı, habitat ve estetik analiz ve kamu başvurusu için ÇED’de
CBS kullanımının avantajlarını vurgulamıştır. João ve Fonseca [1996] tarafından yapılan bir
araştırmaya göre, CBS ÇED’in tüm aşamaları için kullanılmaktadır.
Etki büyüklüklerinin tahmini genellikle simülasyon modellerinin uygulanması ile
yapılmaktadır. Elde edilen sonuç ise çoğunlukla, çalışma alanı içindeki herhangi bir noktadaki
çevresel bileşen (örneğin, bir hava kirleticisinin konsantrasyonu) değerinin haritası olmaktadır.
Bu nedenle, değerlendirilen her alternatif için elde edilen çevre kalitesi değerlerinin uzaysal
dağılımına göre çevresel etkilerin uzantıları tahmin edilebilmektedir [Ferda, 1993].
Çevrenin ekonomik değerlendirilmesine, yani “ekonomik değer haritaları”nın
hazırlanmasında, bir uzaysal yaklaşım entegre etmekte CBS kullanımının önem ve potansiyelini
son zamanlarda kabul edilmiştir [Eade ve Moran, 1996, Martinho ve ark., 1998]. Bu tip bir
yaklaşım maliyet-fayda analizinin pratik uygulamasını artırmakta ve dolayısı ile ÇED’de
ekonomik değerlendirmenin rolünü geliştirmekte çok güçlü bir potansiyele sahiptir.
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Artunes ve diğerleri [2001], çevresel etki öneminin diğer başlıkların yanında, etkilerin ve
etkilenen çevrenin uzaysal dağılımına bağlı olduğu varsayımına dayalı olarak, etki
değerlendirmesinde yeni bir yöntem sunmuşlardır. ÇED’in etki karakterizasyonu ve tahmini
aşamalarında CBS kullanılarak oluşturulan bilgiler bir etki indisleri grubunun hesaplanması
yoluyla etki önemi değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Her çevre bileşeni için (hava kirliliği,
su kaynakları, biyolojik kaynaklar gibi) etki indisleri, etkilerin uzaysal dağılımı temel alınarak
hesaplanmışlardır. Orta Portekiz’de planlanan bir otoyol için etki değerlendirmesi durum
çalışması yönteminin uygulanması ve verilen bir ÇED probleminin özel karakterleri için
uyarlanmasındaki yeteneğini göstermişlerdir.
Artunes ve diğerlerinin yapmış olduğu bu çalışmada, çevresel etkilerin uzaysal dağılımını
açık olarak ortaya koyarak etki önemi değerlendirilmesini daha verimli hale getirmeyi
amaçlayan, yeni bir etki değerlendirilme yöntemi Spatial Impact Assessment Methodology
(SIAM) yani Uzaysal Etki Değerlendirme Yöntemi (UEDY) sunmaktadır. Bu yüzden, yöntem,
ÇED süreci içinde elde edilen bilgileri kullanarak, CBS desteği ile etkilerin uzaysal önem
değerlendirmesini temel almaktadır.
3. MATERYAL VE METOD
3.1. Materyal

Bu çalışmada, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan
Pamukluk Barajının Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmasında kullanılmak üzere CBS
yardımı ile etki değerleri saptanmaya çalışılmıştır.
3.1.1 Çalışma Alanı

Proje alanı, Doğu Akdeniz Bölgesinde ve Mersin il sınırları içerisindedir. Doğuda Berdan
Nehri, Batıda Tece Deresi, Güneyde ise Mersin, Tarsus Şehirlerinin yerleşim alanları ile
sınırlıdır. Kuzeyde de proje sınırı 240 m kotuna kadar uzanmaktadır. Pamuktuk Barajı Mersin' in
yaklaşık 33 km kuzeydoğusunda Berdan Nehri'nin bir kotu olan Pamukluk Deresi üzerinde,
talvegden 120 m yükseklikte yapılacaktır.
Proje alanı genelde yamaç arazi görünümünde ve karmaşık eğimli arazilerden oluşmaktadır.
Yüzey kayası ve yükselti sorunları mevcut olup, 150 – 350 m kotları arasında yükseltiler
bulunmaktadır. Şekil 1 de proje alanının yeri gösterilmektedir
3.1.2 Sayısallaştırmada Kullanılan Program

Gerek çalışma alanının modelinin hazırlanmasında, gerekse de sayısal ortamda analizlerin
yapılması ve sonuçlarının alınması için MapInfo Professional 7,5 SCP Evaluation ve Vertical
Mapper 1.51 programları ağırlıklı olarak kullanılmıştır.
MapInfo Professional 7,5 SCP Evaluation programı yoğunlukla katmanların oluşturulması,
sayısallaştırma, veri girişi, analizlerin yapılmasında Vertical Mapper 1.51 çeşitli
enterpolasyonlar kullanılarak arazini 3 boyutlu modelinin oluşturulması aşamalarında
kullanılmıştır. MapInfo Professional 7,5 SCP Evaluation içerisinde yer alan Map Basic
uygulamalarından overlay vb. uygulamalar kullanılmıştır.
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Şekil 1. Proje Alanı
3.2. Metod
3.2.1 Haritaların Altlık Olarak Kullanılması

Taratılarak bilgisayar ortamına alınan haritalar oluşturulacak katmanlarda yol gösterici
olarak, yani altlık olarak kullanılmak üzere MapInfo Professional 7,5 SCP Evaluation
programına haritaların köşelerinde bulunan koordinatlar yardımıyla gerçek dünya koordinatları
temel alınarak tutturulmuştur. Altlık olarak kullanılacak olan 1/25000’ lik haritaların
köşelerindeki koordinatları yardımı ile referans noktaları belirlenmiş ve hata payı en aza
indirmeye çalışılmıştır.
3.2.2 Oluşturulan Katmalar

Üzerinde çalışılan haritalar 1/25000 ölçekte olup, bu haritalar üzerinde eşyükselti eğrileri,
su kaynakları, yerleşim yerleri, kısmi bitki deseni ve yollar bulunduğundan sayısallaştırma işlemi
adı geçen nitelikler için ayrı ayrı yapılmış ve her biri için bir katman oluşturulmuştur.
Eşyükselti eğrileri 1/25000’lik haritalarda 10 m hassasiyette olduğundan oluşturulan
katman 10 m hassasiyette yapılmıştır. Altlık olarak kullanılan haritaların lejantları esas alınarak
diğer katmanlar aralarında sınıflandırılmıştır.
Yapılması planlanan barajın minimum, ortalama ve maksimum su kotları DSİ tarafından
hazırlanan rapordan alınarak her farklı su kotu için ayrı bir katman oluşturulmuştur.
3.2.3 UEDY’nin Pamukluk Barajı ÇED Çalışmasında Uygulanması

ÇED değerlendirme aşamasında, önceden toplanan bilgiler karar vermeyi desteklemek
için yorumlanır ve bütünleştirilir. Değişik çevre bileşenlerinin etki tahmin sonuçları farklı
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birimlerde verildiğinden dolayı, bu bilginin birleşik yorumlaması ve alternatiflerin
değerlendirilmesi zordur. ÇED uygulamalarında, bu zorluğun üstesinden gelebilmek için
genellikle genel bir etki büyüklüğü ölçeği (örneğin, -5 çok önemli olumsuz etkiden +5 çok
önemli olumlu etkiye kadar) tanımlanır [Antunes ve diğerleri, 2001].
Pamukluk Barajı ÇED çalışmasına UEDY’nin uygulanması Şekil 2’de de görüldüğü gibi üç
basamakta yapılmıştır. Bu basamaklar; kapsam ve etkinin belirlenmesi (Çevresel bileşenler ve
göstergelerin seçimi, analiz seviyelerinin tanımı ve ilgili çalışma alanlarının belirlenmesi),
etkilerin tahmini ve çevresel tanımlayıcıların sınıflandırılması ve etki gösterge ve indislerin
hesaplanmasıdır.

Şekil 2. UEDY’ nin Uygulama Adımları
Adım 1. Kapsam ve Etki Saptanması

Her bileşen üzerindeki etkilerin ölçülebilmesi için etki göstergeleri kullanılır. Bu nedenle, her
bileşen için en az bir etki göstergesi tarif edilmelidir. ÇED’in kapsam saptanması aşamasında
tanımlanan göstergeler etki değerlendirilmesi ile ilgili görülen tüm birimlere, özellikle
profesyoneller, iş sahibi ve genel kamuya, hitap etmelidir. Kullanılacak etki göstergeleri proje
tipine ve etkilenen alanın karakteristik özelliklerine bağlıdır. Pamukluk Deresi üzerinde
yapılacak olan barajın çevresel etkileri incelediğinde etki göstergeleri için bir ayrım yapılması
mümkün olabilir. Bu ayrım Şekil 3.’te görülmektedir. Ancak çalışma alanının verilerinin kısıtlı
olması nedeni ile Şekil 3.’te görülen bileşenlerden iki tanesi ve bunlara bağlı göstergeler
incelenebilmiş ve UEDY bu bileşenlere bağlı olarak uygulanmaya çalışılmıştır.
UEDY’nin uygulanmasında ve etki göstergelerinin hesaplanmasında göz önüne alınan alan,
çalışma alanı olarak adlandırılmıştır. Mevcut literatürde detaylı analiz ve standart metotlar pek
fazla değildir. Fakat çalışma alanının seçimi ÇED prosesinin sonuçlarıyla doğrudan ilgilidir.
Mostert [1996]’ya göre, tercih edilen çalışma alanı öznel bakış açılarına sahiptir. Proje sahipleri
ve otoriteleri genellikle küçük çalışma alanlarını ÇED sürecinde tercih ederken, çeşitli çevresel
gruplar ise çok daha büyük çalışma alanlarını tercih ederler.
Pamukluk Deresi üzerinde yapılması planlanan barajın çalışma alanları, proje yerel ölçekte
yani etki analizleri sonucu projeden doğrudan ve en çok etkilenecek yakın komşu alanlar olarak
belirlenmiştir. Böyle bir sınırlama konmasının nedenlerinden biri, proje alanı verilerinin
üretilerek elde edildiği sayısal ortamın çalışma alanı ve yakın çevresini kapsayan haritalardan
elde edilmesidir. Bir diğer ve daha önemli olan husus da, projenin amaçları arasında yer alan
içme ve kullanma suyu temini olduğu için, 4 Eylül 1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmi Gazete’de
Yayınlanan Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği (SKKY)’ nin Dördüncü Bölümü yani Su
Kalitesine İlişkin Esaslar ve Yasaklar kısmında yeralan Mutlak, Kısa Mesafeli, Orta Mesafeli ve
Uzun Mesafeli Koruma Alanlarına ait düzenleme ve uygulamalardır. Şekil 4’te Pamukluk Barajı
rezervuar alanının buffer analizi ile hazırlanmış koruma alanları görülmektedir.
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Şekil 3. Pamukluk Barajı Etki Göstergeleri

Şekil 4. Rezervuar Alanındaki Koruma Alanları
Adım 2. Çevresel Tanımlayıcıların Tahmini ve Sınıflandırılması

UEDY tahmin aşaması sonuçları, her proje alternatifi için çevresel tanımlayıcıların beklenen
uzaysal dağılımını gösteren haritalarla sunulduğunu varsayar. Bu çalışmada, “çevresel
tanımlayıcılar” planlanan projeden etkilenebilecek olan çevre özelliklerini ifade etmektedir. Etki
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tahmininde elde edilen sonuçların, çevresel kalite yönetmelikleri, kaynak değerlendirme
rehberleri, doz-tepki ilişkileri, bilinen etkiler, basılı literatür ve uzmanlar gibi kaynaklar
tarafından belirlenen kriterler baz alınan genel değerlendirme ölçeğine göre sınıflandırılması
gerekmektedir.
Şekil 4’de gösterilen çalışma sınırları içinde kalan bitki deseninin belirlenebilmesi ve bu bitki
deseninin alanlarının çıkartılması için CBS tabanlı bir takım analiz yapılması gerekmiştir. Bu
analizler sayesinde hem baraj rezervuarı ve hem de Su Kalitesine İlişkin Esaslar ve İlkelerde
belirtilen koruma alanları içinde kalan arazilerin alanlarının hesaplanması neredeyse hatasız
olmaktadır. Pamukluk Barajı proje alanında kalan yerleşim yerleri ve bu yerlerdeki nüfusun
belirlenmesinde köy muhtarları ile telefonla irtibata geçilmiş, muhtarlıklarını yürüttükleri
köylerin son durumları hakkında bilgi alınmıştır. Projeden doğrudan etkilenen köyler ve bu
köyler ile ilgili diğer bazı bilgiler Tablo 1’de verilmektedir.

Altlık haritadan yaralanılarak elde edilen yerleşim yerlerine ait katmandaki köylerin
nüfuslarından yararlanarak Pamukluk Barajı projesinden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenecek
nüfus overlay analizleri neticesinde belirlenmiştir. Etkilenen nüfusun belirlenmesinde nüfus
yoğunlukları göz önünde tutulmuş ve nüfus yoğunluğunu hesaplanabilmesi için yerleşim yerleri
katmanındaki bilgilerden yararlanılmıştır. Ancak, özellikle koruma alanları belirlenirken
yerleşim yerlerinin ya tamamının ya da bir kısmının belirlenen koruma alanları içerisinde kaldığı
görülmüştür. Hatta bir yerleşim yerinin bir bölümü bir koruma alanında iken diğer bölümü bir
başka koruma alanında kalmıştır. Halbuki koruma alanlarından etkilenen nüfus belirlenirken
yalnızca koruma alanını sınırı içindeki yerleşim yerinde kalan nüfus hesaplanmalıdır. Bu faktör
göz önüne alınarak projeden etkilenen yerleşim yerlerinin alansal büyüklükleri daha önceden
hazırlanmış olan yerleşim yerleri katmanında yararlanılarak belirlenmiştir. Daha sonra her bir
koruma alanı ve sulama alanı sınırı içinde kalan yerleşim yerlerinin alanları yine overlay
analizleri yardımı ile hazırlanan haritalardan yararlanılarak bulunmuştur. Alanları bulunan
yerleşim yerlerinin nüfus yoğunlukları ve koruma alanları ve sulama alanında kalan nüfuslar
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Yerleşim Yerlerinin Nüfusları ve Çalışma Alanları
NÜFUS (Kişi)

YERLEŞİM
ADI
Karain
Sarıkavak
Kesecik
Belen
Tepetaşpınar
Kaklıktaş
Çakırlı
Karadiken
Ulaşlı
İbişim
Pirömerli
Karadirlik

Toplam

321
1190
249
842
230
347
876
680
1422
584
412
782

Kadın

147
517
130
428
113
160
459
363
681
303
198
388

NUFUSUN ÇALIŞMA ALANI (%)
Erkek

165
673
119
414
117
187
417
317
741
281
214
394
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Tarım

27
50
30
50
90
80
95
95
95
95
50
80

Hayvancılık

Ormancılık

40
39
50
40
10
20
5
5
5
5
40
20

33
11
20
10
10
-

Tablo 2. Yerleşim Yerlerinin Nüfusları ve Çalışma Alanları
Yerleşim
Adı

Nüfus
Kişi

Alan
Km2

Nüfus
Yoğ.
kişi/km2

Koruma Alanlarında Kalan
Nüfus
1000 Havza
700 1000 Havza
Sulama
Sulama
m
Kor.
m
m
Kor.
0 0,214
0
0
0
321
0

Alanların Nüfus Yoğunluğu

321

0,214

1497

700
m
0

1190

0,967

1231

0

0,395

0,521

0

0

486

641

0

Kesecik

249

0,098

2529

0

0

0,098

0

0

0

249

0

Belen

842

0,683

1232

0,051

0,247

0,008

0

63

305

10

0

Tepetaşpınar

230

0,292

788

0

0

0

0,090

0

0

0

71

Kaklıktaş

347

0,217

1601

0

0

0

0,128

0

0

0

205

Çakırlı

876

0,211

4154

0

0

0

0,211

0

0

0

876

Karadiken

680

0,327

2083

0

0

0

0,327

0

0

0

680

Ulaşlı

1422

0,209

6804

0

0

0

0,209

0

0

0

1422

İbişim

584

0,192

3040

0

0

0

0,072

0

0

0

219

Pirömerli

412

0,223

1846

0

0,014

0,128

0

0

26

236

0

Karadirlik

782

0,414

1888

0

0

0

0,270

0

0

0

510

Karain
Sarıkavak

Adım 3. Etki Gösterge ve İndislerinin Hesaplanması

Projenin yapılması durumunda çevresel bileşenler; arazi kullanımı ve sosyal etkiler, etki
göstergeleri olarak ise arazi kullanımı için tarım, orman ve yerleşim alanı, sosyal bileşen için ise
mevcut bölge insanının geçimlerini idame ettikleri sektörler yani hayvancılık, tarım ve
ormancılık olarak ele alınmıştır. Çevresel tanımlayıcı olarak alan kaybı ve etkilenen nüfus
belirlenmiştir.
Bu durumda, j alternatifi için etki indeksi;
n
 I a ,i , j − I a ,i , 0
EI j = wa ∑  Qi
ITa
i =1 

n 
I
− I p ,i , 0

 + w p ∑  Qi p ,i , j

IT p
i =1 







(1)

ifadesi ile hesaplanır. Burada wa + wp = 1 olmak üzere;
wa: alan göstergesi için verilen ağırlık, wp: nüfus göstergesi için verilen ağırlık, Qi: çevresel
tanımlayıcı için çevre kalite yelpazesinde i sınıfı, Ia,i,0: çalışma alanı içindeki, proje yok
durumunda, i çevresel kalite sınıfında etkilenen alan, Ia,i,j: çalışma alanı içindeki, j proje
alternatifi durumunda, i çevresel kalite sınıfında, etkilenen alan, ITa: toplam çalışma alanı, Ip,i,0:
çalışma alanı içindeki, proje yok durumunda, i çevresel kalite sınıfında, etkilenen nüfus, Ip,i,j:
çalışma alanı içindeki, j proje alternatifi durumunda, i çevresel kalite sınıfında etkilenen nüfus,
ITp: Çalışma alanındaki toplam nüfus, n: uyarlanan çevre kalite skalasında değerlendirmeye
alınan sınıf sayısıdır.
Bu yöntemin (UEDY) uygulanması ile elde edilen, etki indisleri etkilerin büyüklüğü (çevre
kalitesi haritaları, etkilenen alan veya habitat büyüklüğü ile ifade edilir) ve önemlerini (çevresel
hassasiyet, nüfus dağılımı ve kaynak önem haritaları dikkate alınarak) bir arada vermektedir. Bu
çalışmada, Pamukluk Barajı için elde edilen çevresel etki indeksleri Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Pamukluk Barajı İçin Çevresel Etki İndeksi
Gösterge Değeri
Etki Alanı Büyüklüğü
300 m

700 m

1000 m

Havza Kor.
Alanı

Sulama
Alanı

GÖSTERGE
0m

ETKİLENEN

Ormancılık

-4

-4

-1

0

0

0

Alan Kaybından

Hayvancılık

-4

-4

-4

0

0

0

Etkilenen Nüfus

Tarımcılık

-5

-5

-2

-2

0

0

Yerleşim Alanı

-5

-5

-5

-3

0

0

Sulu Tarım Yapanlar

0

0

1

1

1

0

Sulamadan

Suya İhtiyacı Olan

0

0

2

5

5

5

Etkilenen Nüfus

Ormancılık Yapanlar

0

0

1

2

2

0

Hayvancılık Yapanlar

0

0

0

2

2

1

Tarım Arazisi (Sulu)

-5

-4

-2

-2

0

0

Tarım Arazisi (Susuz)

-5

-4

-1

-1

0

0

Orman Arazisi

-5

3

2

2

0

0

Tarım Arazisi (Sulu)

0

0

1

1

1

1

Tarım Arazisi (Susuz)

0

0

4

4

5

5

Orman Arazisi

0

0

1

1

1

1

Alan Kaybından
Etkilenen Arazi

Sulamadan
Etkilenen Arazi

4. ARAŞTIRMA BULGULARI

Altlık olarak kullanılan 1/25000 haritalar bir dizi sayısallaştırma tekniği uygulandıktan
sonra çalışma alanının sayısal haritaları elde edilmiştir. Bu sayısal haritaların yardımıyla çalışma
alanına hâkim olmak çok daha kolay hale gelmektedir.
4.1. UEDY Neticesinde Elde Edilen Sonuçlar

Belirlenen koruma alanlarının gerek mevcut özellikleri gerekse de proje tamamlandıktan
sonraki özellikleri hazırlanan sayısal haritalar ile belirlenmiş özelliklere göre UEDY’den
yararlanılmıştır. Baraj yapımından etkilenecek çevre bileşenlerini eldeki verilerden yola çıkarak
iki guruba ayrılmıştır. Ayrılan bu bileşenler nüfus ve arazi olarak ele alınmıştır
Pamukluk Barajı’nın rezervuar alanı altında kalan bölge ile 300 m yani mutlak koruma
alanının sınırları içerisinde herhangi bir yerleşim yeri kalmamaktadır. Bundan dolayı 0 m ve
300 m’lik alanlarda herhangi bir etki görülmemektedir. Havza koruma ve sulama alanı
kolanlarının değerleri incelendiğinde alan kaybında etkilenecek olan ormancılık, hayvancılık,
tarımcılık ve yerleşim bölgelerinin gösterge değerleri 0 (hiçbir etkisi olamayan) değerinin olması
nedeni ile bu bölgelerde olumlu yada olumsuz bir durumun ortaya çıkması düşünülmemektedir.
Alan kaybından etkilenen en önemli çevresel gösterge 700 m, yani kısa mesafeli koruma alanı ile
1000 m, yani orta mesafeli koruma alanındaki yerleşim yerleri göze çarpmaktadır. Buralardaki
olumsuz etkinin öne çıkmasındaki neden 700 ve 1000 m sınırlarındaki faaliyetlerden dolayı bu
iki alanın gösterge değerlerinin olumsuz yönde yüksek olması yani alan kaybından etkilenen
yerleşim yerlerindeki nüfusun gösterge değerinin 700 m’de -5, 1000 m’de -3 olması bu
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alanlardaki olumsuz etkinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ayrıca bu iki koruma alanı
sınırları içinde belli bir nüfus yoğunluğunun kalması da olumsuz yönde etkinin oluşmasında
sebep teşkil etmektedir.
Pamukluk Barajı’nın rezervuar alanı altında kalan bölge, yani 0 m, tamamen baraj
rezervuarının içinde kaldığından dolayı buranın herhangi bir şekilde sulamadan etkilenecek
nüfusa katkısı görülmemektedir. Ayrıca 300 m yani mutlak koruma alanı ile 700 m kısa mesafeli
koruma alanının tanımlanması sırasında bu bölgelerde herhangi bir faaliyet yapılmasının
tamamen yasak olduğu belirtilmiştir. Bundan dolayı bu alanlar mevcut durumunu
koruduklarından az da olsa olumlu yönde etkilenmekte olduğu görülmektedir.
Alan kaybında etkilenen arazilerin UEDY değerleri ele alındığında Pamukluk Barajı
rezervuar alanı içinde yani 0 m’de tarım arazisinin fazla olmamasından ve mevcut olan tarım
arazisinin de baraj gölü suları altında kalacağından bu bölgedeki etki olumsuz yönde ortaya
çıkmıştır. Ancak yine aynı bölgedeki orman arazilerinin fazlalığı ve bu alanın tamamının baraj
gölü altında kalacağından, etki göstergelerinin -5 olarak belirlenmesi buradaki UEDY değerini
olumsuz yönde diğer alanlardan daha fazla etkilemektedir. 700 ve 1000 m’lik koruma alanları
ele alındığında, bölgelerdeki tarım arazilerinin koruma alanları sınırları içinde kaldığı için
serbestçe tarımın uygulamamasına bağlı olarak verilen gösterge değerlerinin neticesinde olumsuz
yönde etkilenerek proje öncesi duruma göre tarım alanı kaybına neden olmaktadır. Bunun
yanında yine adı geçen bölgelerde faaliyetlerin kısıtlanmasından dolayı orman arazileri
üzerindeki çeşitli baskılar ortadan kalktığından, buradaki orman arazileri olumlu yönde
etkilenmektedirler.
Sulamadan etkilenen arazilerin gösterge değerlerine bakıldığında 700 m, 1000 m, havza
koruma alanı ve sulama alanlarının olumlu yönde olduğu görülmektedir. 0 m baraj gölü altında
kaldığı için, 300 m ise herhangi bir faaliyete izin verilmediğinden, sulamadan etkilenen arazi için
gösterge değerleri 0 olarak verilmiştir. Bu gösterge değerlerine bağlı olarak sulamadan etkilenen
arazinin UEDY değerleri (0 ve 300 m için) 0 bulunmuştur. 1000 m’lik koruma alanı ele
alındığında mevcut durumda sulu tarım yapan tarım arazilerinde çok büyük bir miktarda
değişiklik olmadığından suya ihtiyaç duyan tarım arazilerinde ise yüksek gösterge değerlerine
rağmen 1000 m’lik koruma alanında da uygulanan faaliyet kısıtlamaları, UEDY değerlerini ya
hiç değiştirmemiş ya da çok az miktarda olumlu yönde değiştirmiştir.
4.2. UEDY’den Elde Edilen Sonuçlar İle Sayısal Haritaların Beraber Kullanımı

Bu çalışmada UEDY’de yararlanılmak üzere CBS teknolojisi kullanılarak elde edilen sayısal
haritalar iki aşamada kullanılmıştır. Bu aşamalardan birincisi UEDY’nin uygulanabilmesi için
veri üretiminde, ikici aşama ise UEDY için üretilen verilerden elde edilen sonuçların CBS
ortamına aktarılarak etki alanları üzerindeki UEDY değerlerinin gösterilmesi aşamasıdır.
UEDY’deki verilerin elde edilmesine yönelik haritaların oluşturulması overlay analizleri
sonucunda belirlenmiştir. Çalışma alanları ile çevresel tanımlayıcı olarak belirlenen nüfus ve
alan bilgileri tek tek birbirleri ile çakıştırılmak sureti ile gerek buralardaki alanlar gerekse de
nüfus yoğunlukları bu kesiştirmelerden elde edilmiştir.
UEDY değerlerinin toplamları o alanlara etkilenme değeri olarak atanmıştır. UEDY
sonucunda her etkilenme alanı için elde edilen değerler toplamının, o alan için etki değerini
oluşturmaktadır. Bu etki değerlerinin elde edilmesinden sonra etkilenme alanlarının tematik
haritası oluşturulmuştur. Etki durumuna göre oluşturulan tematik haritalar gerek koruma alanları
gerekse de sulama alanı sınırları dâhilinde oluşturulmuş ve her bir alan için UEDY değerlerinin
toplamları, o alanlara etkilenme değeri olarak atanmıştır.
557

4.3. Tartışma

Çevresel etki değerlendirme çalışmaları sürdürülebilir kalkınma kapsamında geleceğe yönelik
planlamalarda çok büyük öneme sahiptir. Kaynak yönetiminde çok etkili bir yöntem olarak tüm
dünya tarafından kullanılan ÇED çalışmalarını daha etkili ve hızlı bir biçimde yapmak için yeni
yöntemler araştırılmaya ve kullanılmaya devam edilmektedir.
Ülkemizde, sıklıkla yaşanan güncel veri bulma sorunu ile bu çalışma da karşılaşılmıştır.
Özellikle ham görüntülerin coğrafik olarak düzeltilmesi için kullanılan 1:25.000 ölçekli
topoğrafik haritalar 1983 yılına, tabakalama işleminde referans olarak kullanılan 1:100.000
ölçekli haritalar ise 1966–1968 yıllarına aittir. Kullanılan haritaların eski tarihli olması,
çalışmanın yürütülmesi sırasında önemli problemlere neden olmuştur. Çalışmaların hızı ve
güvenirliği açısından, bu haritaların güncellerinin Harita Genel Komutanlığı’ndan temin edilmesi
gerekmektedir. Ancak, Harita Genel Komutanlığı (HGK) tarafından 1:25.000 ve 1:100.000
ölçekli haritaların şâhısa satışa da yasaklanmıştır. Bu nedenle, her zaman istenilen ölçekte
haritaya ulaşmak mümkün değildir [Yanartaş, Gökduman, 2000].
UEDY’nin uygulanabilmesi için CBS teknolojilerinin sağlamış olduğu gerek sayısal harita
gerekse de analiz yöntemleri kullanılmaya çalışılmıştır. Haritalar sayesinde UEDY için gerekli
alan ve nüfus büyüklükler belirlenmiştir. Haritalardan elde edilen değerler UEDY kapsamında
belirlenen etki büyüklükleri ile beraber kullanılarak bölgenin etkilenme durumu ortaya
koyulmuştur. Baraj gölü çevresindeki alan baraj gölü altında kalan, mutlak, kısa mesafeli, orta
mesafeli, havza (uzun mesafeli) koruma alanları ve sulama alanı olarak etkilenme alanlarına
ayrılarak etkiler bu sınırlar dâhilinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler
neticesinde en kötü şekilde etkilenen alan -1,81’lik etki değeri ile 700 m’lik sınır yani kısa
mesafeli koruma alanı olarak bulunmuştur. Bu alandan sonra en kötü yönde etkilenen alan 1,50’lik etki değeri ile baraj gölü altında kalan alan alarak ortaya çıkmaktadır. Normalde baraj
gölü altında kalan alanın projeden en kötü şekilde etkileneceği alan olarak düşünülmesine karşın
etki değeri kısa mesafeli koruma alanından daha düşük çıkmıştır. Bunun nedenleri
incelendiğinde baraj gölü altında kalan herhangi bir yerleşim alanı olmadığından baraj göl
alanında nüfusa dayalı bir etkilenme ortaya çıkmamaktadır. Etkilenme değerlerini sırası ile orta
mesafeli koruma alanı -0,22 etkilenme değeri ile mutlak koruma alanı 0,73 etkilenme değeri ile
havza koruma alanı 0,96 etkilenme değeri ile ve sulama alanı 1,22 etkilenme değeri olarak
bulunmuştur. UEDY kullanılarak elde edilen etki matrisi Tablo 4’de verilmektedir.
Tablo 4’de alanların toplam etkilerinin toplanması ile, Pamukluk Barajı’nın yapılması
durumunda barajın yakın çevresine etkisinin -0,62 olarak belirlediği görülmüştür. Bu değerin
bulunmasındaki önemli nedenlerden biri koruma alanları içinde belli bir miktarda nüfus
yoğunluğunun kalması olarak açıklanabilir. Ayrıca projeyi değerlendirirken yalnızca projenin
yakın çevresi göz önüne alınmış ve buradaki büyüklükler kullanılarak etki değerleri
belirlenmiştir. Barajın etkilediği daha uzak ve büyük alanları UEDY modeline dâhil edilmesi
durumunda etkilenme değeri olumlu yönde artacaktır. Projenin yapılış amacına bakıldığında
içmesuyu temini, sulama ve enerji üretimi olduğu görülmektedir. Bu amaçlardan özellikle
içmesuyu temini ve enerji üretimi ele alındığında bu hedeflerden etkilenen alanlar yerel bazda
olmayıp daha geniş ölçekte değerlendirildiğinde yukarıda bahsedilen etkilenme değerinin olumlu
yönde artacağı doğruluk kazanmaktadır.
Ayrıca, çalışma sonucunda Pamukluk Deresi ve yakın çevresinin üç boyutlu arazi modeli
oluşturulmuştur. Oluşturulan model sayesinde proje üzerindeki değerlendirmeler görsel açıdan
daha anlaşılır hale gelmiştir. Özellikle maksimum ve minimum su kotlarının altında kalan
alanlar, koruma alanları, yerleşim alanları ve su kaynakları gibi hazırlanmış sayısal haritalar ile
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kullanımı neticesinde proje alanına değişik açılardan bakmak çok daha rahat olmaktadır. Üç
boyutlu model üzerinden etkilerin değerlendirilmesi ve sunulması ÇED prosedüründe önemli bir
aşamayı oluşturan sunum aşamasında daha etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Şekil 5’de
harita üzerinde etki değerleri gösterilmektedir. Ayrıca Şekil 6 ve Şekil 7’de de üç boyutlu
haritalardan iki tanesi gösterilmiştir.
5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS)’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
çalışmalarında uygulanması incelenmiştir. Bu inceleme kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ)
tarafından Pamukluk Deresi (Tarsus/MERSİN) üzerine yapılması planlanan barajın ve yakın
çevresinin haritaları sayısallaştırılıp, sayısallaştırma işlemi sonucunda elde edilen verilerden
yararlanılarak ÇED çalışmalarında kullanılmak üzere Uzaysal Etki Değerlendirme Yöntemi
(UEDY) uygulanmıştır. UEDY sonucunda çalışma alanında belirlenen baraj gölü altında kalan
alan, mutlak, kısa mesafeli, orta mesafeli ve havza koruma alanları ile sulama alanının çevresel
etki değerleri belirlenmiştir. Bu sonuçlar esas alınarak, proje alanı üzerindeki tüm veriler iyi ve
uzman bir ekip çalışması sonucunda elde edildikten sonra değerlendirilebilir ve proje sonrası
izleme ve değerlendirme çalışmalarında kullanılabilir. Bu günkü durum ile projenin ekonomik
ömrü sonrasındaki zaman aralığında olan değişiklikler izlenerek projenin etkileri daha net bir
biçimde belirlenebilir ve benzer projelerde yol gösterici olarak kullanılabilir.
Tablo 5 UEDY Kullanılarak Elde Edilen Etki Matrisi
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Şekil 5 Pamukluk Barajının Yapılması Durumunda Etkilenecek Alanlar ve Etki Büyüklükleri

Şekil 6. Su Kaynaklarının 3B Gösterimi
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Şekil 7. UEDY Sonucundan Etkilenen Alanlar

Proje alanındaki baraj gölünü besleyen su kaynakları ve bu kaynaklara ait veriler eksiksiz ve
doğru toplandıktan sonra havza alanında gerek hidrolojik açıdan gerekse de kirlilik açısından bir
değerlendirme yapılabilir. Bu bölgeye ait arazi kullanım sınıfları ilgili ile haritalar ve iklimsel
değerler elde edildiği takdirde bölgedeki potansiyel erozyon bölgeleri belirlenebilir. Baraj
gölünde toplanan suyun kalitesi izlenebilir. Kalitede değişikliği çok daha dikkatli bir biçimde
gözlenebilir. Ayrıca, su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar üretilen haritalar
sayesinde en üst seviyede yapılabilir.
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ÖZET

Havzanın yağış-akış ilişkisinin belirlenmesinde toprak neminin önemi büyüktür. Toprak
neminin toplamda havzadaki ortalama su dengesine olan etkisi çeşitli hidrolojik modeller
tarafından başarılı olarak kullanılmaktadır. Fakat yüzey toprak neminin tümsel ya da yarı
dağılımlı hidrolojik modeller için elde edilmesi oldukça güçtür. Bazı araziler için toprak neminin
dağılımı sadece topografyanın dağılımına benzerlik göstermekte, bazılarında ise toprak
karakteristiklerine veya hem topografya hem de toprak karakteristiklerine bağlı olarak
değişmektedir. Bu çalışmada bölgesel topografyanın etkisine bağlı kalarak alansal ortalama
toprak neminin tüm havzaya dağıtılması sunulmaktadır. Toprak neminin heterojen dağılımı,
arazide doğal mekansal farklılıkların ifadesinde sıklıkla kullanılan Xinanxiang dağılımı
kullanılarak anlatılmaktadır. Bu dağılım arazide en kurak ve ıslak alanların belirlenmesi
amacıyla topografik indeks kullanılarak araziye haritalanmıştır. Yaklaşımın test edilmesi için
Eskişehir-Kurukavak havzasından elde edilen toprak nem değerleri kullanılmıştır. Havzada 68
noktada 8 farklı tarihde gerçekleştirilen yüzey toprak nem ölçümleri kullanılarak her tarih için
nem değerlerinin ve ölçüm noktasında karşılık gelen toppografik indeks değerlerinin birikimli
yoğunluk fonksiyonları (CDF) elde edilmiştir. Elde edilen bu fonksiyonlardan havzanın ıslak
olarak gözlendiği günlerde ortalama nem değerinden olan sapmanın pozitif ve daha yüksek
olduğu gözlenmektedir.
Kanahtar Kelimeler: Toprak nemi, topografik indeks, Xinanxiang dağılımı.
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SOIL MOISTURE MAPPING IN THE FIELD
ABSTRACT

Soil moisture has an effect on destermination of the rainfall-runoff relationship. The
aggregate effect on the mean water balance over an area can be quantified successfully using
hydrological models. However, determination of soil moisture distribution for semi or fully
distributed models is difficult. In some types of landscape, the disribution of soil moisture is
dictated by topography, in others by soil characteristics, or by a combination of both.
Distirbution of area-average soil moisture according to the likely effect of local topography is
presented and tested. The heterogenity of the soil moisture is described by the Xinanxiang
distribution, commonly used to describe the natural spatial heterogenity of the landscape. This
distribution is then mapped onto the terrain using topographic index to locate the wettest and
driest areas. Soil moisture data from Eskişehir-Kurukavak catchement are used to test the
method. Cumulative density functions (CDF) for soil moisture data obtained from 68 locations in
8 different dates and corresponding topografic index values are obtained. From these functions
the deviations of the wet values from the mean soil moisture are observed as positive and larger
compared to the dry values.
Keywords: Soil moisture, topographic index, Xinanxiang distribution
1. GİRİŞ

Hidrolojik model çıktılarının gerçek akım değerlerini göstermesi hidrolojik modellerin fiziksel
parametrelerinin tanımına bağlıdır. Fiziksel tabanlı ve tümsel dağılımlı hidrolojik modelin
geliştirilmesi ve uygulanması arazi yüzey parametrelerinin mekansal ve zamansal değişim
değerlerinin detaylı olarak tanımlanmasına bağlıdır. Nem içeriği, bitki, arazi kullanım ve
pürüzlülük toprak özelliğinin belirlenmesinde esas parametrelerdir. Toprak neminin mekansal
dağılımının büyük ölçek meteorolojik modellerde [Dumenil ve Todini, 1992; Wood vd., 1992]
kullanımı yağış-akışın modellenmesinde toprak neminin tahmin edilmesini geliştirdi [Blyth,
2002]. Toprak neminin arazi çalışmalarından elde edilmesi nokta gösterimi ile sınırlı olmakta ve
kolay olmamaktadır. Bu nedenle en sık kullanılan yaklaşımlardan birisi toprak nemindeki
heterojen dağılımı belirlemede toprak neminin Xinanxiang dağılımına uyduğunu kabul etmektir
[Zhao vd., 1980].
Bu çalışmada araziden toplanan toprak nem ölçümlerinin değerlendirilmesi, ıslak ve kuru
zamanlarda toprak neminde alansal ortalamadan olan sapmaların belirlenmesi, nokta verilerin
tüm havzaya dağıtılması amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımda topografik indeksin uygun bir
indikatör olup olmadığı araştırılmaktadır.
2. MALZEME VE METODOLOJİ
2.1. Çalışma Alanı

Orta Sakarya havzasının bir alt havzası olan Kurukavak havzası çalışma alanı olarak
seçilmiştir. Havza Bilecik ilinde yer almakta ve 4.25 km2 drenaj alanına sahiptir (Şekil 1).
Havzadaki yükseklik değişimi 830 m ve 1070 m arasındadır. Havzada üç yağış ölçer ve bir de
akım ölçer bulunmaktadır. Havzada Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölgesi
tarafından 1984 ve 1998 yılları arasında dakikalık akım ve yağış verisi toplanmış ve araştırma
havzası olarak kullanılan bu havzada yoğun toprak ve arazi ölçümleri yapılmıştır. 15 yıllık
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gözlem değerlerine göre havzada ortalama akım 137.35 mm ve ortalama yağış 705.7 mm’dir.
Havzanın 30 m çözünürlüğe sahip sayısal yükseklik modeli (SAM), yükseklik haritasından
üçgensel dağınık ağ yöntemi ile oluşturulmuştur (Şekil 1). Beven ve Kirby [1979] tarafından
sunulan topografik index, ln(a/tan), havzanın SAM’ı kullanılarak elde edilmiştir (Şekil 2). Bu
indeks değerinde “a” birim eşyükseklik uzunluğu için ilgili hücreye katkıda bulunan üst havza
alan toplamı ve  hücrenin eğim değeridır [Beven ve Kirby, 1979]. Havza toprakları sığ ve çok
sığ toprak derinliğine sahip olup kumlu tın, kumlu killi tın ve tınlı bünyeye sahiptirler. Eğim
arazide çok değişkenlik göstermekte olup, düz alanlar (eğimi %0-%2 aralığında olan alanlar) ile
sarp alanlar (eğimi %30’dan büyük olan alanlar) fundalık, orman, mera ve kuru tarım alanı
olarak kullanılmaktadır. Araziye ait toprak ve arazi kullanım haritaları coğrafi bilgi sistemleri
çerçevesinde kullanılmak üzere elde edilmiştir (Şekil 3).

Şekil 1. Çalışma alanının Türkiye’deki yeri, sayısal yükseklik modeli ve nehir
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Ortalama indeks =6.45

Şekil 2. Havzanın Topografik indeks dağılım haritası

Şekil 3. Havzanın toprak ve arazi kullanım haritaları
2.2. Arazi Gezileri ve Yüzey Toprak Nemi Ölçümleri

Kurukavak havzasında gerçekleştirilen arazi gezilerinin planlanmasında ileride kullanılacak
aktif mikrodalga görüntülerinin zamansal çözünürlüğü dikkate alınmıştır. Arazi gezilerinin
planlanması ile birlikte havza içerisinde sürekli ölçüm alınacak noktalar belirlenmiştir. Bu
noktaların seçiminde havzanın toprak, arazi kullanım ve topografik indeks haritaları
kullanılmıştır. havza içinde nokta veya bölgelerin gerek yüzey suyu gerekse yüzeyaltı suyu
katkısı ile benzer su dengesi ve akım oluşturma karakteristikleri dikkate alınarak tanımlanan
hidrolojik benzerlik gösteren alanların oluşturulmasında topografik indeks kullanılmaktadır
[Sivapalan vd., 1987]. Bu nedenle topografik indeks değerleri aynı grupta yer alan noktalar
ölçüm noktaları olarak belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında Kurukavak havzasında 9 grup
olarak belirlenmiş 68 ölçüm noktası tespit edilmişitr. Havzanın arazi kullanım şekillerinden
Mera ve Kuru Tarım alanları araştırma alanı olarak seçilmiş ve Kuru Tarım alanında 6 grup ve
49 noktada, Mera da ise 3 grup ve 26 noktada ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ölçüm gruplarının
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çeşitli özellikleri Tablo 1’de gösterilmiş ve havza içindeki konumları ise Şekil 4’de belirtilmiştir.
Daha sağlıklı değerler elde etmek ve nem değerlerinin dağılımını daha iyi göstermek amacı ile
bütün nokta gruplarında gridleme yöntemi ile ölçüm noktaları belirlenmiştir.
Tablo 1. Yüzey toprak nemi ölçüm grupları
Grup Adı

Arazi Kullanım

Ölçüm Noktası

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Kuru Tarım
Kuru Tarım
Kuru Tarım
Kuru Tarım
Mera
Kuru Tarım
Kuru Tarım
Mera
Mera

6
8
9
10
8
7
9
7
4

Ortalama
Topografik Indeks
5.4
6.1
6.8
6.9
10.2
6.7
6.5
8.5
10.3

Şekil 4. Ölçüm gruplarının havza içerisindeki dağılımı

Havzada 68 noktada gerçekleştirilen yüzey toprak nem ölçümleri Time Domain
Reflectometer (TDR) cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Cihazın ölçüm derinliği kullanılan ölçüm
çubuklarının uzunluğu ile değişmekle birlikte bu çalışmada 16 cmlik çubuklar kullanılmıştır.
Gerçekleştirilen arazi gezileri sırasında elde edilen yüzey toprak nemi değerleri Tablo 2’de
gösterilmiştir. Bu tablodaki değerler incelendiğinde havzanın gerek ıslak (2.Haziran.2005)
gerekse kuru (13.Kasım.2004) dönemlerinin tespit edildiği gözlenmiştir.
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Tablo 2. Ortalama yüzey toprak nem değerleri (%/%)
Tarih

Tüm

ölçüm

Mera

grupları

Kuru
Tarım

9.10.2004

16.17

19.20

14.57

13.11.2004

13.79

18.62

11.92

15.12.2004

27.89

36.96

24.37

18.12.2004

20.50

27.47

17.73

28.04.2005

28.28

34.57

20.29

7..05.2005

26.12

35.27

22.58

2.06.2005

34.37

44.74

30.34

11.06.2005

29.24

43.88

23.56

2.3. Toprak Nemi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Tablo 2’de belirtildiği üzere 2004 yılı Ekim ayından 2005 yılı Haziran ayına kadar toplam 8
adet arazi gezisi düzenlenmiş ve her gezide daha önce yerleri belirlenen 68 ölçüm noktasında
TDR ile yüzey toprak nemi değerleri ölçülmüştür. Daha sonra gerçekleştirilen bir çalışma ile bu
ölçüm değerleri ile ölçüm noktalarındaki topografik indeks değerleri arasındaki ilişki
incelenmiştir. Bu amaç ile biri 10 m digeri ise 30 m yersel çözünürlüğe sahip iki farklı topografik
indeks haritası kullanılmıştır.
İlk olarak her ölçüm günü elde edilen değerlerden o günün ortalama yüzey toprak nemi değeri
çıkartılarak her ölçüm noktasının ortalama değerden ne kadar saptığı hesaplanmıştır. Daha sonra
hesaplanan bu sapma değerlerinin minimum ve maksimum değerlerine bakılarak histogramları
elde edilmiştir. Tablo 3’de her ölçüm günü elde edilen bu değerler gösterilmiştir.

Tablo 3. Nem değerlerinin ortalama değerden sapma miktarları
9.10.2004
13.11.2004
15.12.2004
18.12.2004
28.4.2005
07.05.2005
02.06.2005
11.06.2005

Max
20.23
24.00
34.41
23.81
31.12
25.48
29.13
41.56

Min
-7.87
-8.10
-13.29
-20.19
-14.58
-15.42
-12.77
-19.34

Histogramlar hesaplanırken minimum -20 değeri ve maksimum 45 değeri kullanılmış ve aralık
olarak 5 değeri alınmıştır. Daha sonra bu histogramlar kullanılarak her ölçüm günü için birikimli
yoğunluk fonksiyonu (CDF) hesaplanmıştır.
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Benzer bir hesaplama da ölçüm noktalarının topografik indeks değerleri için
gerçekleştirilmiştir. Daha önce belirtildiği gibi iki farklı çözünürlükteki topografik indeks
haritası kullanılmış ve ilk olarak ölçüm yapılan 68 noktanın topografik indeks değerleri elde
edilmiştir. Daha sonra benzer bir şekilde bu indeks değerlerinin ortalama indeks değerinden ne
kadar saptıkları hesaplanmış ve elde edilen maksimum ve minimum değerlere bakılarak
histogram ve CDF leri elde edilmiştir.
Son olarak nem ölçümlerinden hesaplanan CDF ler indeks değerlerinden hesaplanan CDF ler
ile karşılıklı olarak çizilmiştir. Bunun için hesaplanan her CDF’in üzerinde belirli olasılık
aralıklar ile, 0.5, bunlara karşılık gelen sapma değerleri okunmuştur. Daha sonra bu değerler nem
ölçümleri y ekseninde ve topografik indeks değerleri x ekseninde olmak üzere çizilmiştir. Elde
edilen grafikler ilk olarak topografik indeks haritasının yersel çözünürlüğüne göre incelenmiştir.
Şekil 5’te 13 Kasım 2005 tarihli gezide ölçülen nem değerlerinin topografik indeks değerleri ile
olan ilişkisi her iki çözünürlüğe göre verilmiştir. Bu şekilden anlaşıldığı üzere 10 m
hassasiyetteki indeks haritası daha keskin geçişler sağlamakla birlikte 30 m den elde edilene
benzer bir değişim göstermektedir. İki harita arasındaki asıl fark gerek nem gerekse indeks
değerlerinin ortalamadan pozitif olarak saptığı sağ bölgede görülmektedir.
Şekil 6’da tüm ölçüm günleri için elde edilen CDF grafikleri 30 m çözünürlükteki indeks
haritasına göre verilmiştir. Bu şekil incelendiğinde havzanın ıslak ve kuru dönemleri kolaylıkla
belirlenebilm4ektedir. Daha önce oartalama olarak verilen nem değerleri ile kıyaslandığında
havzanın ıslak olarak gözlendiği günlerde ortalamadan olan sapma değerlerinin pozitif olanlarda
daha yüksek ve negatif olanlarda ise daha düşük olduğu gözlenmiştir.
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Şekil 5. Farklı çözünürlükteki indeks haritalarının karşılaştırılması
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Şekil 6. Tüm ölçüm günleri için elde edilen grafikler
2.4. Toprak Neminin Araziye Haritalanması
Metodoloji:

Xinanxiang dağılımı arazinin doğal heterojen yapısını tanımlar, fakat konum bilgisi
içermez. Bu nedenle dağılım topografik indeks dağılımın üzerine alansal olarak elde
edilmektedir. Örneğin toprak nemi alanın en ıslak %10’luk kısmında ise topografik indeks
değerinin en az %10’luk kısmına düşdüğü kabul edilir (Şekil 7). Bu dağılım havzada depolama
kapasitesinin (ci) birikimli yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade edilir.

c 
F (ci ) = 1 − 1 − i 
 cm 

b

(1)

b şekil parametresi, cm ise en yüksek depolama kapasitesidir (= θ s (1 + b)) ve θ s doygun
toprak nem içeriğidir (m3/m3). Toplam alanı A olan ve depolama kapasitesi ci olan havza alanı
Ai, denlem 2’de verilmektedir.
(2)

Ai = F (ci ) A

Bu teori, değeri 0 ile 1 arasında değişen ıslaklık indeksinin (WI) tanımı ile geliştirilmiştir.
WI değeri birikimli toplam yoğunluk fonksiyonundan F(c) aşağıdaki gibi elde edilir.
 c
WI = 1 − 1 − WI
cm


b






(3)

Kritik depolama değeri c* ve ortalama toprak nemi θ arasındaki ilişki denklem 4’de
oluşturulmuştur. Kritik depolama en yüksek depolama değeridir.
1


  < θ >  1+ b 


c* = c m  1 −  1 −

θ s  
 



(4)
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Kritik depolamanın (doygun halde) c* ve cWI toprak neminin WI noktasında doymamış
değerini, θWI , verecektir. Teorinin grafiksel gösterimi Şekil 7’de verilmektedir.
1

θ WI


θ
1 − 1 −
θs
= θs 

 1+ b



(5)

1

1 − (1 − WI ) b

Bu dağılımda θWI her zaman θs’e eşit veya küçük olmaktadır.
Metodolojinin Uygulaması:
Toprak nemi Xinanxiang dağılımı kullanılarak havzaya şu şekilde dağıtılmıştır:
Dağılım 10 eşit artan ıslaklık alanına bölünmüştür. Bu WI değerine denlem 1’de 0.1, 0.2 vb
1.0’e kadar değer vererek topografik indeks değerlerinin hesaplanması ile bulunmuştur. Tablo
4’de WI dağılımı ve karşılık gelen topografik indeks değerleri verilmektedir. Toprak neminin
haritalanmasında ortalama toprak neminin tipik kuru değeri (0.138 m3/m-3) ve tipik ıslak değeri
(0.28 m3/m-3) dikkate alınmış ve toprak nemi ıslak ve kuru durumlar için Xinanxiang dağılımı
kullanılarak havzaya dağıtılmıştır. Tipik θs değerleri olarak daha önce yapılan çalışmalar
(Tombul vd., 2004) dikkate alınarak 0.45 m3/m-3 ve b değeri olarak da 1 kullanılmıştır (Şekil 8 ).
Tipik bir havza

İstatistiksel dağılımın
şematik gösterimi

Doygun alan

Su Tablası

Islak kabul edilen en
yüksek Topografik İndeks
değerine sahip alan

C*
Şekil 7. Metodun şematik gösterimi

Tablo 4. WI ve eşdeğer topografik indeks (TI) dağılımı
WI
TI
3.84
0.1
0.2
5.09
0.3
6.34
0.4
7.59
0.5
8.84
0.6
10.08
0.7
11.33
0.8
12.6
0.9
13.83
1.0
15.07
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Metodun Doğrulaması:

Yukarıda anlatılan metodoloji kullanılarak dağılımdan elde edilen toprak nem değerleri
ölçülen değerler ile karşılaştırılmıştır. Şekil 9’da 15.Aralık.2004 tarihinde arazide ölçülen nem
değerleri dağılımdan elde edilen değerler ile karşılaştırılmaktadır. Ayrıca metodolojinin
uygulanmasında 1 olarak sabit alınan şekil parametresi; b, de değiştirilerek bu parametrenin
hassasiyeti araştırılmıştır. Kuru dönemi yansıtan 13.Kasım.2004 değerleri kullanılarak da benzer
doğrulama çalışması yapılmıştır (Şekil 10). Elde edilen dağılımın gözlenen değerler ile uyuştuğu
görülmektedir. Ayrıca 1 olarak sabit alınan şekil parametresinin değiştirilmesinin dağılım ile
ölçüm değerleri arasındaki örtüşmeyi arttırmadığı görülmektedir.

a

b

Şekil 8. Toprak neminin havzada ıslak (a) ve kuru (b) durumlardaki dağılımı
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Şekil 9. Modellenen ve ölçülen toprak nem değerlerinin ıslak durum için karşılaştırılması
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Şekil 10. Modellenen ve ölçülen toprak nem değerlerinin kuru durum için karşılaştırılması
3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Uygulanan metodun ortalama toprak neminin belirlenmesinde, toprak neminin araziye
dağıtılmasında, uç değerlerin nerelerde oluştuğunu göstermede ve uydu görüntülerinden elde
edilecek toprak nem değerlerinin hücre bazında karşılaştırmasının yapılabilmesini mümkün
kıldığı belirlenmiştir. Xinanxiang dağılımındaki şekil parametresinin 1 olarak kullanılmasının
çalışma alanı için de uygun olduğu belirlenmiştir.
Arazi çalışmalarında örnekleme noktalarının seçimi önemlidir. Topografik indeks, arazi
kullanımı ve toprak haritalarının birlikte değerlendirilerek elde edilen noktaların hidrolojik
benzerlik taşıyan bölgeleri ifade ettiği gözlenmiştir. Toprak neminin hacimsel olarak arazide
ölçümünün TDR ile oldukça kısa sürede ve kolay olduğu belirlenmiştir.
Ölçüm yapılan tüm tarihler için elde edilen CDFlerin topografik indekslerden elde edilen
CDFler ile birlikte ele alındığında havzanın ıslak olarak gözlendiği günlerde ortalamadan olan
sapma değerlerinin pozitif olanlarda daha yüksek ve negatif olanlarda ise daha düşük olduğu
gözlenmiştir.
Çalışma halen devam etmekte olup, aktif mikrodalga uydu görüntüleri ile toprak nem değerleri
arasındaki ilişkinin belirlenmesi hedeflenmektedir.
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ÖZET

Su dağıtım şebekelerinin boyutlandırılması oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir hidrolik
problemidir. Şebeke tasarımı, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak denemeyanılma yöntemleri, parametrik tasarım yöntemleri, en az eşdeğer boru yöntemi ve optimizasyon
yöntemleri olarak gruplandırılabilir. Bu çalışmada, doğrusal olmayan optimizasyon tekniği ile
boru maliyetini minimum yapan bir çözüm algoritması geliştirilmiştir. Doğrusal olmayan
optimizasyon tekniği olarak global optimumun bulunmasında iyi sonuçlar veren Genetik
Algoritmalar (GA) kullanılmıştır. Geliştirilen algoritma, düğüm noktalarında süreklilik ve gözler
için enerjinin korunumu prensibini, verilen hız ve basınç kriterleri altında sağlayan çözüm
kümelerinden maliyeti minimum olanını bulmaktadır. Bu çalışmada, geliştirilen algoritmanın
doğrulanması için literatürde pek çok araştırıcı tarafından incelenen bir örnek çözülerek modelin
geçerliliği gösterilmiştir. Ayrıca seçilen bir örnek şebeke, bir veya iki hazneden beslenme
durumuna göre farklı iki senaryo halinde incelenmiştir. Çalışmada, GA’ların içme suyu
şebekelerinin optimum tasarımı için etkin bir yöntem olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su dağıtım şebekeleri, Optimum tasarım, Genetik Algoritmalar.
OPTIMUM DESIGN OF WATER DISTRIBUTION NETWORKS BY GENETIC
ALGORITHM
ABSTRACT

Water supply in city centers is a complex and difficult hydraulic problems for engineers and
planners since it has many feasible solutions and its non-linearity. Water supply networks may
be solved based on trial-and-error method, parametric optimization and minimum equivalent
pipeline method after the process of computer technologies. This study proposes a non-linear
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optimization method, named as Genetic Algorithms (GA). GAs are a random search procedure to
find a global optimum by appropriately giving the objective function. The velocity and pressure
constraints are used in nodes when the cost function is minimized for the GA model. The
performance of the GA model is tested with an example, which is taken from literature.
Moreover, the GA model is performed with two more examples. Results shoved that the GA
model may be used to design the water supply networks.
Key Words: Water distribution systems, Optimum design, Genetic Algorithms.
1. GİRİŞ

Su dağıtım şebekelerinin amacı, istenilen miktarda, basınçta ve kalitede suyu tüketiciye
kesintisiz olarak ulaştırmaktır. Şebekenin planlanmasında su kaynağı veya kaynaklarının
durumu, topoğrafik durum, şehrin mevcut yerleşimi ve gelecekteki gelişmesi göz önünde
bulundurulur.
Su dağıtım şebekelerinin boyutlandırılması oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir hidrolik
problemidir. Şebeke tasarım ve inşaat problemi, ilk kent yaşamı kadar eski olmakla birlikte
modern şebeke tasarım yöntemlerinin kuramsal ifadeleri 1920-1930’lu yıllara dayanmaktadır.Bu
yöntemlerin yoğun ve zaman alıcı işlem gerektirmesi nedeniyle uzun yıllar bu yöntemler yerine
analog modellerin geliştirilmesi için çaba harcanmıştır.
Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sonucu analog modellerden sayısal modellere geçiş
yaşanmış ve Hardy-Cross yöntemiyle şebeke çözümü yapabilen ilk bilgisayar programları
1950’li yılların sonlarında hazırlanmıştır. [Hoag ve Weinberg, 1957; Graves ve Branscome,
1958] .1960-1970’ li yıllardan başlayarak günümüze kadar bilgisayar teknolojisindeki meydana
gelen büyük gelişmeler, deneme-yanılma esasına dayanan ve çok sayıda işlem gerektiren
“Hardy-Cross”, “Newton-Raphson” [Marlow ve diğ., 1966; Howard, 1968], “Newton-Cross”
[Mc Cormick ve Bellamy, 1968], “Lineer Analiz” [Wood ve Charles,1972] ve “Eşdeğer Boru
Yöntemi” [Tong ve diğ., 1961; Sevük ve Altınbilek, 1977; Karahan, 1994] gibi değişik tasarım
yöntemlerinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamıştır.
Su dağıtım şebekelerinin bilgisayar yardımıyla tasarımının yaygınlaşması, araştırma ve
uygulamacıları, boyutlandırılan sistemlerin ekonomik olarak tasarımı yönünde çalışmalara
yönlendirmiştir. Su dağıtım şebekelerinin optimizasyon yaklaşımı ile çözümüne ilk örnek olarak
Alperovits ve Shamir (1977)’in çalışmaları gösterilebilir. Bu çalışmada her boru farklı çaplardan
oluşan boru bölümlerine ayrılmış ve her boru bölümü karar değişkeni olarak kabul edilmiş ve
problem doğrusal bir probleme dönüştürülerek çözülmüştür. İzleyen yıllarda pek çok araştırmacı
[Quindry ve diğ. (1981), Fujimara ve diğ. (1987), Kessler ve Shamir (1989)] belirtilen çalışmada
izlenen yöntemi geliştirmiş ve doğrusal programlamaya dayanan farklı çözüm algoritmalaraları
önermişlerdir. Diğer bir optimizasyon yaklaşımı olarak ta, doğrusal olmayan programlama
tekniği ile birçok çalışma yapılmıştır [Fujiwara ve Khang, 1990; Varma ve diğ., 1997]. Bu
çalışmalarda, karar değişkeni olarak boru çapları kullanılmış ancak ticari çaplar yerine sürekli
çap yaklaşımı tercih edilmiştir. Bu nedenle gerçek problemlerde kullanılabilirliği mümkün
değildir. Belirtilen çalışmaların bu eksikliği Gessler (1981,1985)’de giderilmiş ve
optimizasyonda standart çaplar kullanılmıştır. Ancak, belirtilen çalışmaların tümünde izlenen
yöntemden dolayı global optimum çözümün elde edilmesi zayıf bir olasılıktır. Bu nedenle,
global optimum çözümünün elde edilmesinde etkin bir yöntem olan Genetik Algoritma (GA) son
yıllarda kullanılmaya başlanmıştır [Goldberg ve Kuo, 1987; Hadji ve Murphy, 1990; Savic ve
Walters, 1997; Cunha ve Sousa, 2001].
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Bu çalışmada GA’ların su dağıtım şebekelerinin optimum tasarımında kullanılabilirliği ve
sağladığı ekonomi, literatürde pek çok araştırmacı tarafından çözülen bir örnek üzerinde
incelenmiştir. Diğer bir örnek şebeke ise tek ve iki depodan beslenme durumları için iki senaryo
halinde incelenmiş ve ekonomik karşılaştırması yapılmıştır.
2. GENETİK ALGORİTMALAR

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 yaygın
olarak ikilik sayı düzeni ile temsil edilmektedir.
GA ile problem arasındaki bağ, uygunluk fonksiyonu F(x) ile sağlanır. Uygunluk fonksiyonu,
kromozomların gerçel sayılar kümesi şeklinde haritalanmasını sağlar. Bu fonksiyonun aldığı
değer ne kadar büyükse bireylerin uyumu o kadar iyi olur.
GA’lar ardışık jeneratif bir yöntemdir. GA’lar üç temel parametreyi kullanırlar: Yeniden
üretim, çaprazlama ve mutasyon. GA süreci içerisinde yapılan her bir jenerasyon mevcut olan
toplumdan yeni bir toplum ortaya çıkarır. Başlangıç için toplum büyüklüğü pz olsun. Her bir pz
bireyi bir tam sayıya atanır. Bu atama gelişigüzel veya deterministik olabilir. Yeniden üretim
süreci, en uygun bireyleri amaç fonksiyonuna bağlı olarak ve seçim operatörlerini, örneğin, rulet
tekeri veya turnuva [Goldberg ve Deb, 1991] gibi, kullanarak mevcut toplumun içerisinden
seçerler. Yeniden üretim operatörü mevcut jenerasyondaki en iyi bireylerin seçimini yaparak
gelecek jenerasyonlara geçmesini sağlarlar. Bu operatör işlemini tamamladıktan sonra
çaprazlama ve mutasyon operatörleri devreye girerek toplum içerisindeki diğer manipulasyonları
yapar. Konuyla ilgili detaylı bilgi Ceylan ve Bell (2004) ile Haldenbilen ve Ceylan (2005)’te
bulunabilir. 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. 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.
3. SU DAĞITIM ŞEBEKELERİNİN GENETİK ALGORİTMA 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], Koç ve diğ. (2003)’ de GA’ların şebeke
tasarımında kullanılabilirliği gösterilmiştir. Belirtilen çalışmada borulardaki debi değerleri
değişken olarak seçilmiş, süreklilik ve enerjinin korunumu ilkeleri sağlanacak şekilde
borulardaki debiler evrim süreci sonunda elde edilmiş ve elde edilen sonuçların Hardy-Cross ve
Newton yöntemleriyle karşılaştırması yapılmıştır. Bu çalışmada ise, amaç fonksiyonu olarak
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şebeke maliyetini minimum yapacak bir fonksiyon tanımlanmıştır. Şebekedeki boru çapları
değişken olarak seçilmiş olup boru çapları kümesi bir kromozomu oluşturmaktadır.

Modelleme sırasında ağırlık parametrelerinin ikilik sistemde temsil edilirken, her bir ağırlık
katsayısı için fazla sayıda bit kullanmak duyarlılığı artıracaktır. Ancak, bit sayısının fazla olması
hesaplama süresini de artırmaktadır. Bu katsayılar için gerekli olan ortalama bit sayısı ikilik
sistem de aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir:
2m ≥

DiU − DiL
+1
∆D

(1)

Denklem (1)’de DiL alt DiU üst limit değerlerini, ∆D ağırlık parametresinin duyarlılığını, m ise
gerekli olan dijit sayısını göstermektedir. Maliyeti minimum yaparak şebeke tasarımı için,
öncelikle kullanılan herbir değişkenin ikilik sayı sisteminde kodlanarak gerekli uzunluklarının
bulunması gerekir. Bu işlem için her bir katsayının alt ve üst limitleri verilerek, alt limitleri
(0000..) ve üst limitleri (1111...) temsil etmek koşulu ile, alt ve üst limitler arasında her bir
katsayının alabileceği değerler doğrusal olarak ölçeklendirilerek, bu katsayılara karşılık gelen
ikili bitler hesaplanır. Örneğin, şebekedeki her bir borunun 8 bit ile temsil edilmesi durumunda,
çap için ağırlık parametreleri aşağıdaki gibidir.
D =|

D1

| |

D2

| ....... .. |

DM

|

x = | 01001010 | | 10010110 | ......... | 00110111 |
burada M : şebekedeki boru sayısını göstermektedir. Boru çaplarının ikilik sayı sisteminden
gerçel sayı sistemine dönüşümü Denklem (2) ile verilmiştir.
Di = Di ,min + Φ i

Di ,max − Di ,min

(2)

2 li − 1

burada, Di ,min ve Di ,max boru çaplarının minimum ve maksimum değerlerini. Φi, ise ikilik sayı
sisteminden elde edilen tam sayıyı göstermektedir. Her çapın alt ve üst sınırlar arasında sonsuz
sayıda değer alabilmesi mümkündür. Ancak düğüm noktalarında süreklilik ve gözlerde enerjinin
korunumunu sağlamayan kromozomlar (çap kombinasyonları) ölecek, belirtilen koşulları
sağlayan kromozomlar arasından uygunluk fonksiyonu değerini en küçük yapan ise çözüm
olacaktır.
Şebekenin optimum tasarımında kullanılan uygunluk fonksiyonu Denklem (3)’de verilmiştir.
M

Min F ( x) = ∑ C (Di )Li

(3)

i =1

burada F(x) uygunluk (amaç) fonksiyonunu, Di ,“i” nolu borunun çapını, C (Di ) seçilen Di çapı
için birim maliyeti, Li ise “i” nolu borunun uzunluğunu göstermektedir.
Hız ve basınç kısıtları Denklem (4) ve (5)’de verilmiştir.
Vmin ≤ Vi ≤ Vmax

∀i , i = 1,2,3,......, M

(4)

Pmin ≤ Pj ≤ Pmax

∀j , j = 1,2,3,......, N

(5)
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burada V, hızı, P, basıncı, N, şebekedeki düğüm sayısını göstermektedir.
GA’nın su dağıtım şebekesi çözümüne uygulanması aşağıdaki adımlar kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
Adım 0. Başlangıç: GA için ilgili parametrelerin girilmesi (pz, pc, pm, tolerans).
Adım 1. Gen havuzu: Toplum büyüklüğü (pz) adet kromozom içeren gen havuzunun
oluşturulması.
Adım 2. Uygunluk: Her “x” kromozomu için uygunluk fonksiyonu F(x)’in hesaplanması ve
uygunluk fonksiyonunun minimum olup olmadığının kontrolü (Toplumdaki bireylere
ait amaç fonksiyonlarının ortalaması ile toplumdaki en büyük amaç fonksiyonunun
arasındaki farkın tolerans değerinden küçük olup olmadığının kontrolü), eğer minimum
ise Adım 4’e gidilmesi, değilse amaç fonksiyonunun değerine göre toplumun yeniden
üretilmesi ve Adım 2’ye gidilmesi.
Adım 3. Yeni toplum: Çaprazlama ve Mutasyon operatörlerinin uygulanmasıyla yeni
jenerasyonun yapılması, yeni toplumun oluşturulması ve Adım 2’ye gidilmesi.
Adım 4. Sonuçların yazılması
4. SAYISAL UYGULAMALAR

Bu bölümde, geliştirilen GA modelini doğrulamak ve performansını ölçmek amacıyla iki adet
örnek şebeke incelenmiştir. Birinci örnek literatürde pek çok araştırmacı tarafından çözülen bir
şebeke olup, modelin doğrulanması için kullanılmıştır. İkinci örnek ise, farklı depo
yerleşimlerinin şebeke maliyeti üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. İncelenen şebekelerin
ekonomik analizinde literatürde yaygın olarak kullanılan birim fiyatlar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Boru çaplarına göre birim fiyatlar
D (inç)

Birim Fiyat
(US$/m)

D (inç)

Birim Fiyat
(US$/m)

1

2

12

50

2

5

14

60

3

8

16

90

4

11

18

130

6

16

20

170

8

23

22

300

10

32

24
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4.1. Uygulama 1

Geliştirilen GA modelinin doğrulanması için, Şekil 1’de verilen literatürde pek çok
araştırmacı tarafından [Alperovits ve Shamir, 1977; Quindry ve diğ., 1981; Fujimara ve diğ.,
1987; Kessler ve Shamir, 1989] incelenen örnek şebeke çözülmüştür. Şekil 1’den görüleceği gibi
şebeke iki göz, 8 boru ve 7 adet düğüm noktasından oluşmaktadır. Şebeke, 210 m kotuna
yerleştirilen bir hazneden beslenmekte ve düğüm noktalarından çekilen debiler ve boru eksen
kotları da Şekil 1’de görülmektedir. Şebekede kullanılan tüm boruların William-Hazen
katsayıları 130 olarak seçilmiştir. Bu uygulamada literatürde herhangi bir hız ve basınç kısıtı
olmadığı için herhangi bir kısıt kullanılmamıştır.
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2

3

(160.00)

2

L=1000 m

3

L=1000 m

7

L=1000 m

4

(150.00)

4

L=1000 m

(155.00)
33.3334

(160.00)

5

L=1000 m

8

L=1000 m

75.0000

7

1

27.7778

27.7778

5

(210.00)

1

l=1000 m

(150.00)

(165.00) 6

6

L=1000 m

91.6667

55.5555

Şekil 1. Uygulama 1’e ait şebeke hesap planı

Yukarıda özellikleri tanımlanan şebeke GA ile çözülmüş ve her bir boruya ait debi, çap, hız,
hidrolik eğim, boru maliyeti ile toplam maliyet Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’den görüleceği
gibi toplam boru maliyeti 419.000 US$’dır. Aynı sonuç Savic ve Walters (1997), Sousa ve
Cunha (1998) tarafından da elde edilmiştir. Düğüm noktalarına ait hesap detayları ise Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 2. Uygulama 1 için boru hesap detayları
Boru
No

1
2
3
4
5
6
7
8

Düğüm No
Baş
Son
1
2
2
3
2
4
5
4
4
6
7
6
3
5
5
7

L (m)

Q (l/s)

D (mm)

D (inç)

Hız
(m/s)

J (%o)

Birim
Fiyat ($)

Maliyet
($)

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

311.1111
93.5778
189.7556
-9.0444
147.3778
-55.7111
65.8000
-0.1556

457.2
254.0
406.4
101.6
406.4
254.0
254.0
25.4

18
10
16
4
16
10
10
1

1.90
1.85
1.46
1.12
1.14
1.10
1.30
0.31

6.75
12.78
4.80
14.65
3.00
4.89
6.66
6.75

130
32
90
11
90
32
32
2

130,000
32,000
90,000
11,000
90,000
32,000
32,000
2,000
419,000

Σ

Tablo 3. Uygulama 1 için düğüm noktası hesap detayları
Düğüm Çekilen Debi
No
(l/s)
1
311.1111
2
27.7778
3
27.7778
4
33.3333
5
75.0000
6
91.6667
7
55.5556

Boru Eksen
Kotu (m)
210.00
150.00
160.00
155.00
150.00
165.00
160.00
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Enerji Çizgisi
Kotu (m)
210.00
203.25
190.46
198.45
183.80
195.44
190.55

Su Basıncı
(mss)
0.00
53.25
30.46
43.45
33.80
30.44
30.55

4.2. Uygulama 2

Bu uygulamada 4 gözden oluşan bir şebeke, tek veya iki hazneden beslenme durumlarına göre
farklı iki senaryo altında incelenmiştir. Birinci senaryoda, şebeke 480 m kotuna yerleştirilen bir
hazneden beslenirken ikinci senaryoda birinciye ek olarak 470 m kotuna yerleştirilen ikinci bir
hazne ile de beslenmektedir. Şebekede kullanılan tüm boruların William-Hazen katsayıları 130
olarak seçilmiş, borularda hız kısıtı, 0.5 ≤ V ≤ 2.0 m/s, basınç kısıtı, 20 ≤ P ≤ 80 mss olarak
kullanılmıştır. Senaryo (a) ve (b) için düğüm noktalarından çekilen debiler ve boru eksen kotları
sırasıyla Şekil 2(a) ve (b)’de görülmektedir.

11
14

L=1000 m

12

L=1000 m
(435.00)

(420.00)

10

L=1000 m

L=1000 m

30.00

10.00

11

7

6

(430.00)

13

15.00

1

5

(425.00)
25.00

(410.00)

9

L=1000 m

20.00

(480.00)

L=1000 m

15.00

4

5

L=1000 m

1

(440.00)

L=1000 m

6

L=1000 m

8

(440.00)

L=1000 m

20.00

15.00

7

2

2

(435.00)

10

L=1000 m

L=1000 m

3

3

(430.00)

L=1000 m

4

15.00

(a)

4

3

3

(430.00)

L=1000 m

L=1000 m

(435.00)

L=1000 m

L=1000 m

12

11
14

L=1000 m

(420.00) 10

13

20.00

L=1000 m

L=1000 m

4

30.00

10.00

11

7

6

(430.00)

5

(425.00)

25.00

10

5

L=1000 m

L=1000 m

(440.00)

15.00

L=1000 m
15.00

L=1000 m

6

L=1000 m

8

7

9

l=1000 m

L=1000 m

(470.00)

1

(440.00)

20.00

15.00

8

2

2

(435.00)

(410.00)

9

15.00

(b)

Şekil 2. Senaryo (a) ve (b) için şebeke hesap planları
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(480.00)
1

Şekil 2’de özellikleri verilen şebeke Senaryo (a) için çözülmüş ve her bir boruya ait debi, çap,
hız, hidrolik eğim, boru maliyeti ile toplam maliyet Tablo 4’te, düğüm noktalarına ait hesap
detayları ise Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 4. Senaryo (a) için boru hesap detayları
Boru
No

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

Düğüm No
Baş
Son
1
2
3
2
4
3
5
2
3
6
4
7
5
6
6
7
5
9
6
10
7
11
9
10
10
11

L (m)

Q (l/s)

D (mm)

D (inç)

Hız
(m/s)

J (%o)

Birim
Fiyat ($)

Maliyet
($)

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

165.00
-63.00
-42.75
-87.00
0.25
27.75
48.30
-1.30
13.70
19.85
16.45
-1.30
-1.45

355.6
254.0
254.0
254.0
25.4
254.0
203.2
50.8
101.6
152.4
152.4
50.8
50.8

14
10
10
10
1
10
8
2
4
6
6
2
2

1.66
1.24
0.84
1.72
0.50
0.55
1.49
0.64
1.69
1.09
0.90
0.64
0.71

7.10
6.14
3.00
11.17
16.16
1.35
11.14
11.82
31.61
8.71
6.15
11.76
14.39

60
32
32
32
2
32
23
5
11
16
16
5
5

60,000
32,000
32,000
32,000
2,000
32,000
23,000
5,000
11,000
16,000
16,000
5,000
5,000
271,000

Σ

Tablo 5. Senaryo (a) için düğüm noktası hesap detayları
Düğüm Çekilen Debi
No
(l/s)
1
-165.00
2
15.00
3
20.00
4
15.00
5
25.00
6
30.00
7
10.00
9
15.00
10
20.00
11
15.00

Boru Eksen
Kotu (m)
480.00
440.00
435.00
430.00
425.00
430.00
440.00
410.00
420.00
435.00

Enerji Çizgisi
Kotu (m)
480.00
472.90
466.76
463.76
461.74
450.60
462.42
430.13
441.89
456.27

Su Basıncı
(mss)
0.00
32.90
31.76
33.76
36.74
20.60
22.42
20.13
21.89
21.27

Senaryo (b) için boru ve düğüm noktası hesap detayları ise Tablo 6 ve 7’de verilmiştir.
Tablo 4 ve 6’dan, şebeke özellikleri aynı kalmasına karşılık şebekenin birden fazla kaynaktan
beslenmesinin boru maliyetini önemli ölçüde azalttığı görülmektedir. Geleneksel çözüm
yöntemlerinde, şebekenin ihtiyacının ne kadarlık bölümünün hangi hazneden karşılanacağının
ekonomik olarak belirlenmesi, koşulları sağlayan çok sayıda çözüm kümesi olduğundan oldukça
zordur. Geliştirilen modelde ise öngörülen kısıtları sağlayan optimum çözüm tek denemede elde
edilebilmektedir.
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Tablo 6. Senaryo (b) için boru hesap detayları
Boru
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Düğüm No
Baş
Son
1
2
3
2
4
3
5
2
3
6
4
7
5
6
6
7
2
7
5
9
6
10
7
11
9
10
10
11

L (m)

Q (l/s)

D (mm)

D (inç)

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

88.35
-29.39
-8.07
-43.96
1.32
-6.93
2.89
-43.51
76.65
16.08
17.72
16.21
1.08
-1.21

254.0
203.2
101.6
203.2
50.8
101.6
76.2
203.2
254.0
152.4
152.4
152.4
50.8
50.8

10
8
4
8
2
4
3
8
10
6
6
6
2
2

Hız
(m/s)
1.74
0.91
1.00
1.36
0.65
0.85
0.63
1.34
1.51
0.88
0.97
0.89
0.53
0.60

J
(%o)
11.49
4.44
11.85
9.36
12.09
8.95
7.17
9.18
8.83
5.90
7.06
5.98
8.33
10.25

Birim
Fiyat ($)
32
23
11
23
5
11
8
23
32
16
16
16
5
5
Σ

Maliyet
($)
32,000
23,000
11,000
23,000
5,000
11,000
8,000
23,000
32,000
16,000
16,000
16,000
5,000
5,000
226,000

Tablo 7. Senaryo (b) için düğüm noktası hesap detayları
Düğüm Çekilen Debi
No
(l/s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-88.35
15.00
20.00
15.00
25.00
30.00
10.00
-76.65
15.00
20.00
15.00

Boru Eksen
Kotu (m)

Enerji Çizgisi
Kotu (m)

Su Basıncı
(mss)

480.00
440.00
435.00
430.00
425.00
430.00
440.00
470.00
410.00
420.00
435.00

480.00
468.51
464.07
452.22
459.15
451.98
461.17
470.00
453.25
444.93
455.18

0.00
28.51
29.07
22.22
34.15
21.98
21.17
0.00
43.25
24.93
20.18

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, GA optimizasyon tekniği ile boru maliyetini minimum yapan bir çözüm
algoritması geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma, düğüm noktalarında süreklilik ve gözler için
enerjinin korunumu prensibini, verilen hız ve basınç kriterleri altında sağlayan çözüm
kümelerinden maliyeti minimum olanını bulmaktadır. Genetik algoritma yöntemi ilk bakışta bir
deneme yanılma yöntemi gibi görülmesine karşılık sürekli iyileşen denemeler yapıldığı için kısa
sürede yakınsamaktadır. Genetik Algoritma yönteminde kısıt olarak şartnamelerde belirtilen hız
ve basınç aralıkları olabileceği gibi incelenen şebekeye özel koşullar da kısıt olarak konulabilir.
Ayrıca, geliştirilen modelde, mevcut şebekelerin rehabilitasyon çalışmalarında şebekenin bir
bölümünün mevcut haliyle dikkate alınabilmesi ve eklenecek bölümün mevcut şebeke
bölümüyle birlikte optimum çözümü de mümkün olup, farklı cins ve pürüzlülükte boru
kullanımına, birden fazla hazne ve pompa, basınç düşürücü vana vb. elemanların kullanımına da
izin verilmektedir.
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GA su dağıtım şebekelerinin tasarımında yeni bir yöntemdir. Ülkemizde halen yaygın olarak
kullanılan ölü noktalar yöntemi yerine bilgisayar olanaklarının gelişmesi dikkate alınarak iteratif
çözüm yöntemlerinin yaygınlaşması, hatta bir adım daha ilerisi olarak şebeke maliyetlerinin
projeyi yapan mühendisin deneyimi ile sınırlı kalmaktan kurtaran, yönetmeliklerin öngördüğü
hız ve basınç limitlerini sağlayan global optimum çözümün elde edilmesine olanak sağlayan GA
yönteminin gerçek projelerin çözümünde kullanılması önerilmektedir.
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ÖZET

Bir akarsudaki akım havzaya düşen yağışa bağlı olmakla birlikte yağış olayının görülmesi ile
akımın oluşması arasında belli bir gecikme vardır. Akım tahminlerini yaparken bu gecikmeden
yararlanılır. Bu çalışmada, ileri beslemeli geriye yayınım metodu (İBGYSA), radyal tabanlı
fonksiyonlara dayalı sinir ağı (RTYSA) ve genelleştirilmiş regresyon sinir ağı (GRSA) olmak
üzere üç yapay sinir ağı (YSA) metodu ile yağış ve önceki akım değerleri kullanılarak akım
tahminleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar regresyon analizi sonuçları ile karşılaştırılmış ve
daha başarılı bulunmuştur. GRSA ve RTYSA metodları İBGYSA metodunda olduğu gibi bir
iteratif eğitim prosedürü gerektirmemekte ve bu iki yöntemle tek simülasyonda değişmeyen bir
sonuç elde edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akım tahmini, ileri beslemeli geriye yayınım sinir ağı, radyal tabanlı
fonksiyon, genelleştirilmiş regresyon sinir ağı, regresyon analizi.
FLOW ESTIMATION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK METHODS AND
REGRESSION ANALYSIS
ABSTRACT

Though the flow on the river is dependent on the precipitation falling over the drainage basin,
there is a response lag between rainfall and the river flow. This time delay is considered in any
flow estimation. In this study, flow estimation based on the rainfall and previous flow data has
been carried out using three artificial neural network (ANN) methods; feed forward back
propagation (FFBP), radial basis function (RBF) and generalized regression neural network
(GRNN). The obtained results are compared with those of the conventional regression analysis
and found superior. GRNN and RBF methods do not require an iterative training procedure as in
(FFBP) method and an immutable result can be obtained with these two algorithms.
Key Words: Flow estimation, feed forward back propagation neural network, radyal basis
function, generalized regression neural network, regression analysis.
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1. GİRİŞ

Gelecekteki belli bir tarihte görülecek akımın tahmini, taşkın uyarılarının yapılması, taşkın
kontrolü maksatlı haznelerin işletilmesi, akarsuyun su potansiyelinin belirlenmesi, kurak
dönemlerde hidroelektrik üretiminin, şehir suyu ve sulama suyunun dağıtımı ve akarsularda
ulaşımın planlanması açısından önem taşımaktadır.
Bir akarsu havzasına, üzerine düşen yağışı çıkış noktasında akarsudaki akış haline dönüştüren
bir sistem gözüyle bakılabilir. Akarsu havzasına düşen yağışın akış haline dönüşümü olayını
benzeştiren yağış-akış modelleri özellikle taşkın hidrolojisinde önem taşır.
Havzanın yağışı akışa dönüştürmesi sürecinin fiziksel yönleriyle daha iyi bir şekilde
benzeştirilebilmesi için parametrik (çok bileşenli, kavramsal) modeller geliştirilmiş ve bilgisayar
programları hazırlanmıştır. Bu modellerde akarsu havzası, biriktirme sistemleri ve bunların
arasındaki ilişkilerle temsil edilir. Parametrik modeller özellikle kapalı kutu modellerinin
kullanılamadığı, havzanın özelliklerinin değiştirilmesinin etkilerini incelemek istenen
durumlarda yararlı olur.
Yapay sinir ağları gibi kapalı kutu modellerinde ise havzanın yağışı akışa dönüştürmesi
sürecinin ayrıntılarına girilmemektedir. Bu tip modellerde havzaya yağışı akışa çeviren kapalı bir
kutu gözüyle bakılır. Sistemin dönüşüm fonksiyonunun o havzada gözlenmiş olan yağış ve akış
kayıtlarına dayanarak belirlenmesine çalışılır. [Bayazıt, 1998].
Kapalı kutu sistem deyimi ile yapısal özellikleri ve çalışma tarzları ayrıntılı şekilde ve tam
olarak ölçülüp değerlendirilemeyen ve dolayısıyla modellendirilmeleri oldukça güç veya
imkansız olabilen sistemler kastedilir. Kapalı kutu sistemlerin modellenmesi sistem davranışı
kavramına dayanmaktadır. Davranış fonksiyonları havzanın girdi ve çıktı dataları üzerinde
belirlenir [Müftüoğlu, 1991]. Birim hidrograf metodu yağış-akış ilişkisinin modellenmesinde
sıkça kullanılan bir kara kutu modelidir.
2. YAPAY SİNİR AĞLARI

Yapay sinir ağları, insan beyninin çalışma mekanizması taklit edilerek geliştirilen ve biyolojik
olarak insan beyninin yaptığı temel işlemleri belirli bir yazılımla gerçekleştirmeyi amaçlayan bir
mantıksal programlama tekniğidir. Bilgisayar ortamında, beynin yaptığı işlemleri yapabilen,
karar veren, sonuç çıkaran, yetersiz veri durumunda var olan mevcut bilgiden yola çıkarak
sonuca ulaşan, sürekli veri girişini kabul eden, öğrenen, hatırlayan bir algoritma yapay sinir
ağları (YSA) olarak adlandırılır, [Keskin ve Terzi, 2001].
Lineer olmayan sistem davranışının modellenmesindeki başarısından dolayı, yapay sinir
ağlarının hidroloji ve hidrolik konularında uygulamaları son zamanlarda artmıştır. YSA’nın su
kaynaklarında sıkça karşılaşılan değişik problemlere uygulanması ile ilgili çok sayıda çalışma
bulunmaktadır. Lineer olmayan YSA yaklaşımının yağış-akış ilişkisini iyi temsil ettiği
gösterilmiştir [Minns ve Hall, 1996; Fernando ve Jayawardena, 1998; Cığızoğlu ve Alp, 2004].
YSA teknolojisi günlük akımların; günlük yağış, sıcaklık, ve kar erimesi verilerinin fonksiyonu
olarak kestiriminde kullanılmıştır [Tokar ve Johnson, 1999]. YSA, aynı zamanda değişik yeraltı
suyu problemlerinde kullanılmıştır [Rogers ve Dowla, 1994]. YSA ayrıca birim hidrograf elde
edilmesinde [Lange 1998], bölgesel taşkın frekans analizinde [Hall ve Minns, 1998] ve
kanalizasyon akımlarının tahmininde [Djebbar ve Alila, 1998] olumlu sonuçlar vermiştir. Askı
maddesi konsantrasyonu kestirimi ve tahmini de YSA uygulamalarına dahil olmuştur [Cığızoğlu,
2002]. İleri beslemeli geriye yayınım algoritmasının akım serisi kestirimlerinde klasik istatistik
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ve stokastik modellere nazaran daha başarılı olduğu gösterilmiştir [Brikundavyi ve diğ., 2002;
Cığızoğlu 2003a, b].
2.1. İleri Beslemeli Geriye Yayınım Sinir Ağı

Bu yapay sinir ağında girdi, gizli ve çıktı birimleri olmak üzere üç farklı birim bulunmaktadır.
Her birim birçok hücreden oluşmakta olup birimler aralarında ağırlık kümeleri ile
bağlanmaktadırlar. Bağlanma şekli ve her kısımdaki hücre sayısı değişebilmektedir. Aynı
kısımdaki hücreler arasında iletişim olmasına izin verilmemektedir. Hücreler girdiyi ya başlangıç
girdilerinden ya da ara bağlantılardan alırlar. Geriye doğru hata yayılması iki etaptan
oluşmaktadır: çıktı birimindeki çıktı bilgi sinyalini hesaplamak için girdi hücrelerindeki 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 ve 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 hücrelerinde xi, i=1,….,k girdi değerleri, çıktı hücrelerinde de Tn, n =1, .., m
çıktı değerleri kümesi bulunan toplam N adet girdi grubu bulunmaktadır. Girdi değerleri gizli
hücrelerdeki 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

ij x i

j=1,…….h

(1)

i =1

burada Hj j gizli hücrenin girdisi, wij ise i hücresinden j hücresine doğru olan bağlantı ağırlığıdır.
Her gizli hücre bir sigmoid fonksiyonu yardımı ile bir gizli hücre çıktısı, HOj, oluşturmaktadır.
HOj şu şekilde tanımlanmaktadır:
HO j = f (H j ) =

1
1 + exp − H j + θ j

[(

(2)

)]

burada Hj hücrenin girdisi, f(Hj) hücre 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 hücrelerine 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 hücre 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

(8)

wij (r+1)=wji(r)+ ∆wji (r)

(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 ve Sunilkumar, 1995].
2.2. Genelleştirilmiş Regresyon Sinir Ağı

Specht tarafından önerilen genelleştirilmiş regresyon sinir ağı geriye yayınım metodunda
olduğu gibi bir iteratif eğitim prosedürü gerektirmemektedir [Specht, 1991]. F(x,y) ortak olasılık
yoğunluk fonksiyonunun bilinmesi durumunda, bağımsız x değişkenine göre bağımlı y
değişkeninin regresyonu:

592

∞

[ ]

E yX =

∫ y f ( X , y )dy

−∞
∞

(11)

∫ f ( X , y )dy

−∞

şeklinde ifade edilir.

Eğer olasılık yoğunluk fonksiyonu bilinmiyorsa gözlenen Xi ve Yi değerlerinden bu
fonksiyon tahmin edilir.
1

^

f ( X, Y ) =

(2π )( p +1) / 2 s ( p +1)

(

)

(

 X − X i T (X − X i )
 Y −Y i
1 n
exp
−
exp

−
∑ 
n i =1
2s 2
2s 2




)

2





(12)

Bu denklemde p, x vektörünün boyutu, n, gözlenen veri sayısı, s ise düzeltme
parametresidir. Di2 bir skaler fonksiyon olmak üzere,
Di2= (X-Xi)T(X-Xi)

(13)

olarak tanımlanırsa, bağımsız x değişkenine göre bağımlı y değişkeninin regresyonu,
 Di 2 
i
−

Y
exp
∑
 2s 2 
^
i =1


Y (X ) =
2
n
 D 
exp − i 2 
∑
 2s 
i =1


n

(14)

şeklinde bulunur.
2.3. Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağı

Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağları, YSA literatürüne ilk olarak Broomhead ve Lowe
[1988] ile girmiştir. RTYSA modeli biyolojik nöronlarda gözlenen yerel tepkilerden esinlenerek
geliştirilmiştir. [Poggio ve Girosi, 1990].
RTYSA yaklaşımının teorik temeli çok değişkenli fonksiyonların enterpolasyonuna

dayanmaktadır. Burada amaç (x s , y s )s =1 ifadelerinin enterpolasyonunu yapmaktır. Bu durumda
xs ∈ Rd olmalıdır. Bu denklemde F lineer uzayda bir fonksiyon olduğundan yani doğrusal bir
fonksiyon olduğundan Radyal Tabanlı Fonksiyonlar yaklaşımında enterpolasyon fonksiyonu F,
temel bazı fonksiyonlarının lineer bir kombinasyonudur.
N

(

N

)

F ( x ) = ∑ ws φ x − x s + p ( x )

(15)

s =1

Burada ⋅

Öklid normu, w1, ..., wN reel sayılar, φ gerçek değişkenli bir fonksiyon ve

p ∈ ∏n ise en fazla n. derecede olabilen d sayıda değişkeni olan bir polinomdur.
d

Enterpolasyon

problemi,

w1,

...,

wN değişkenlerinin
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ve

p = ∑l =1 a1 p j polinomunun
D

belirlenmesini kapsamaktadır. Bu polinomda

∏

d
n

a standart temel ve a1, ..., aD sayıları da reel

katsayılardır. Enterpolasyon şartları şunlardır:

F (x s ) = y s ,
N

∑ w p (x ) = 0,
s

s

j

s = 1, ..., N

j = 1, ..., D

(16)
(17)

s =1

Enterpolasyon probleminin herhangi bir veri noktaları seçimi için tek bir çözümü varsa, φ
fonksiyonu radyal tabanlı fonksiyon olarak adlandırılır. Bu durumlarda denklem (15)’deki
polinom terimleri ihmal edilebilir ve denklem (16)’daki terimler ile toplandığında denklem (18)
elde edilir.

φw= y

(18)

Burada w = (w1, …, wN), y = (y1, …, yN), ve φ de aşağıdaki gibi tanımlanan bir N x N matrisdir:

((

φ = φ xk − xs

))

k , s =1, ..., N

(19)

φ’nin tersi varsa, enterpolasyon probleminde w’nin çözümü direk olarak w = φ-1 y şeklinde
hesaplanabilir. En çok tercih edilen radyal tabanlı fonksiyonlar Gauss tabanlı fonksiyonlardır.
Bunlar şöyle ifade edilir:

φ ( x − c ) = e − ( x −c / 2σ )
2

(20)

d

Bu fonksiyonun c ∈ R merkezinde en yüksek değeri alır merkezden uzaklaştıkça değeri
küçülür.
Radyal Tabanlı Fonksiyonların enterpolasyonunda kesin çözüm her (xs,ys) veri noktası için
vardır. Normal şartlarda enterpolasyon probleminin kesin çözümü verilen noktalar arasında
salınım yapan sıradan bir fonksiyondur. Kesin enterpolasyon işleminin bir diğer problemi, temel
fonsiyonlarının sayısının veri noktalarının sayısına eşit olmasıdır. Bu nedenle NxN olan φ
matrisinin tersinin hesaplanması pratikte çok zor olmaktadır.
3. UYGULAMA

Bu çalışmada, su kaynakları uygulamalarında sıkça kullanılan ileri beslemeli geriye yayınım
metodu ile son zamanlarda uygulanmaya başlanan radyal tabanlı fonksiyonlara dayalı sinir ağı
ve genelleştirilmiş regresyon sinir ağı yöntemleri akım tahmini için uygulanmış ve sonuçlar
seçilen performans kriterleri cinsinden karşılaştırılmıştır. Veri olarak, Amerika Birleşik
Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu’nun internet sitesinde yayınlamış olduğu Pennslyvania
eyaletindeki Juniata Nehri’ne ait günlük akım değerleri kullanılmıştır (USGS İstasyon No:
01567000). Yağış ile akış arasındaki ilişkiyi de araştırabilmek için Juniata Nehir Havzası’ndaki
meteoroloji istasyonlarının verileri elde edilmeye çalışılmış; Amerika’daki Ulusal İklim Veri
Merkezi’nden (National Climatic Data Center, NCDC) bu istasyonlara ait yağış verileri temin
edilmiştir. Juniata Havzası’ndaki 3 meteoroloji istasyonunun günlük toplam yağış verilerinin
ortak ölçüm süreleri açısından çalışmamız için uygun olduğu tespit edilmiştir. Modellerde bu 3
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istasyonun yağış verilerinin ortalaması kullanılmıştır. Bölgesel ortalama yağış yüksekliği
bulunurken havza haritası temin edilerek Thiessen Metodu kullanılmıştır.
Havzadaki meteoroloji istasyonlarına ait günlük toplam yağış değerleri ile günlük akım
değerlerinin en uzun süreli ortak ölçüm zamanı olan 01.01.1983 ile 23.09.1989 tarihleri
arasındaki 2458 veri, üç farklı yapay sinir ağı uygulamasında da kullanılmıştır. Bu verilerden ilk
2000’i eğitim, son 458 değer ise test amacı ile kullanılmıştır. Modeller yapay sinir ağları
işlemlerinin yapılabildiği MATLAB 6.0 adlı bilgisayar yazılımı kullanılarak hazırlanmıştır.
Oluşturulan yapay sinir ağları mimarisinde 3 gün önceye kadar olan yağış verileri girdi olarak
alınmış, çıktı tabakasındaki akım değerleri hesaplanmıştır. Girdi tabakasındaki hücre sayısı
belirlenirken bir ilk yaklaşım olması bakımından yağış ile akım arasındaki korelasyon
katsayılarına bakılmıştır. Tablo 1’de genelleştirilmiş regresyon sinir ağı yöntemiyle farklı girdi
hücre sayıları ve düzeltme parametresi (s) değerleri kullanılarak bulunan sonuçlar özetlenmiştir.
Tablo 1. Genelleştirilmiş regresyon sinir ağı metodu ile akım tahmini.
Girdi tabakasındaki
hücreler

Pt
Pt, Pt-1
Pt, Pt-1, Pt-2
Pt, Pt-1, Pt-2, Pt-3
Pt, Pt-1, Pt-2, Qt-1
Pt, Pt-1, Pt-2, Qt-1, Qt-2

Düzeltme
parametresi (s)
0.02
0.03
0.02
0.04
0.03
0.03

OKH
(m6/s2)
19923
16081
15217
15122
4742
4549

R2

0.080
0.247
0.285
0.302
0.784
0.802

Tablo 2’deki akım tahmini simülasyonlarında İBGYSA metodunun GRSA’na göre daha iyi
sonuç verdiği görülmüştür. Ancak belli bir YSA mimarisi için İBGYSA metodu ile en iyi sonucu
elde etmek için çok sayıda simülasyon yapılması gerekmektedir. Bunun nedeni, eğitim
başlangıcında her seferinde rastgele dağılmış farklı başlangıç ağırlık değerlerinin atanmasıdır.
İleri beslemeli geriye yayınım sinir ağında aktivasyon fonksiyonu olarak tanjant hiperbolik
fonksiyonu kullanılmış; girdi ve çıktı değerleri ayrı ayrı 0.1 ile 0.9 arasında ölçeklendirilmiştir.

Tablo 2. İleri beslemeli geriye yayınım metodu ile akım tahmini.
Gizli tabakadaki
OKH
R2
hücre sayısı
(m6/s2)
Pt
1
20622
0.028
Pt, Pt-1
2
16238
0.252
Pt, Pt-1, Pt-2
2
14009
0.343
Pt, Pt-1, Pt-2, Pt-3
3
18510
0.271
Pt, Pt-1, Pt-2, Qt-1
3
2800
0.900
Pt, Pt-1, Pt-2, Qt-1, Qt-2
3
3834
0.869
Tablo 3’de radyal tabanlı sinir ağı yöntemi ile elde edilen sonuçlar gösterilmiştir. Girdi
tabakasında sadece yağış değerlerinin alındığı alternatiflerden en iyi sonuç vereni, (OKH=13444
m6/s2, R2=0.367) regresyon analizi sonrasında elde edilen ortalama kare hatası ve belirlilik
katsayısı ile kıyaslandığında (OKH=14701 m6/s2, R2=0.362) daha iyi netice verse de düşük
belirlilik katsayısından da anlaşılacağı üzere yeterince tatmin edici değildir.
Girdi tabakasındaki
hücreler
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Tablo 3. Radyal tabanlı fonksiyonlara dayalı sinir ağı yöntemi ile akım tahmini.
Girdi tabakasındaki hücreler

Yayılma parametresi

OKH (m6/s2)

R2

0.3
0.8
0.6
0.8
0.4
0.3

19770
15836
14248
13444
2292
1464

0.097
0.270
0.329
0.367
0.918
0.940

Pt
Pt, Pt-1
Pt, Pt-1, Pt-2
Pt, Pt-1, Pt-2, Pt-3
Pt, Pt-1, Pt-2, Qt-1
Pt, Pt-1, Pt-2, Qt-1, Qt-2

Girdi tabakasında yağış değerlerine ek olarak önceki akım verisi de alındığında sonuçlarda
olumlu gelişmeler olmuştur. En iyi sonuç (t-2), (t-1), t anlarındaki yağış ve (t-2), (t-1) anındaki
akım değerinin girdi olarak alınmasıyla elde edilmiştir. Bu YSA mimarisi kullanıldığında OKH
değeri 2292 m6/s2’ye düşerken R2 değeri 0.940 değerine yükselmektedir. RTYSA sonucuna ait
hidrograf ve saçılma diyagramı Şekil 1’de verilirken regresyon analizi neticeleri de Şekil 2’de
gösterilmiştir. Bu grafikler incelendiğinde özellikle küçük akış değerlerinin tahmininde yapay
sinir ağlarının regresyona nazaran daha başarılı olduğu görülmektedir. Regresyon analizi
neticesinde ortalama kare hatası OKH=2839 m6/s2 olarak hesaplanırken belirlilik katsayısı
R2=0.867 bulunmuştur.
1200

1200
Hesaplanan Akım (m 3/s)

____ Gözlenen _ _ _ RTYSA

Akım (m 3/s)

1000
800
600
400
200

y = 1.0295x + 0.4172
R2 = 0.9402

1000
800
600
400
200
0

0
0

100

200

300

400

0

500

500

1000

1500

3

Gözlenen Akım (m /s)

Zam an (gün)

Şekil 1. Radyal tabanlı sinir ağı metodu ile akım tahmini ve saçılma diyagramı.
1200

1200

____ Gözlenen _ _ _ Regresyon

Hesaplanan Akım (m 3/s)

Akım (m 3/s)

1000
800
600
400
200
0

1000

y = 0.8881x + 14.156
R2 = 0.8667

800
600
400
200
0

0

100

200

300

400

500

0

Zam an (gün)

200

400

600

800
3

1000 1200

Gözlenen Akım (m /s)

Şekil 2. Regresyon analizi ile akım tahmini ve saçılma diyagramı.
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4. SONUÇLAR

Bu çalışmada, üç farklı yapay sinir ağı yöntemiyle yağış-akış ilişkisi modellenerek akım
tahminleri yapılmaya çalışılmıştır. Girdi tabakasında önce sadece yağış değerleri alınarak akım
tahmin edilmeye çalışılmış, yapay sinir ağının girdi tabakasında yağış değerlerine ilave olarak
önceki akım değerleri de alındığında sonuçların belirgin bir şekilde düzeldiği görülmüştür.
Literatürdeki yapay sinir ağı çalışmalarında çoğunlukla kullanılan ileri beslemeli geriye yayınım
yönteminde eğitim aşamasının yerel minimumda son bulması ihtimali ve her simülasyonda
başlangıç ağırlık değerlerinin rastgele değerler olarak atanması dezavantajları nedeniyle yağışakış ilişkisi farklı yapay sinir ağı algoritmalarıyla da modellenmiştir. Uygun yayılma parametresi
seçildikten sonra tek simülasyonda değişmeyen bir sonuç veren radyal tabanlı yapay sinir ağı
metodu sonuçları regresyon analizi neticeleriyle kıyaslanmış ve daha başarılı bulunmuştur.
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ÖZET

Su mühendisliğinde gelişen teknoloji ile beraber günümüzde bilgisayar destekli tasarım
çalışmaları hız kazanmıştır. Tasarıma bilgisayarın girmesi ile klasik tasarım yöntemlerinin ön
göremediği birçok unsur görülebilmekte ve daha sağlıklı tasarımlar yapılabilmektedir. Bu
çalışmada su mühendisliğinde kullanılan hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemlerine
değinilmiş ve çok fazlı akımların dinamik analizleri için kullanılan FLUENT paket programı
yardımı ile 25m den 40m ye genişleyen 120m kret uzunluğuna sahip, 2465 m3/s lik deşarj debisi
olan Kars barajı yandan alışlı dolusavak teknesi üç boyutlu olarak modellenmiş ve çözüm
yapılmıştır. Bulunan sonuçlar ile klasik tasarım yöntemleri ile elde edilen sonuçlar
karşılaştırılmış ve klasik yöntemler ışığında yapılmış tasarım üç boyutlu analiz sonuçlarına göre
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sayısal Modelleme, Yandan Alışlı Dolusavak, FLUENT
TREE DIMENSIONAL ANALYSIS OF SIDE CHANNEL SPILLWAY OF KARS DAM
ABSTRACT

In water engineering, computer supported design studies recently have been developing
rapidly together with developing technology in this area. Inclusion of computers in design
process provides the consideration of many factors that cannot be realized by classical design
methods, and therefore designs have become more reliable. In this study, computational fluid
dynamic methods used in water engineering is dealt with and the side channel spillway of the
Kars Dam which has a discharge flow rate of 2465 m3/sec and a crest length of 120 m widening
from 25 m to 40 m, has been modelled three-dimensionally by using FLUENT a model used for
the dynamic analysis of multi-phased flows. The output of the model is compared with those
found by classical design methods, and design of classical methods is evaluated according to the
three-dimensional analysis results.
Key Words: Numerical modeling, side channel spillway, FLUENT
599

1. YANDAN ALIŞLI DOLUSAVAKLAR VE KLASİK TASARIM YÖNTEMLERİ
1.1. Genel

Yandan alışlı dolusavaklar, dik yamaçlara sahip derin vadilerde dolusavagın yerleştirilmesi
için yeterli mesafenin bulunmaması halinde veya çok derin kazılardan kaçınmak için yapılırlar.
Yandan alışlı bir savakta; su önce bir dolusavak eşiğini aşarak tekneye boşalmakta sonrada yan
kanal içinde mansaba aktarılmaktadır. Dolusavak eşiği muayyen bir su seviyesinde maksimum
dolusavak deşarjını tekneye boşaltabilecek kapasitede olmalıdır. Dolusavak eşiği genellikle bir
OGEE profili olarak teşkil edilmektedir. Yandan alışlı dolusavakların en büyük dezavantajı
kretin belirli bir uzunluğundan sonra uzunluğu ne kadar arttırırsak arttıralım hidrolik verimin
yükseltilememesidir.
Bu dolusavaklarda dolusavak kreti ve taşkın dengelenmesi karşıdan alışlı dolusavaklardaki
gibidir. Yalnızca teknenin hidrolik hesabı farklıdır. Teknedeki akım deşarj kanalına geçişte kritik
derinlikten geçirilerek bir kontrol kesiti oluşturulmaya çalışılır. Kritik derinliğin meydana
gelmesi için ya kesitin tabanından veya yanlardan daraltılması veya eğimin ani değişmesi ya da
her ikisinin birden yapılması gerekmektedir.
1.2. Teknede Hidrolik Hesaplar

Tekne içerisinde akım şartlarının hesaplanmasında momentum denklemleri kullanılır. Buna
göre eşikten boşalan suların kanal içerisindeki türbülans dolayısıyla tamamen enerjilerini
kaybettikleri ve kanal boyunca olan akımın sadece su yüzeyindeki alçalmadan ileri geldiği kabul
edilmektedir. Teknedeki su yüzü hesabı kanalın iki kesiti için momentum eşitliğinin yazılması ile
elde edilmiş olan şu formülle yapılır:

∆Y =

Q1 (V1 + V2 ) 
V2 (Q2 − Q1 ) 
(V2 − V1 ) +

g (Q1 + Q2 ) 
Q1


(1)

Burada:

∆Y : İki kesit arasında su yüzeyinde ki alçalma
Q1, Q2 : 1 ve 2 kesitlerindeki debiler
V1, V2 : 1 ve 2 kesitlerindeki akım hızlarını göstermektedir.
Q1 ve Q2 debileri dolusavak eğiminin 1 ve 2 kesitlerinin membaında kalan kısmından deşarj
olan miktarlardır ve bilinmektedirler. Eğer kesitlerden birindeki derinlik bilinirse ikinci kesitteki
derinlik tatonmanla bulunabilir. Su yüzü hesabına akımın kritik derinlikten geçtiği belirli bir
kontrol kesitinden başlanılmaktadır.
1.3. Kontrol Kesitinin Yerinin Belirlenmesi

Tekne içerisindeki akım kanal tabanının eğimine ve kanal sonundaki bir kontrol kesitinin
tesirlerine bağlı olarak kritik altı veya kritik üstü akım olmaktadır. Eğer kanal tabanının eğimi
kritik akım meydana getiren eğimden fazla ise ve yan kanal sonunda bir kontrol kesiti teşkil
edilmemişse bütün kanal boyunca akım kritik altı olmaktadır. Bu durumda su hızları artmakta
akım derinliği azalmakta ve dolayısıyla eşikten düşen sular daha yüksek mesafeden kanal
tabanına düşmektedir. Teknenin aşağı kısmında kanaldaki akım derinliğini fazlalaştıracak bir
kontrol kesitinin yapılmış olduğu hallerde suyun kritik üstü derinlikte akması sağlanır. Bu
durumda akış hızı azalmakta su derinliği artmakta ve maksimum su seviyesi ile teknedeki su
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seviyesi arasındaki düşü azalmış olacaktır. Kritik üstü akımda dolusavaktan aşan sular az bir
düşüden sonra teknedeki suya daha yavaş hızlarla karışmakta ve tekne akımında enine
dalgalanmalar en az seviyeye inmektedir.
Muayyen bir noktadaki kontrol kesiti o noktadaki kanalın daraltılması ile veya kanal tabanına
bir eşik konulması ile elde edilebilir. Akım kanal kesitindeki böyle bir daralmadan minimum
özgül enerji altında geçmekte ve kontrol kesitinde akım kritik derinliğe sahip olmaktadır.
Teknedeki suyun derinliği eşiğin deşarjına engel olmamak şartı ile mümkün olduğunca fazla
olmalıdır.
Kontrol kesitinin yeri belirlendikten ve taban eğimi ile tekne genişliklerinin seçilmesinden
sonra kritik derinlik hesaplanır. Bu derinlik kullanılarak kontrol kesitinden membaya doğru
rakortman kaybı 0.2 ∆hv kabul edilerek Bernoulli denklemi uygulanırsa aşağıdaki ifade yazılır:

d + hv = d c + hvc + 0.2(hvc − hv )

(2)

Burada :
hv : Memba kesitindeki hız yüksekliği (m)
hvc : Kritik derinlik kesitinde hız yüksekliği (m)
dc : Hesaba başlanan kritik derinlik (m)
d : Memba kesitindeki su derinliği (m)
(hvc – hv) : İki kesit arasındaki hız yük farkı (m)
Bu denklem tatonmanla çözülerek aranan d değeri bulunur. Bu ilk adımdan sonra tekne
içerisinde mansaptan membaya doğru uniform olmayan akım hesabı yapılarak su hattı belirlenir.
Hesaplar tamamlanınca taban hattı kesin olarak kotlandırılır.
2. SAYISAL UYGULAMA

Sayısal uygulama amacı ile Kars il merkezinin 15 km kuzey doğusunda Kars çayı üzerinde
planlanan Kars barajının dolusavağı seçilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğünce Kars çayı
havzasındaki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi amacı ile “Kars Çayı Havzası Projesi”
geliştirilmiş ve 1999 yılında master plan raporu yayınlanmıştır. Kars barajı bu master plandan
faydalanılarak 2003 yılı içerisinde planlanmıştır. Baraj karakteristikleri aşağıda verilmiştir:
Tablo 1. Kars Barajı karakteristikleri
Amacı

Sulama + Enerji

Tipi

Kil Çekirdekli Toprak

Kret Kotu

1711.50 m

Talveg Kotu

1664.00 m

Temelden Yükseklik

51.00m

Kret Uzunluğu

511.00 m
1 100 000 m3

Toplam Dolgu Hacmi
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2.1. Hidroloji

Drenaj alanı yaklaşık 2928 km2 olan Kars barajı aks yerinde yıllık ortalama 313,29 hm3 akım
geçerken 216,5 hm3 lük kısmı işletmeye sokulmaktadır. Baraj yerinde yapılan ölçümler ve
hesaplar neticesinde Katastrofal taşkın piki 2719 m3/s (354 hm3 ) olarak hesaplanmıştır.
2.2. Kars Barajı Dolusavağı ve Klasik Yöntemlerle Tasarımı

Kars barajının dolusavağı öncelikli olarak jeolojik şartlardan dolayı sağ sahile oturtulmuş ve
Q=2719 m3/s olan katastrofal debi yardımı ile taşkın öteleme hesapları neticesinde tasarım debisi
QT = 2465 m3/s bulunmuştur. Bu debinin atılabilmesi için su yükü membada Kars şehrinin
durumu da dikkate alınarak H0 =4,62 m ve kret uzunluğu L=120 m olarak belirlenmiş ve savak
eşiği buna göre tasarlanmıştır. Tekne başlangıç genişliği 25m tekne sonu genişliği 40m ve taban
eğimi 0.01 olarak belirlenmiştir. Dolusavağın genel yerleşimi Şekil 1 de görülmektedir.
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Topografik nedenlerden dolayı şüt kanalı tekneden sonra doğrusal olarak dere yatağına
bağlanamamış ve R=100m yarıçaplı bir kurp ile tekneye bağlanmıştır. Tekneden sonra bu kurbun
etkilerini en aza indirebilmek, tekneden çıkan akımı daha düzenli tutabilmek için tekne ile kurp
arasına 20 m’lik bir aliyman yerleştirilmiş ve tekne çıkışı ile şut kanalı başlangıcı arasında kalan
bölgenin taban eğimi sıfır olarak belirlenmiştir. Kontrol kesiti pratikte şut kanalı başlangıcının
daha gerisinde oluşacağı halde, hesap kolaylığı açısından km: 0+202.83 kontrol kesiti olarak
düşünülmüş ve taban eğiminin şut kanalında ani değişiminin kontrol kesitini oluşturacağı
düşünülerek ilave bir eşik tasarlanmamıştır. Bu km de kritik derinlik dikdörtgen bir kesit için
verilen aşağıdaki bağıntı ile yapılmıştır.

dc = 3

(Q B )2

(3)

9.81

Burada:
Q : Tasarım debisi (m3/s)
B : Kanalın Genişliği (m)
dc : Kritik Derinlik (m)
Bu bağıntı ile kontrol kesitinde dc = 7.29 m ve kritik hız Vc = 8.45 m/s olarak hesaplanmıştır.
Km: 0+197.83 ile km: 0+120 arasında (2) denklemi uygulanarak tekne sonundaki su derinliği
d=10.52 m olarak hesaplanmıştır.
Bu değerlerden yararlanarak tekne içerisinde 20 m de bir (1) denklemi uygulanarak su yüzü
hesabı yapılmıştır. Tekne su yüzü hesabı sonuçları Tablo 2 de görülmektedir.
Tablo 2. Tekne su yüzü hesabı
KM

B (kanal
Ara
genişliği)
Mesafe
m

Rölatif
Taban
Kotu

1

2

3

4

0+120

0

40.00

90.31

0+100

20

37.50

90.31

0+080

40

35.00

0+060

60

32.50

0+040

80

0+020

100

Tahmin Rölatif Su d (Derinlik)
Edilen Y Yüzü Kotu
m
5

6

7

Alan (m2)
8

Q (m3/s)

V (m/s)

9

10

100.00

9.69

434.65

2464.60

5.67

1.069

100.87

10.56

451.80

2053.83

4.55

89.24

0.756

100.36

11.12

450.90

1643.07

3.64

88.48

0.579

99.98

11.50

439.71

1232.30

2.80

30.00

87.90

0.436

99.64

11.73

420.81

821.53

1.95

27.50

87.46

0.129

99.29

11.82

395.06

410.77

1.04

Bu şekilde yapılan klasik tasarımda tekne içerisindeki su yüzündeki dalgalanmalar, hız
değişimleri, türbülanslı bölgeler, tekneden çıkan akımın karakteristikleri, kurbun akıma etkileri,
akımın kanal tabanına etkileri, duvar yüksekliklerinin lokal yeterliliği gibi bir çok önemli soru
cevap bulamamıştır. Bu soruların cevabını alabilmek için ya model deneyine başvurulmalı veya
yapı bilgisayar ortamında sayısal olarak modellenerek çözülmelidir. Kars Barajında bu aşamada
tasarıma paralel yürütülmesi, hızlı sonuç vermesi ve değişikliklerin esnek bir şekilde
yapılabilmesi gibi birçok avantajından dolayı yapı bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak
modellenmiş ve çözülmüştür.
2.3. Sayısal Yöntemler

Dolusavaklar üzerindeki akımlar gibi inşaat mühendisliği hidrolik problemlerinin
birçoğunda serbest yüzeyli akımlarla karşılaşılır. Tam dolu akan basınçlı borular ve galeriler, tek
fazlı ve kapalı ortam akışkanları gibi problemlerin yanında serbest yüzeyli akımların sayısal
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modellemesi oldukça zordur. Serbest yüzeyli akımların çift fazlı olarak ele alınması, serbest
yüzeyin alacağı şeklin belirlenmesi ve zamana bağlı değişmesi bu yüzden de serbest yüzeyin
sabit bir sınır olarak alınamaması, türbülans etkileri, cidar pürüzlülükleri gibi etmenler bu tür
problemlerin sayısal modellemesini zorlaştıran etmenlerin başında gelir. Akışkanların dinamik
modellemesinde kullanılan sayısal yöntemler şunlardır:

•
•
•
•

Sonlu Elemanlar Yöntemi
Sonlu Hacimler Yöntemi
Sınır Elemanlar Yöntemi
Fuzzy, Bulanık Mantık

Akışkanların sayısal modellemesinde kullanılan en etkili ve yaygın yöntem sonlu elemanlar
yöntemidir. Soulis(1991), iki boyutlu, homojen, sıkıştırılamaz, viskoz, sürtünmesiz, akım
boyunca hidrostatik basınç dağılımı olduğu gibi kabuller yaparak, bir açık kanaldaki serbest
yüzeyli akımı sonlu elemanlar ve sonlu farklar yöntemlerini birleştirerek modellemiştir.
Sıkıştırılamaz, değişken serbest yüzeyli akımların modellenmesi için Güler ve diğerleri(1999)
tarafından 2 ve 3 boyutlu paralel sonlu elemanlar metodu önerilmiştir. Önerilen metotla serbest
yüzeyin şekli her adım için değişken sonlu elemanlar ağı ile otomatik olarak belirlenir. Güler ve
diğerlerinin çalışmalarında örnek olarak verilen, bir dolusavak üzerindeki ve silindir bir ayak
çevresindeki akımlar oldukça başarılı şekilde modellenmiştir. Bir dipsavak çıkışındaki su jetinin
serbest yüzey profili ile hız ve basınç dağılımlarının hesabı için iki boyutlu bir sonlu elemanlar
metodu Daneshmand ve diğ.(2000) tarafından sunulmuştur. Problemi çözmek için değişken ve
sabit alanlı sonlu elemanlar yönteminin bir kombinezonu kullanılmıştır. Deneme yanılma
yöntemlerinin yerine direkt bir matematiksel yaklaşımla dolusavakların tasarımı desteklemek ve
dolusavak profilini optimize etmek amacıyla Henderson ve diğ.(1991) tarafından Sınır Elemanlar
Yöntemi kullanılarak bir model sunulmuştur. Dolusavak üzerindeki serbest yüzeyli akım, iki
boyutlu, rotasyonel ve vizkoz olmayan, homojen sıkıştırılamaz, düzenli akım olarak kabul
edilmiştir. Debi ve serbest yüzeyi tanımlamak için Laplace ve Bernoulli Denklemleri
kullanılmıştır[Henderson ve diğ., 1991]. Lee ve Hoopes(1996), dolusavaklar üzerindeki
kavitasyon hasarını tahmin etmek için bir Fuzzy matematik modeli kullanmıştır.
Serbest yüzeyli akımlarla ilgili geçmişte yapılan sayısal çalışmalarla ilgili şu eksiklikler
dikkati çekmektedir:
1. Modeller birçok kabul ve kısıt içermektedir.
2. Modeller genelde özel problemlerle sınırlıdır.
3. Geliştirilen yöntemler genelde uygulamaya dönük değildir.
4. İşlem zorluğu nedeniyle genelde iki boyutlu çalışılmıştır.
Akışkanların hareketini belirlemek için temel denklemlerden yola çıkılarak geliştirilmiş bazı
matematiksel yöntemler vardır. Bu yöntemlerin sayısal çözümlemesi kompleks modeller için
ancak bilgisayar desteği ile mümkün olabilmektedir. Sonlu elemanlar gibi sayısal yöntemler
kullanılarak, geliştirilen matematik modeller bilgisayar desteği ile çok hızlı ve etkili şekilde
çözülebilir. Hidrolikteki birçok problemin üç boyutlu olarak incelenmesi gerekmesine rağmen,
önceleri yapılan sayısal modellemelerin birçoğu işlem zamanı düşünülerek iki boyutlu olarak
hazırlanmıştır. üç boyutlu modellerde hassas çözüm için eleman sayısı çok fazla artacağından
çözüm zamanı ve zorluğu da çok fazla artmaktadır. Şekil 2 de Fluent programı ile hazırlanmış
serbest yüzeyli bir akım ve üç boyutlu geometrik modeli görülmektedir. Bu şekilde yapılan üç
boyutlu hassas modellerin çözümü, günümüzün hızlı ve bellek kapasitesi yüksek bilgisayarları
yardımıyla mümkün olmaktadır. Hatta bazı problemlerin sayısal çözümlemesi için sadece bir PC
yeterli olmayıp, işlemci ve bellek kapasitesi çok yüksek birden fazla bilgisayarın paralel
çalıştırıldığı sistemler gerekebilmektedir.
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Şekil 2. Fluent VOF model ile hazırlanmış bir serbest yüzeyli akım modeli

Çok fazlı akımlar, serbest yüzeyli akımlar gibi akım problemlerinin CFD analizleri diğer
akışkan problemlerinden daha zordur. Bu problemleri çözebilmek için Fluent tarafından
Multiphase Model, VOF(Volume of Fluid), ASM (Algebraic Slip Mixture) Model gibi CFD
modelleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada kullanılan ASM Modelin çözüm özellikleri şunlardır:
1. Karışımın süreklilik ve momentum denklemlerini çözer.
2. İkincil fazın hacim oranının taşınımını çözer.
3. Fazlar arasındaki kayma hızını hesaplamak için cebirsel bir bağıntı kullanır. Böylece iki faz
akışkanın farklı hızlarda hareket etmesine olanak tanır.
4. Zamanla değişen veya değişmeyen akımlar için de uygundur.
5. Yalnızca iki fazlı akımlar modellenebilir.
6. Akım sıkıştırılamaz olmalıdır.
7. Tüm kontrol hacimleri tek bir akışkan fazıyla veya iki fazın birleşimiyle doldurulmalı boş
hacim bırakılmamalıdır.
Hidrolik uygulamalardaki CDF analiz sonuçlarının doğruluğunu test etmek için Aydın ve
Aydın (2004) tarafından bir dolusavak havalandırıcı modelinin deney, Fluent ve prototip
sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada Fluent ile yapılan CFD analizlerinin, prototip
sonuçlarıyla karşılaştırıldığında fiziksel model deneylerine göre daha tatmin edici sonuçlar
verdiği görülmüştür[Aydın ve Aydın, 2004].
2.4. Dolusavağın Sayısal Modeli ve Model Parametreleri

Fluent paket programı kullanılarak CFD (Computation Fluid Dynamics) çözümleri
yapılmıştır. Modelin geometrisi ve sonlu eleman ağı Gambit programıyla hazırlanmıştır Bu
çalışmada Fluent içindeki ASM (Algebraic Slip Mixture) model kullanılmıştır. Hava karışım
olayında türbülansın önemli etkisini dikkate almak için modelde k-ε türbülans modeli kurbun
etkisini de dikkate almak için RNG seçeneği ile kullanılmıştır. Bu tür modellerle çalışırken temel
sorun bilgisayarların yüksek derecede işlemci eforu ve hafızaya gereksinim duymasıdır. Her
100000 üç boyutlu hücre için yaklaşık 100 Mb RAM’a ihtiyaç vardır. Hassas çözüm yapabilmek
için daha fazla sonlu elemana dolayısıyla daha yüksek kapasitede bilgisayarlara ihtiyaç vardır.
Bu çalışmada incelenen model 365645 tetrahedral hücreye ayrılmıştır. Zaman adımı 0.5 s her
adım için maksimum iterasyon 20 olarak seçilerek çözüm yapılmıştır. Şekil 3 “a” ve “b” de sırası
ile dolusavağın üç boyutlu geometrisi ve bu modelin sonlu elemanlar ağı görülmektedir. Şekil 4
te 2465 m3/s debide akımın tekneye girdiği andan t=25 s sonraki akımın durumu görülmektedir.
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(a)

(b)

Şekil 3. a)Dolusavağın 3D model görünüşü, b)Modelin sonlu eleman ağı

Şekil 4. Q=2465 m3/s debide t = 25 s de akımın durumu
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Şekil 5. Q=2465 m3/s debide t = 4.95 dak’da akımın durumu

Şekil 6. Q=2465 m3/s debide t = 4.95 dak’da Teknede 20m de bir kesitlerdeki hızların dağılımı
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Şekil 7. Q=2465 m3/s debide t = 4,95 dak’da yapı üzerindeki basınç dağılımı

Şekil 8. Q=2465 m3/s debide t = 4.98 dk da su yüzeyindeki türbülans yoğunluğu
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(a)
(b)
Şekil 9. a) Q=2465 m3/s debide su yüzünün görüntüsü, b) Q=2465 m3/s debide teknede
mansaptan su yüzü görünümü
3. ÇÖZÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Tablo 3 de tekne içerisinde klasik tasarım ile elde edilen eksendeki hız ve derinlik
sonuçlarının sayısal model ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması görülmektedir. Tablo
incelendiğinde sonuçların birbirine yakın olduğu görülecektir. Şekil 5’de tekne ve kanal
tabanındaki akımın faz oranları görülmektedir. Sayısal model çözümlerinden Şekil 6
incelendiğinde kesitlerdeki hızların uniform dağılmadığı görülecektir. Teknenin dış duvarlarına
yakın kısımlarında akımın hızlandığı görülmektedir. Bu durum klasik tasarım ile
kestirilememektedir. Şekil 7 ve 8’de ise su yüzeyinde görülen türbülans yoğunluğu dağılımı ve
kanal tabanındaki basınç dağılımları gibi klasik tasarımla tespit edilemeyen sonuçlar
görülmektedir. Aynı şekilde su yüzeyinde meydana gelebilecek dalgalanmalar ve su yüzünün
görünümü Şekil 9 (a) ve (b)’de görülmektedir.
Tablo 3. Hız ve derinliklerin klasik tasarım ve Fluent sonuçları ile karşılaştırılması
km

VK
(m/s)

VF
(m/s)

hk (m)

hf (m)

0+20

1.04

0.992

11.82

11.44

0+40

1.95

1.74

11.73

11.14

0+60

2.8

3.31

11.5

10.91

0+80

3.64

3.95

11.12

10.24

0+100

4.55

4.59

10.56

10.1

0+120

5.67

6.33

9.69

9.32

4. SONUÇ

Sonuç olarak burada verilen örnekte de olduğu gibi sayısal olarak modellenen ve çözülen
tasarımlarda klasik tasarımın önceden göremediği birçok sonuç elde edilebilmekte ve tasarım üç
boyutlu olarak değerlendirilebilmektedir. Daha yüksek kapasiteli bilgisayarlar ile modeller daha
hassas sonlu eleman ağlarına bölünerek gerçeğe daha yakın sonuçların elde edileceği de
unutulmamalıdır.
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ÖZET

En uygun sızma kontrol metodunun belirlenmesinde uygun bir analiz metodu ile
büyüklüklerin hesaplanmasının yanında seçilecek sızma kontrol metodunun ekonomik olarak
uygulanabilir olması da büyük önem taşır. Bu çalışmada Sazlıdere Barajı sızmaları matematik bir
modelle incelenmiş ve sonuçlar arazide ölçülen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sazlıdere Barajı, Sızma, Sonlu Farklar Metodu, Optimizasyon.
INVESTIGATION OF THE SEEPAGE FROM SAZLIDERE DAM USING A
MATHEMATICAL MODEL
ABSTRACT

In determining the best seepage control method, both calculating the magnitudes of the
method using an appropriate analyzing method and examining the economically feasibility of it
are of great important. In this study, seepages from Sazlıdere Dam were investigated using a
mathematical model. The results were compared with the measured seepage values.
Key Words: Sazlıdere Dam, Seepage, Finite Difference Method, Optimization.
1. GİRİŞ

Sızma ya da kaçak olarak tanımlanan su kayıpları çoğu kez su ve zeminin kimyasal
özelliklerini, zemin mekaniğini, hidroloji, jeoloji ve yeraltı suyu akımı konularını içine alan çok
disiplinli bir konudur ve tüm toprak barajlarda, hatta beton barajlarda gövde boyunca, gövde
altından, yamaçlardan ve göl alanından gerçekleşebilmektedir. Ancak su kayıpları beklenenin
üzerinde ya da yapı emniyetini tehdit eder bir şekilde gerçekleşiyorsa büyük bir problem olarak
belirtilir ve kısa zamanda kabul edilebilir sınırlara çekilmesine çalışılır. Özellikle barajların
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altındaki sızmalarla zamanla oluşan borulanmalar hem su kaybını artırmakta hem de temelin
yapısını bozarak baraj gövdesinin emniyetini tehlikeye düşürmektedir. Bu nedenle projelendirme
aşamasında, sızmaların ekonomik olarak gerçekleştirilebilen ölçülerde en aza indirgenmesine ve
su yapısına zarar vermeden uzaklaştırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasına çalışılır. Saplama
hendekleri, geçirimsiz örtüler, çelik palplanş uygulamaları gibi pek çok sızma kontrol metodu
olmakla birlikte, kaya temellerde en sık uygulanan yöntemlerden biri enjeksiyon perdeleridir.
Bu çalışmanın amacı, optimum sızma kontrol yapısı boyutlarının proje aşamasında
belirlenebilirliğini araştırmak ve bu amaçla Sazlıdere Barajı’nda çeşitli enjeksiyon perdesi boyu
alternatifleri için Sonlu Farklar Metodu’nun kullanıldığı bir analiz uygulayarak baraj altından
gerçekleşebilecek sızma miktarlarını hesaplayarak sonuçları iyileştirme çalışmaları sonuçları ile
karşılaştırarak en uygun olabilecek enjeksiyon perde boyu için değerlendirmeler yapmaktır.
2. SEÇİLEN MATEMATİK MODEL
2.1. Metot Seçimi

Sonlu farklar metodunda Laplace Denklemleri, matematiksel bir yaklaşım ile bir dizi lineer
cebrik ifadeye dönüştürülürler (Engineering Manual, 1986). Çözüm için akım bölgesi yük
değerleri belirlenmiş olan düğüm noktaları ile dikdörtgen bir ağ sistemine bölünür. Sabit yük
sınır veya noktalarına bilinen yük değerleri, başlangıçta yük değerleri bilinmeyen düğüm
noktalarına ise tahmini yükler atanır. Darcy Kanunu ve verilen bir düğüm noktasındaki yükün
çevresindeki düğüm noktalarındaki yüklerin ortalaması olduğu varsayımı kullanılarak N sayıda
bilinmeyen yük değeri olan bir dizi N lineer cebrik denklemi geliştirilir. Düzensiz koordinat
hücrelerine değer girişi yapmak zor olduğu için problemin geometrisi uygun hale getirilmelidir.
Sonlu farklar metodu, çok katmanlı ve anizotropik koşullarda da kullanılabilmektedir. Problemin
geometrisinin ve sınır şartlarının uygun olması nedeniyle, Sazlıdere Barajı gövde altı
sızmalarının analizi için sonlu farklar metodu seçilmiştir.
2.2. Sızma Denklemleri

Sızmanın iki boyutlu, geçirimli, anizotropik (kx ≠ ky) bir zemin içinden gerçekleşiyor olması
halinde, doygun zemindeki toplam yük dağılımı için aşağıdaki kısmi diferansiyel denklem
geçerli olur (Bardet, 1997):
kx

∂ 2h
∂ 2h
+
k
y
∂x 2
∂z 2

= 0

(1)

Zemin koşullarının izotropik (kx = ky) olması durumunda Denklem (1) aşağıdaki şekle
dönüşür (Laplace Denklemi):

∂ 2h ∂ 2h
+
=0
∂x 2
∂z 2

(2)

∆x ve ∆y, sırasıyla x ve y yönlerindeki nokta aralıkları ise, (1) Denkleminin (i, j) noktasındaki
kesikli hale dönüştürülmüş şekli şöyle olur:
ky
kx
( hi +1, j + hi −1, j − 2hi , j ) + 2 ( hi , j +1 + hi , j −1 − 2hi , j ) = 0
2
∆x
∆y
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(3)

Şekil 1’de gösterildiği gibi, (3) eşitliğinde sadece (i, j) noktasını çevreleyen h değerleri
bulunur. ∆x = ∆y durumunda ise (3) eşitliği aşağıdaki şekli alır:
hi , j =

1
(α h i +1, j + α h i −1 , j + h i , j +1 + h i , j −1 )
2 (1 + α )

(4)

Şekil 1. (i, j) düğüm noktası

Burada α değeri kx / ky oranını temsil etmektedir. ∆x = ∆y
durumunda (3) eşitliği :

ve kx = ky (α = 1) olması

1
(5)
hi , j = (hi +1, j + hi−1, j + hi , j +1 + hi , j −1 )
4
şekline dönüşür. Basınçlı sızma problemlerinde toplam yük ya da akım hızı sınırlarda
tanımlanır. Matematiksel olarak, sınır şartları toplam yük ya da toplam yük değişimleri olarak
tarif edilir. Hidrolik yük hi, j değerleri, kurulan ağ sisteminin düğüm noktalarında hesaplanır
(Koutitas, 1983).
2.3. Sınır Şartları

Geçirimsiz tabakalar arasında sızma şartlarında, tüm sınırlar üzerindeki toplam yük veya
toplam akım denklemleri tanımlanır. Belirtilen akım sınırları için, sadece geçirimsiz sınırlar göz
önüne alınır. Geçirimsiz bir sınır için aşağıdaki deklem geçerlidir.
∂h
= 0
∂y

(6)

Birinci derece türev için 6 denkleminin eşdeğeri,

∂h
≈ h −h
=0
∂y i , j +1 i , j −1

(7)

olur. Bu nedenle, hi, j+1 = hi, j-1’dir. Fiktif h i,
denklemlerinin toplanmasıyla elimine edilmiş olur:
hi , j =

1
( hi +1, j + hi −1, j + 2hi , j −1 )
4

j+1

noktasındaki toplam yük, (5) ve (7)
(8)

Benzer şekilde, akım bölgesinin diğer bir yatay sınırı olan üst kısmı ve düşey geçirimsiz
sınırlar tanımlanabilir. Denklem (8)’deki 2 katsayısı, sınır üzerinde değil, dışında yer alan
noktalara uygulanır. Böylece (8) eşitliği, düşey bir sınır için de genelleştirilebilir. Şekil 2’de eğik
ve çeşitli konumlarda bulunan köşeli sınırlarda yer alan noktalar için 8 bağıntısına benzer
eşitlikler verilmiştir. Tüm konumlar için eşitliklerde katsayılar toplamı 1’e eşittir.
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2.4 Akım Fonksiyonu ve Akım Ağları
Akım ağı eşpotansiyel ve akım çizgilerinden oluşur. Tanım olarak akım fonksiyonu Ψ (x, y)
(9) eşitliklerinde verilmiştir:

Şekil 2. Köşeler ve 45° eğimli geçirimsiz sınırlarda h i, j değerlerinin bulunması
vx =

∂Ψ
∂y

ve

vy = −

∂Ψ
∂x

(9)

Kenarları dx ve dy olan küçük eleman boyunca sızma miktarı dq:

dq = v x dy − v y dx =

∂Ψ
∂Ψ
dy +
dx = dΨ
∂y
∂x

(10)

eşitliği kullanılarak, (i, j) ve (i, j+1) noktaları arasındaki sızma miktarı ∆q bulunur:
i, j
k
∆q = ∫ v x dy = x (hi +1, j − hi −1, j + hi +1, j +1 − hi −1, j +1 )
4
i , j +1
1
∆Ψ = Ψi , j − Ψi , j +1 = (hi +1, j − hi −1, j + hi+1, j +1 − hi−1, j +1 )
4

(11)
(12)

Ψi, j değerleri, genellikle dıştaki sınır üzerindeki akım çizgilerinden biri boyunca sıfıra eşit alınır.
Toplam yük hi, j’ nin hesaplanmasından sonra, ψi, j=0 olan akım çizgisinden ilerleyerek, (12)
eşitliğinden iç kısımdaki ψi, j değerleri bulunur. Akım fonksiyonu akım çizgileri boyunca sabittir.
3. SAZLIDERE BARAJI SIZMA DURUMU

Sazlıdere Barajı İnşaatı’na 1992 yılında başlanmış ve 1995 yılında tamamlanmıştır. Baraj
gövdesi, kil çekirdekli, zonlu kaya dolgu tipinde inşa edilmiştir. Maksimum gövde enkesiti Şekil
3’te verilen barajın yüksekliği talvegden 23 m, temelden 49 m’dir. Karstik kireçtaşı tabakası
üzerine inşa edilmiş olan Sazlıdere Barajı’nda sızma kontrolü için inşaat aşamasında ortalama 70
m derinlikte bulunan geçirimsiz kiltaşı tabakasına inerek 5 m saplanan enjeksiyon perdesi
yapılmıştır. Ancak barajın işletmeye açılmasının ve rezervuar su seviyesinin belirli bir seviyeye
ulaşmasının ardından kaçak problemlerinin ortaya çıkması üzerine DSİ tarafından iyileştirme
programı uygulanması gerekli olmuş; çalışmalar sonucunda beklenen düzeyde geçirimsizlik
sağlanmış ve iyileştirme çalışmaları rapor edilmiştir (Görücü,2000).
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3.1. Baraj Yeri ve Rezervuar Alanı Genel Jeolojisi

Baraj yeri ve göl alanının tabanında, Paleozoik yaşlı Trakya formasyonu yer almaktadır. Bu
formasyonların üzerinde ise alttan üste doğru, koyu gri-siyahımsı renkli, bol fosilli, geçirimsiz
özellikteki kiltaşı başlar ve gri renkli karbonat çimentolu, ince seviyeler halinde silttaşı-kumtaşı
içeren tabakalar ile devam eder. Proje alanı dolayında karstik kaynaklar ve mağaralar yaygındır
(Proje Raporu, 1990). Baraj yeri ve göl alanındaki jeolojik formasyonların üzerine, alüvyon
malzeme depolanmıştır.

Şekil 3. Sazlıdere Barajı gövde maksimum enkesiti
3.2. Baraj İnşaatı ve Perde Enjeksiyonları

Baraj gövdesi altındaki kireçtaşlarının geçirimli olması nedeniyle, ilk inşaat sırasında
geçirimsizliği sağlamak için iki farklı bölgede enjeksiyon çalışması yapılmıştır. Bunlardan biri,
gövde altı geçirimsizliğini sağlayacak perde ve konsolidasyon enjeksiyonları, diğeri ise, göl
alanındaki karstik özellikli kireçtaşlarının geçirimsizliğini sağlayacak sağ ve sol sahil perde
enjeksiyonlarıdır. Sağ ve sol sahil perde enjeksiyonları, alttaki geçirimsiz katmanlara 5 m
girecek şekilde 3 m aralıklarla yapılmıştır. Sağ ve sol sahil perde enjeksiyonlarında toplam
76074 m delgi yapılarak 6229 ton çimento, 1000 ton kum, 600 ton bentonit zemine enjekte
edilmiştir (Görücü, 2000).
3.3. Kaçakların Ortaya Çıkması

Sazlıdere Barajı inşaatı, 1995 yılında tamamlanmış ve Nisan 1996 tarihinde göl alanında su
tutmaya hazır hale getirilmiştir. Baraj rezervuar su kotu, çeşitli işlerin bitirilmesi amacıyla, Şubat
1997 tarihine kadar 11.00 – 12.00 m civarında tutulmuştur. Baraj su kotu, 16.00 – 17.00 metreye
yükseldiğinde, dolusavak sol kütle betonu tarafında birkaç gözeden ve yine aynı zamanda, baraj
gövdesinin mansap tarafındaki denge dolgusunun çeşitli noktalarından basınçlı su gelişi
başlamıştır. Şubat 1998 tarihinde rezervuar su kotu 18.60 metreye ulaştığında, dolusavak kütle
betonu yanındaki su kaçağı 70 l/s, gövde mansabındaki su kaçağı ise 1500 l/s mertebesine
ulaşmıştır.

615

3.4. Problemin İncelenmesi ve Perde Enjeksiyonu

Barajdaki su kaçaklarının önlenebilmesi için, inşaat aşamasında yapılan tüm enjeksiyon
çalışmaları ve su testleri yeniden değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucu, oluşan su
kaçaklarının, sol sahil perde enjeksiyonunun dolusavağa yakın kesimleri ile gövde altı perde
enjeksiyonunun bazı bölümlerinden olabileceği tespit edilmiş ve iki ayrı iyileştirme programı
hazırlanmıştır. Bu iyileştirmelerden ilki, dolusavak - gövde kontağı arasından olan sızmaların
giderilmesini sağlamıştır. Diğer iyileştirme programı gövde altı enjeksiyon perdesindeki su
kaçaklarının önlenebilmesi için olandır.
Gövde altı enjeksiyon perdesindeki su kaçaklarının önlenebilmesi için Ağustos 1998’de kret
üzerinden iyileştirme enjeksiyonlarına başlanmıştır. Enjeksiyon çalışmalarının gelişimini takip
edebilmek için, kaçan suyu deşarj eden düzgün kesitli bir savak yapılmış ve sürekli kaçak suyu
ölçümleri yapılmıştır. Yapılan enjeksiyonlarla birlikte su kaçağı devamlı ve süratle azalmış ve
açılan kontrol kuyularındaki su testlerinde, enjeksiyon perdesinin iyileştirildiği sonucuna
varılarak enjeksiyonlara son verilmiştir. Enjeksiyonların başlamasından sonra mansapta bir
ölçme savağı tesis edilmesiyle kaçak suların eşel okumaları ve debileri ile göl su kotu arasındaki
ilişki kayıt altına alınmıştır. Bu verilerle 1 Eylül 1998 ile 30 Eylül 2000 tarihleri arasını kapsayan
rezervuar su kotu-eşel seviyesi grafiği çizilerek Şekil 4’te verilmiştir. Grafiğin incelenmesi
neticesinde, iyileştirme enjeksiyonlarına ilk başlandığı sırada yüksek olan kaçak ölçüm savağı
eşel seviyesinin, iyileştirme çalışmaları ilerledikçe giderek düştüğü ve çalışmaların
sonuçlandırıldığı tarihlerde 0.03-0.04 m seviyelerine indiği ve daha sonra göl seviyesinin
yükselmesinin sızma ölçüm savağı eşel seviyesini etkilemediği görülmektedir. Gövde altı perde
iyileştirme enjeksiyonları, kret üzerinden kil çekirdeğin susuz delinmesi ve bazı enjeksiyon
kademelerindeki refü şartının zor sağlanabilmesi nedeniyle 12 ayda tamamlanabilmiştir (Görücü,
2000).
4. UYGULAMA VE KARŞILAŞTIRILMALAR

Sonlu farklar metodu kullanılarak enjeksiyon perdesinin 20 m, 40 m, 50 m ve 60 m yapılması
ile hiç yapılmaması durumları için sızma miktarları tespit edilecektir. Kireçtaşı tabakasının
ortalama derinliği 70 m’dir. Hidrolik iletkenlik katsayısı 10-5 m/s ile 10-6 m/s arasında olan
kireçtaşı tabakasında uygulama için 10-5 m/s değeri kullanılmış olup, incelenen bölgenin
homojen ve anizotropik olduğu ve sızmanın kararlı akım şartlarında gerçekleştiği kabul
edilmiştir.
4.1. Uygulama

Şekil 5’te verilen metodun uygulama kesitinde de görüldüğü gibi, akım alanında A-N ve 2-3
geçirimsiz sınırlar, 1-A ve N-4 sırasıyla giriş ve çıkış sınırlarıdır. Akım alanı memba ve mansaba
doğru uzamakla birlikte, metodun uygulanabilmesi için baraj gövdesine ait geçirimsiz sınırın her
iki tarafında su yükünün maksimum etkili olduğu mesafe kadar uzaklıkta (82 m) 1-2 ve 3-4
hatları ile sınırlandırılmıştır. Seçilen karesel ağ sisteminde düğüm noktaları arası mesafe
∆x=∆y=2 m, ayrıca uygulama kolaylığı bakımından enjeksiyon perdesinin kalınlığı da 2 m
olarak alınmıştır. Gövde altındaki kalınlığı ortalama 70 m olan kireçtaşı tabakasına saplanan
enjeksiyon perdesinin 20 m, 40 m, 50 m, 60 m yapılması ve hiç yapılmaması durumlarında her
bir seçenek için akım alanında yer alan, x doğrultusunda 102 ve y doğrultusunda 36 olmak üzere
3672 düğüm noktası için, 10000 iterasyon ile akım ve potansiyel fonksiyonu değerleri
hesaplanmıştır. Problemin çözümünde kullanılan Excel hesap tablosunda birim değerler
kullanılmıştır.
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Uygulamada, kireçtaşı tabakasının hidrolik iletkenlik katsayısı k = 10-5 m/s, Memba su yükü
H1= 47.60 m, Mansap su yükü H2 = 0 m, İşletme yükü H’ = 47.60 m, Geçirimli zeminin kalınlığı
D =70 m, Memba geçirimli zeminin uzunluğu= 82 m, Mansap geçirimli zeminin uzunluğu= 82
m, Çekirdek hendeğinin taban genişliği= 26 m, Çekirdek hendeğinin üst genişliği= 38 m,
Geçirimli zeminin genişliği W = 230 m, Çekirdek hendeğinin derinliği= 6 m değerleri
kullanılmıştır. Enjeksiyon perdesinin hiç yapılmaması ve 20 m, 40 m, 50 m, 60 m yapılması ve
durumları için potansiyel ve akım fonksiyonu birim değerleri hesaplanmış olup, enjeksiyon
perde boyunun 20 m yapılması durumu için elde edilen potansiyel fonksiyonu değerleri Tablo
1’de, akım çizgileri grafiği Şekil 6’da verilmiştir. Potansiyel fonksiyonu tablosu sayfaya
sığdırılabilmesi için hücre numaraları belirtilmek suretiyle küçültülerek verilmiştir. Enjeksiyon
perdesi yapılmaması ve enjeksiyon perde boyunun 20 m, 40 m, 50 m ve 60 m yapılması
seçenekleri için, uygulama kesitinde H noktasının altında kalan akımı dik kesen kesitte yer alan
her bir düğüm noktasındaki hız ve sızma debileri hesaplanarak Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tabloda yer alan tüm değerler etkili su yükü olan H’ = 47.60 m değeri ile çarpılarak birim
değerden gerçek büyüklüğe dönüştürülmüş olup, her kesitteki toplam sızma debi değerleri de
aynı tabloda gösterilmiştir. Sazlıdere Barajı’nda göz önüne alınan enjeksiyon perde boyu (d)
alternatifleri - sızma debisi (Q) grafiği Şekil 7’de verilmiştir.
4.2. Optimum Enjeksiyon Perde Boyunun Belirlenmesi

Sızma kontrol yapısının etkinliği, yük etkisi ve akım etkisi terimleri ile tanımlanabilmektedir
(Novak ve diğerleri, 1990), (Ağıralioğlu ve diğerleri, 1999). Yük etkisi şöyle tanımlanabilir:
h'
(13)
EH =
H'
Burada h’ enjeksiyon perdesinin neden olduğu yük kaybı ve H’ toplam yük farkı veya işletme
yüküdür. Akım etkisi de şu şekilde tanımlanmaktadır:
Q
(14)
EQ = 1−
Q0
Q ve Q0 sırasıyla enjeksiyon perdeli ve perdesiz koşullardaki sızma debileridir. İyi inşa
edilmiş bir kontrol yapısının etkisi her ikisi (EH ve EQ) için de % 50-60 kabul edilmektedir.
Enjeksiyon perdesi yapılmaması ve 20 m, 40 m, 50 m ve 60 m yapılması durumlarında Şekil 5’te
verilen uygulama kesitindeki L noktasında hesaplanan yük (h) ve yük kaybı (h’) değerleri Tablo
3’te verilmiştir. Q = q k W bağıntısından hesaplanan toplam sızma debileri ile yük ve akım etkisi
değerleri de aynı tabloda gösterilmiştir. Optimum enjeksiyon perde boyunu elde etmek için
boyutsuz enjeksiyon perde boyları ile yük etkisi (EH) ve akım etkisi (EQ) arasındaki bağıntıları
gösteren grafikler çizilerek sırası ile Şekil 8 ve Şekil 9’da verilmiştir. Şekil 8 ve Şekil 9’daki
grafiklerin incelenmesi neticesinde, emniyetli sızma kontrolü için d/H’ değeri yaklaşık olarak
1.10 seçilebilmektedir. Bu durumda enjeksiyon perde boyu değeri 1.10 x 47.60= 52.36 m ∼ 55 m
seçilebilmektedir. Sazlıdere Barajı’nda enjeksiyon perde boyu, kireçtaşının karstik özelliği
nedeniyle geçirimsiz zemine kadar ve 5 m saplamalı olarak, ortalama 70 m boyunda yapılmıştır.
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Şekil 4. Sazlıdere Barajı’nda rezervuar su kotu- kaçak ölçüm savağı eşel kotu grafiği
4.3. Sazlıdere Barajı Verileri

Sazlıdere Barajı’nda mansap bölgesinde kaçak problemlerinin başlamasının ardından çeşitli
büyüklüklerde ölçülen debi değerleri, Şubat 1998 tarihinde rezervuar su kotu 18.60 m’ ye
ulaştığında 1.5 m3/s değerine kadar ulaşmıştır. Sazlıdere Barajı’ndaki çeşitli rezervuar su
seviyelerinde ölçülen kaçak su debileri Tablo 4’te verilmiştir. Tabloda yer alan ilk değer
iyileştirme çalışmaları öncesinde, diğer değerler gövde altı iyileştirme çalışmalarının devam
ettiği dönemlerde yapılan ölçümlere aittir. Bu sızma değerlerinin bir kısmı yan yamaçlardan, bir
kısmı baraj gövdesinden, bir kısmı baraj altındaki geçirimli zeminden, hatta bir kısmı enjeksiyon
perdesinin saplandığı temel kayasını oluşturan kiltaşı tabakasından kaynaklanmaktadır. Bütün
tedbirler alındıktan sonra bile 5 l/s’lik sızma kalması, temel altındaki geçirimsiz zemindeki bazı
çatlaklardan meydana gelebilir.

Şekil 5. Sazlıdere Barajı’nda sonlu farklar metodu uygulama kesiti
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4.4. Yapılan Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması

Sonlu farklar metodu kullanılarak yapılan analizde geçirimli kireçtaşı tabakasının k=1*10-5
m/s olması durumu ve geçirimli tabakanın çeşitli derinliklerine kadar inen çeşitli enjeksiyon
perde boyu seçenekleri için potansiyel ve akım fonksiyonları elde edilmiş, hız ve debi değerleri
hesaplanmıştır. Hesaplanan debi değerleri 69 l/s ile 17 l/s arasında değişmektedir. Sazlıdere
Barajı’nda ise tam sızdırmazlık perdesi uygulanmış olmakla beraber, iyileştirme öncesi gövde
altı su kaçakları için 1500 l/s değerine kadar ulaşan debiler de ölçülmüş; yani, kaçak debisi hiç
enjeksiyon yapılmaması durumu için hesaplanan sızma miktarının da üzerine ulaşmıştır.
Sazlıdere Barajı örneğinde baraj temelinin problemli yapısı göz önüne alınarak tam sızdırmazlık
enjeksiyon perdesi uygulanmıştır. Ancak, bu tür problemleri olmayan temeller üzerinde inşa
edilen barajlarda projenin özelliklerine göre kabul edilebilir bir sızma debisini sağlayan kontrol
metodu, sonlu farklar metodu ya da diğer analiz metotları vasıtasıyla belirlenerek daha ekonomik
çözümler uygulanabilir.
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada Sazlıdere Barajı için farklı enjeksiyon perde boyu alternatifleri kullanılarak
gövde altı sızma miktarları ve optimum perde boyu hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar mevcut
sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Enjeksiyon perdesi için uygulanabilecek optimum boy, yük etkisi
ve akım etkisi değerlerine bağlı olarak hesaplanmıştır. Metodun uygulanması neticesinde
Sazlıdere Barajı gövde altında sızdırmazlığın sağlanması için yaklaşık 55 m boyunda yapılacak
enjeksiyon perdesinin yeterli olabileceği görülmüştür. Barajda uygulanan enjeksiyon perdesi tam
sızdırmazlık şeklindedir (Ortalama 70 m). Sazlıdere Barajı’nın üzerine inşa edildiği zeminin
karstik kireçtaşı özelliği taşıdığı göz önüne alındığında uygulamanın doğru olduğu
düşünülmektedir. Sazlıdere Barajı yapıldıktan sonra ortaya çıkan sızmalar, sadece baraj altından
oluşmamış, baraj gövde ve yan yamaçlarından da meydana gelmiştir. Kurulan matematik
modelle sadece gövde altı sızmaları hesaplanmıştır. Ölçülen ve hesaplanan değerler arasındaki
farkın büyük oluşu buradan da kaynaklanmaktadır. Öte yandan hesaplamalarda zemin homojen
ve izotrop kabul edilmiştir. Gerçekte zemin homojen ve izotrop değildir. Barajın iyileştirme
çalışmaları için çeşitli derinliklerde yapılan enjeksiyonlarda özellikle 6 adet kuyuda çok fazla
enjeksiyon alımının olduğunun ve özellikle bir kuyuda yapılan çalışmanın neticesinde kaçak
miktarında çok önemli bir azalmanın tesbit edilmiş olması, yersel boşlukların varlığını
kesinleştirmektedir.
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Şekil 6. Sazlıdere Barajı enjeksiyon perde boyu 20 m için akım çizgileri

Sızma Debisi (m 3/s)
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Şekil 7. Enjeksiyon perde boyu – Sızma debisi grafiği
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Şekil 8. Çeşitli boyutsuz enjeksiyon perde boyları için yük etkisi grafiği
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Tablo 2. Sazlıdere Barajı’nda çeşitli enjeksiyon perde boyları için gövde altı akım kanallarında ve
toplam sızma hız ve debi değerleri
Enj.perde Enj.perdesi yok
vx(m/s) Q(m3/s)
6.00
7.32E-06 1.68E-03
k=1*10-5m/s
L=230 m
8.00
7.27E-06 3.34E-03
vx=δφ/ δx
10.00 7.13E-06 3.28E-03
q=vxδy
Q=qL
12.00 6.92E-06 3.18E-03
14.00 6.67E-06 3.07E-03
16.00 6.41E-06 2.95E-03
18.00 6.14E-06 2.82E-03
20.00 5.87E-06 2.70E-03
22.00 5.62E-06 2.59E-03 Enj.pe.boyu 20m
24.00 5.39E-06 2.48E-03 vx(m/s) Q(m3/s)
26.00 5.17E-06 2.38E-03 1.67E-05 0.0038
28.00 4.97E-06 2.29E-03 1.13E-05 0.0052
30.00 4.79E-06 2.20E-03 8.81E-06 0.0041
32.00 4.63E-06 2.13E-03 7.42E-06 0.0034
34.00 4.47E-06 2.06E-03 6.55E-06 0.0030
36.00 4.34E-06 2.00E-03 5.95E-06 0.0027
38.00 4.21E-06 1.94E-03 5.50E-06 0.0025
40.00 4.10E-06 1.89E-03 5.16E-06 0.0024
42.00 4.00E-06 1.84E-03 4.89E-06 0.0022 Enj.per.b. 40 m
44.00 3.91E-06 1.80E-03 4.66E-06 0.0021 vx(m/s) Q(m3/s)
46.00 3.83E-06 1.76E-03 4.48E-06 0.0021 1.65E-05 0.0038
48.00 3.76E-06 1.73E-03 4.33E-06 0.0020 1.12E-05 0.0051
50.00 3.70E-06 1.70E-03 4.20E-06 0.0019 8.72E-06 0.0040
52.00 3.64E-06 1.67E-03 4.09E-06 0.0019 7.38E-06 0.0034 Enj.per.b. 50 m
54.00 3.59E-06 1.65E-03 4.00E-06 0.0018 6.55E-06 0.0030 vx(m/s) Q(m3/s)
56.00 3.55E-06 1.63E-03 3.92E-06 0.0018 6.01E-06 0.0028 1.74E-05 0.0040
58.00 3.51E-06 1.62E-03 3.86E-06 0.0018 5.62E-06 0.0026 1.19E-05 0.0055
60.00 3.48E-06 1.60E-03 3.81E-06 0.0018 5.35E-06 0.0025 9.40E-06 0.0043
62.00 3.46E-06 1.59E-03 3.76E-06 0.0017 5.15E-06 0.0024 8.11E-06 0.0037 Enj.per.b. 60 m
64.00 3.44E-06 1.58E-03 3.73E-06 0.0017 5.01E-06 0.0023 7.38E-06 0.0034 vx(m/s) Q(m3/s)
66.00 3.42E-06 1.58E-03 3.71E-06 0.0017 4.92E-06 0.0023 6.95E-06 0.0032 2.32E-05 0.0053
68.00 3.42E-06 1.57E-03 3.70E-06 0.0017 4.86E-06 0.0022 6.73E-06 0.0031 1.73E-05 0.0079
70.00 3.41E-06 7.85E-04 3.69E-06 0.0008 4.84E-06 0.0011 6.66E-06 0.0015 1.58E-05 0.0036
Top.Q (l/s)

69.1

54.3

37.5

28.7

16.9

Tablo 3. Değişik boylardaki enjeksiyon perdesi seçenekleri için hesaplanan değerler
Enjeksiyon perdesi boyu(d)
L noktasındaki yük değeri, h
L noktasındaki yük kaybı, h'
Toplam sızma debisi,Q
Yük etkisi, EH
Akım etkisi, EQ
Boyutsuz perde boyu (d/H')

m
m
m
m3/s
-

0
11,90
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
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20
7,62
4,28
0,05
0,36
0,21
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4,28
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0,04
0,64
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0,84
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8,57
0,03
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Şekil 9. Çeşitli boyutsuz enjeksiyon perde boyları için akım etkisi grafiği

Tablo 4. Sazlıdere Barajı’nda çeşitli hazne su seviyelerinde ölçülen sızma debileri
Tarih
02.1998
01.09.98
14.09.98
12.12.98
16.12.98
04.01.99
25.05.99
01.06.99

Hazne Su
Sızma Debisi
Seviyesi (m)
(l/s)
18.60
1500
16.89
1320
16.11
1200
17.22
650
17.82
630
19.38
650
17.98
600
17.82
560

Tarih
02.06.99
03.08.99
15.09.99
30.09.99
07.10.99
11.10.99
16.10.99
02.11.99

Hazne Su
Sızma Debisi
Seviyesi (m)
(l/s)
17.77
620
16.10
590
14.90
350
14.39
333
14.17
290
14.10
250
13.95
180
13.68
5
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ÖZET

Su kaynaklarının yönetilmesinde ve geliştirilmesinde en önemli aşama suyun hangi zamanda,
hangi miktarda kullanılacağını belirleyebilmektir. Bu durum su kaynağının önüne yapılacak
biriktirme yapısının boyutlandırılmasında ve o hazneden faydalanacak olan nüfusun en verimli
şekilde faydalandırılması bakımlarından çok önemlidir.
Yapay sinir ağları ise su kaynakları problemlerinin çeşitli dallarında son on-onbeş yıl
içerisinde geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Yapay sinir ağları insandaki sinir hücrelerinin
yaptığı işi bilgisayar ortamında taklit etmeye dayanır. Bu modelde temel amaç canlılardaki
çalışma-öğrenme, karar verme, esneklik ve yeni duruma adaptasyon özelliklerini modellemeye
çalışmaktadır.
Yapay sinir ağları mevcut veriler içinde girdi ve çıktı arasındaki ilişkinin ağırlık katsayısını
değiştirerek girdi ve çıktı arasındaki bağıntıyı öğrenir ve bunu yeni girdi çıktı tabakalarına
uygulayarak sonuca giden bir yöntemdir.
Bu makalede yapay sinir ağları kullanılarak bir haznenin aylık giren akımları, aylık toplam
buharlaşmaları ve ay sonu hacimleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu tahminler İleri Beslemeli
Geri Yayınım Yapay Sinir Ağları ve Radyal Tabanlı Fonksiyonlara dayalı Yapay Sinir Ağları
kullanılarak ve değişik girdi tabakası varyasyonları ile yapılmıştır. Daha sonra elde edilen tahmin
sonuçları kullanılarak yeni işletme çalışmaları yapılarak sonuçlar klasik yöntemlerin sonuçları ile
karşılaştırılmıştır. Klasik yöntemler olarak DSİ tarafından kullanılmakta olan Sulama.exe ve
Aktan yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akım, Buharlaşma, Hazne İşletme Çalışması, Yapay Sinir Ağları.
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THE MANAGEMENT OF THE RESERVOIRS AROUND ISTANBUL USING
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
ABSTRACT

The management of the water resources is of crucial importance since it directly affects the
design and operation of many water resources structures.
There are several methods for reservoir management. These are generally deterministic
methods. Artificial neural networks are widely used for different kinds of problems related to
the hydraulics and the water resources engineering. It is very commonly used in flow estimation,
sediment data problems and other forecast needed problems.
In this study, we used the the artificial neural network (ANN) approach for forecasting the
monthly inflow data of a given reservoir. Then we worked on the evaporation forecasts on the
same reservoir. After this we tried to estimate the total volume of the reservoir at the end of that
month. These estimations were been tried in two different approaches of artificial neural
networks which are Feed Forward Back Propagation method and the Radial Basis Functions
approach.
At the end of the study we compared the results of the artificial neural networks with the
results of the other reservoir operation programs which are commonly used by the Directorate of
State Hydraulic Works of Turkey.
Key Words: Artificial neural networks, evaporation, reservoir management, inflow
1. GİRİŞ

Dünyada suya olan ihtiyacın gitgide artması, su kaynaklarının verimli kullanılmasını ve daha
iyi kontrol edilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Özellikle dünya nüfusundaki hızlı artış ve
endüstri faaliyetlerindeki gelişmeler suyun önemli bir güç kaynağı olmasına sebep olmuştur.
Ayrıca dünya ikliminde son yıllarda belirtileri görülmeye başlayan küresel ısınma ve erozyon
gibi çeşitli sebeplerin sonucu artmaya başlayan çölleşme ve bunun neticesi olarak ortaya çıkan
kullanılabilir su kaynaklarındaki azalma, suyun insan için önemini daha da arttırmaktadır. Bu
sebeplerden dolayı su kaynaklarının geliştirilmesi ve ileriye yönelik olarak suyun programlı ve
planlı bir şekilde kullanılması kaçınılmaz olarak daha da önemli bir hale gelmiştir.
1.1. Yapay Sinir Ağları

Yapay sinir ağları kavramı insan beyninin çalışmasının 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
ve Kaynak, 2000). Yapay sinir ağları bilgi işleme süreçleri olarak nitelenebilir. Biyolojik
sistemin bazı üstünlüklerini yakalamak isteyen basit işlem elemanlarının yoğun bir paralel
dizisidir. Bilgileri seri bir şekilde işleyebilmesi ve donanımının kolay kurulabilmesi YSA’na
geniş bir kullanım alanı sunmuştur.
Lineer olmayan sistem davranışının modellenmesi amacıyla yapay sinir ağlarının hidroloji ve
hidrolik konularında kullanılması son zamanlarda artmıştır. YSA’nın su kaynaklarında sıkça
karşılaşılan değişik problemlere uygulanması ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Lineer
olmayan YSA yaklaşımının yağış-akış ilişkisini iyi temsil ettiği gösterilmiştir (Fernando ve
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Jayawardena, 1998). YSA teknolojisi günlük akımların; günlük yağış, sıcaklık, ve kar erimesi
verilerinin fonksiyonu olarak kestiriminde kullanılmıştır (Tokar ve Johnson, 1999). YSA, aynı
zamanda değişik yeraltı suyu problemlerinde kullanılmıştır (Rogers ve Dowla, 1994). YSA
ayrıca birim hidrograf elde edilmesinde (Lange 1998), bölgesel taşkın frekans analizinde (Hall
ve Minns, 1998) ve kanalizasyon akımlarının tahmininde (Djebbar ve Alila, 1998) olumlu
sonuçlar vermiştir. Askı maddesi konsantrasyonu kestirimi ve tahmini de YSA uygulamalarına
dahil olmuştur (Cığızoğlu, 2002).
Bu çalışmada, ileri beslemeli geriye yayınım metodu ile Radyal tabanlı fonksiyonlar
yöntemleri giren akım, aylık buharlaşma ve ay sonu hacmi tahminlerinde kullanılmış ve
sonuçlar seçilen performans kriterleri cinsinden karşılaştırılmıştır.
1.1.1 İleri Beslemeli Geriye Yayınım Sinir Ağları (İBGYSA)

Bu sinir ağlarında girdi, gizli ve çıktı birimleri olmak üzere üç farklı birim bulunmaktadır. Her
birim birçok 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 ve Dobbins, 1990).
Bir eğitim sürecinin başında, bağlantı kuvvetleri rasgele 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.
1.1.2 Radyal Tabanlı Fonksiyonlara Dayalı Yapay Sinir Ağları (RTYSA)

Radyal Tabanlı Fonksiyonlar kavramı Yapay sinir ağları literatürüne Broomhead ve Lowe
tarafından 1988 yılında sokuldu. Bu modelde insan sinir sistemindeki nöronlarda görülen yerel
etki-tepki davranışlarından esinlenilmiştir. (Poggio and Girosi, 1990). Yerel tepki karakteristiği,
sinir sisteminin bazı yerlerinde mesela görme sinirlerinin davranışlarında gözlemlenebilir. Bu
sinirler görüş alanında bulunan değişik boyutlardaki görüntülere karşı duyarlıdır. Bu nöronlar
yerel olarak tepki vermeye ayarlanmıştır. Bunlar girdi uzayının sınırlı küçük bir bölümüne tepki
verebilmektedirler.
Radyal Tabanlı Fonksiyonların teorisi çok değişkenli fonksiyonların enterpolasyonuna
dayanmaktadır. Bu yöntem üç tabakadan oluşur. Girdi tabakası şebekeye giren verilerin yer
aldığı tabakadır. Gizli hücre tabakasında ise nöronlar yer alır. Burada temel fonksiyonların
çıktıları hesaplanır. Çıktı tabakasında ise temel fonksiyonlar arasında lineer bir bağıntı veya
kombinasyon bulunmaya çalışılır.
1.2. Hazne İşletme Çalışması

Planlama aşamasındaki barajların boyutlandırılması çalışmalarında baraja gelen akımlar ve
bölgedeki buharlaşma verileri büyük önem taşır. Bu veriler geçmişe yönelik ne kadar uzunsa o
kadar sağlıklı bir çalışma yapılır. Hazne işletme çalışmasında elde bulunan geçmiş yıllara ait
giren akım değerleri, buharlaşan su miktarları ve su ihtiyaçları seçilen bir başlangıç hacmine her
ay için eklenip çıkarılarak haznenin ileriye yönelik olarak su verimi gözlemlenir. Bu çalışmanın
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amacı hazneden çekilecek su miktarını optimize etmek ve baraj gövdesi için bu duruma uygun
şekilde boyutlandırma yapmaktır.
Hazne işletme çalışması ayrıca inşaatı bitmiş olan barajların işletilmesinde de kullanılır.
Süreklilik denklemine dayanarak su bütçesini dengelemeyi amaçlar. Süreklilik denklemini genel
olarak aşağıdaki gibi verebiliriz.
S(t-1) + Q(t) – B(t) – C(t) = S(t)

(1)

Burada ;
S(t-1), bir önceki ay sonu hacmi yani ay başı hacmi,
Q(t), o ay içerisinde giren toplam akım,
B(t), o ayda meydana gelen buharlaşma kaybı
C(t), o ay için barajdan çekilmesi planlanan su miktarı
S(t), Ay sonu hacmidir.
Bu çalışmada DSİ tarafından kullanılmakta olan bilgisayar programları ile Sungurlu Barajı
işletme çalışmaları yapılmış. Bu çalışmaların sonuçları yapay sinir ağları ile elde edilen
sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
İstanbul ili, Şile ilçesine bağlı Ağva beldesinin 8.5 km güneyinde Çanakdere üzerinde
yapılması planlanan Sungurlu Barajına ait genel bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Barajın drenaj
alanı 283 km2 dir. Yılda 110 hm3 içme suyu temin etmek üzere planlanmıştır.

Tablo 1. Sungurlu Barajı genel bilgileri
Giren su miktarı (hm3)
Tipi
Max .su seviyesi (m)
Verim
(hm3)
Regülasyon
(% )
Gövde hacmi
(m3)
Talveg kotu
(m)
Kret kotu
(m)
Gövde Yüksekliği (m)

2.

130
Kil çekirdek kaya Dolgu
76,5
110
90
1.5x106
16.50
81.00
64.50

UYGULAMA

Öncelikle Sungurlu Barajı Planlama Raporu’ndan elde edilen Giren aylık toplam akımlar, kotalan-hacim değerleri, aylara göre buharlaşma değerleri, maksimum hacim, minimum hacim,
pompa kapasitesi gibi değerler kullanılarak klasik yöntemler kullanılarak su bütçesi esasına
dayanan Hazne işletme çalışması yapıldı. Bu çalışmada 1960 ve 2000 yılları arasında
gözlemlenmiş olan giren akım değerleri kullanıldı. Bu nedenle toplam 41 yıla ait (1960–2000)
olarak her ay için ay sonu hacmi, buharlaşma miktarı, temin edilebilecek su miktarı gibi değerler
elde edildi. Başlangıçta haznenin dolu olduğu varsayıldı.
İlk aşamada Sungurlu barajına ait elde etmiş olduğumuz 41 yıla ait buharlaşma verileri, ay
sonu hacimleri, ve aylık giren akım verileri kullanılarak Matlab 6.0 paket programı yardımıyla
Radyal tabanlı yapay sinir ağları (RTYSA) ve İleri beslemeli geri yayınım yapay sinir ağları
(İBGYSA) kullanılarak akımdan akım, buharlaşmadan buharlaşma, hacimden hacim tahmin
edildi.

Bu aşamada 41 yıla ait toplam 492 aylık verinin ilk 35 yılı kapsayan 420 adedi yapay sinir
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ağlarının eğitim tabakasında kalan verilerden 66 tanesi de test verisi olarak test tabakasında
kullanıldı. Radyal tabanlı yapay sinir ağları için çıktı tabakasında 1 tane değer olması ve gizli
tabakada 15 nöron bulunması kabulleri ile değişik girdi tabakası değerleri için akım, buharlaşma
ve ay sonu hacimleri elde edildi.
Her iki yapay sinir ağlarının girdi hücreleri tabakasında tahmin edilecek aydan önceki ayların
giren akım, aylık buharlaşma veya ay sonu hacmi değerleri ile beraber periyodik bileşen tahmin
edilecek ayın girdi verisinin ortalaması, tahmin edilecek ayın girdi verisinin standart sapması
değerleri konulmuştur. Periyodik bileşen o verinin yılın hangi ayına ait olduğunu gösteren bir
girdi bileşenidir ve 1 ile 12 arasındaki bir sayıdır.
2.1. Aylık Toplam Giren Akım Tahminleri

Radyal tabanlı yapay sinir ağları (RTYSA) ve İleri beslemeli geri yayınım yapay sinir ağları
(İBGYSA) kullanılarak önceki ayların giren akımlarından bir sonraki ayın giren akımları tahmin
edilmeye çalışılmıştır. Bu denemelerin sonuçları aşağıda Tablo 2 de ve Tablo 3 te sunulmuştur.
Tablo 2. Sungurlu barajı için RTYSA ile akımdan akım tahmini sonuçları
Girdi
Tabakası
Hücreleri
Q(t-1),

x ,sx, PB

Q(t-1), Q(t-2),

x , sx,PB

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3)

x , sx, PB

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3) Q(t-4)
x , sx,PB

Yayılma
parametresi

çıktı
tabakası
Hücreleri

eğitim
Verisi
sayısı

0.5

Q(t)

420

0.5

Q(t)

0.5
0.5

ortalama
kare
hata

R2

66

95.63

0.47

420

66

103.96

0.42

Q(t)

420

66

97.96

0.39

Q(t)

420

66

97.63

0.40

test
Verisi
sayısı

Tablo 3. Sungurlu barajı için İBGYSA ile akımdan akım tahmini sonuçları
Girdi
Tabakası
Hücreleri

Gizli
çıktı
eğitim
tabaka
tabakası Verisi
Hücreleri Hücreleri sayısı

test
Verisi
sayısı

ortalama
kare
hata

R2

Q(t-1), x , sx, PB

5

Q(t)

420

66

105.84

0.42

Q(t-1), Q(t-2), x , sx,PB

5

Q(t)

420

66

91.87

0.48 *

5

Q(t)

420

66

139.76

0.33

5

Q(t)

420

66

81.73

0.44

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3) , x , sx,
PB
Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3),Q(t4), x , sx,PB
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İBGYSA (5, 5, 1)

gözlenen

İBGYSA

40

3

Giren akım (hm )

50

30
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0
-10 0
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20

30

40

50

60

70

zaman (ay)

Şekil 1. Sungurlu barajı için İBGYSA ile test süresi için elde edilen aylık giren Akım değerleri
y = 0.5161x + 5.3244
2
R = 0.4763

3

İBGYSA sonuçları (hm )

50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

3

gözlenen akımlar (hm )

Şekil 2. Gözlenen akımlar ve İBGYSA ile elde edilen Akımların karşılaştırılması

Tablo 2 ve Tablo 3’deki giren akım tahminleri içinde girdi tabakasında beş adet veri olan İleri
beslemeli geri yayınım yapay sinir ağları (İBGYSA) ile yapılan tahminden en iyi sonuç elde
edilmiştir. Bu denemeye ait grafikler Şekil 1 ve Şekil 2’de sunulmuştur. Şekil 1’de gözlenen
akımlar ile İleri beslemeli geri yayınım yapay sinir ağları sonuçları test süresi için
karşılaştırılmıştır. Şekil 2’de ise gözlenen akımlar ile İleri beslemeli geri yayınım yapay sinir
ağları sonuçları arasındaki korelasyon görülmektedir.
2.2. Aylık Toplam Buharlaşma Tahminleri

Bir sonraki aşamada ise Sungurlu barajı buharlaşma değerleri için de aynen giren akım
değerleri gibi Radyal tabanlı yapay sinir ağları (RTYSA) ve İleri beslemeli geri yayınım yapay
sinir ağları (İBGYSA) ile tahminler yapıldı. Bu tahminlerin sunulduğu Tablo 4 ve Tablo 5’de
görülen sonuçlar elde edildi.
Tablo 4. Sungurlu barajı için RTYSA ile ay sonu buharlaşma tahmini sonuçları
Girdi
Tabakası
Hücreleri
B(t-1), x , sx ,PB
B(t-1), B(t-2), x , sx , PB
B(t-1), B(t-2), B(t-3) , x , s x
PB
B(t-1), B(t-2), B(t-3),B(t-4)
, x , s x ,PB

Y ayılma
çıktı
paratabakası
M etresi Hücreleri
0.5

eğitim
V erisi
sayısı

test
Verisi
sayısı

ortalama
kare
hata

R2

0.9992

B(t)

420

66

0.00009

0.5

B(t)

420

66

0.00007 0.9994 *

0.5

B(t)

420

66

0.00007

0.9993

0.5

B(t)

420

66

0.00009

0.9991
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Tablo 5. Sungurlu barajı için İBGYSA ile ay sonu buharlaşma tahmini sonuçları
G ird i
T a ba k a sı
H ü c re le ri

G iz li
ç ık tı
ta ba k a
ta ba k a sı
H ü c re le ri H ü c re le ri

e ğ itim
V erisi
sayısı

te st
V e risi
sa yısı

o rta lam a
k a re
ha ta

R2

B (t -1 ), x , s x , P B

5

B (t)

420

66

0 .0 0 1 5 7

0 .9 8 4 3

B (t-1 ),B (t-2 ), x ,s x ,P B

5

B (t)

420

66

0 .0 0 3 2 6

0 .9 6 7 5

5

B (t)

420

66

0 .0 0 2 5 7

0 .9 7 5 1

5

B (t)

420

66

0 .0 0 1 4 2

0 .9 8 6 8

B (t-1 ),B (t-2 ),B (t-3 ), x ,
sx, P B
B (t-1 ), B (t-2 ), B (t-3 ),B (t4 ), x , s x ,P B

3
aylık buharlaşma (hm )

gözlenen

RTYSA (7,0.5,1)

1.00

RTYSA

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0

10

20

30

40

50

60

70

-0.20
zaman (ay)

Şekil 3. Sungurlu barajı için RTYSA ile test süresi için elde edilen aylık toplam buharlaşma
değerleri
y = 1.0009x - 0.0016
R2 = 0.9994

3

RTYSA sonuçları (hm )

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.00
-0.20

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

gözlenen buharlaşmalar (hm3)

Şekil 4 Gözlenen buharlaşma değerleri ve RTYSA ile elde edilen sonuçlarının karşılaştırılması

Tablo 3’deki buharlaşma tahminleri içinde girdi tabakasında beş veri olan RTYSA
tahmininden en iyi sonuç elde edilmiştir. Bu tahmine ait grafikler Şekil 3 ve Şekil 4’de
sunulmuştur. Şekil 3’de gözlenen veriler ile radyal tabanlı yapay sinir ağları sonuçları test süresi
için karşılaştırılmıştır. Şekil 4’de ise gözlenen buharlaşmalar ile radyal tabanlı yapay sinir ağları
sonuçları arasındaki korelasyon görülmektedir.
2.3 Ay Sonu Hacmi Tahminleri

Daha sonraki aşamada ise Sungurlu barajı ay sonu hacmi değerleri için de aynen giren akım
değerleri gibi radyal tabanlı yapay sinir ağları (RTYSA) ve İleri beslemeli geri yayınım yapay
sinir ağları (İBGYSA) ile tahminler yapıldı. Bu tahminlerin sonuçları Tablo 5 ve Tablo 6’da
sunulmuştur.
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Tablo 5. Sungurlu barajı için RTYSA ile ay sonu hacim tahminleri
G ird i
T abak ası
H ü creleri

Y ayılm a
çıktı
paratabak ası
m etresi H ücreleri
0.5

S (t-1), x , s x ,P B
S (t-1 ), S (t-2 ), x ,
s x ,P B
S (t-1), S (t-2), S (t-3)
x , s x ,P B
S (t-1), S (t-2), S (t-3)
S (t-4 ), x , s x ,P B

eğ itim
V erisi
sayısı

test
V erisi
sayısı

o rtalam a
k are
hata

R2

S (t)

4 20

66

6 7.09

0.87

0.5

S (t)

4 20

66

6 3.36

0.86

0.5

S (t)

4 20

66

6 1.83

0.85

0.5

S (t)

4 20

66

5 8.85

0.86

Tablo 6. Sungurlu barajı için İBGYSA ile ay sonu hacim tahminleri
G irdi
T abakası
H ücreleri

G izli
çıktı
tabaka tabakası
H ücreleri H ücreleri

eğitim
V erisi
sayısı

test
V erisi
sayısı

o rtalama
kare
hata

R2

S(t-1), x , s x , PB

5

S(t)

420

66

66.67

0.87 *

S(t-1), S(t-2), x , s x ,PB

5

S(t)

420

66

63.30

0.86

5

S(t)

420

66

58.21

0.86

5

S(t)

420

66

65.18

0.84

S(t-1), S(t-2), S(t-3), x ,s x ,
PB
S(t-1), S(t-2), S(t-3) S(t-4)
x ,s x ,PB

Ay sonu hacmi St (hm3)

175

gözlenen

İBGYSA (5, 5, 1)

İBGYSA

150
125
100
75
50
25
0
0

10

20

30

40

50

60

70

zaman (ay)

Şekil 5. Sungurlu barajı için İBGYSA ile test süresi için elde edilen ay sonu hacmi değerleri

y = 0.8813x + 14.317
2
R = 0.8743

3

İBGYSA sonuçları(hm )

175
150
125
100
75
50
25
0
0

25

50

75

100

125

150

175

3

gözlenen değerler (hm )

Şekil 6. Gözlenen ay sonu hacimleri ve İBGYSA ile elde edilen sonuçlarının arşılaştırılması
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Tablo 5 ve Tablo 6’daki ay sonu hacim tahminleri içinde girdi tabakasında dört veri olan İleri
beslemeli geri yayınım yapay sinir ağları (İBGYSA) tahmininden en iyi sonuç elde edilmiştir.
Bu tahmine ait grafikler Şekil 5 ve Şekil 6’da sunulmuştur. Şekil 5’de gözlenen veriler ile İleri
beslemeli geri yayınım yapay sinir ağları (İBGYSA) sonuçları test süresi için karşılaştırılmıştır.
Şekil 6’da ise gözlenen ay sonu hacmi ile İleri beslemeli geri yayınım yapay sinir ağları
sonuçları arasındaki korelasyon görülmektedir.
2.4. YSA İle Elde Edilen Veriler Kullanılarak Yapılan Hazne İşletme Çalışması

Ay sonu hacmi St (hm3)

Yapay sinir ağları ile yapılmış olan tahminler sonucu elde edilen aylık toplam buharlaşma
değerleri, aylık toplam giren akım değerleri kullanılarak DSİ tarafından kullanılan bir yazılım ile
klasik işletme çalışması yapıldı ve yeni ay sonu hacmi değerleri elde edildi. Bu işletme
çalışmasının başlangıçtaki hacmi olarak daha önce yapılan klasik işletme çalışmasının ilgili yıla
denk gelen hacim değeri alındı. Bu işletme çalışması ile elde edilen yeni ay sonu hacim değerleri
gözlenmiş olan ay sonu hacim değerleri ile karşılaştırıldı. Bu çalışma hem radyal tabanlı
(RTYSA) hem de İleri beslemeli geri yayınım yapay sinir ağları (İBGYSA) ile yapılmıştır.
Sonuçları gösteren grafikler Şekil 7 ve Şekil 8’de sunulmuştur.

175

gözlenen

RTYSA işletme

150
125
100
75
50
25
0
0

10

20

30

40

50

60

70

zaman (ay)

Şekil 7. Gözlenen ve RTYSA ile bulunan değerlerle yapılan işletme sonucu elde edilen ay sonu
hacimlerinin test süresi için zamanla değişimi

3

Ay sonu hacimleri St (hm )

175

gözlenen

İBGYSA işletme

150
125
100
75
50
25
0
0

10

20

30

40

50

60

70

zaman (ay)

Şekil 8. Gözlenen ve İBGYSA ile bulunan değerlerle yapılan işletme sonucu elde edilen ay sonu
hacimlerinin test süresi için zamanla değişimi
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Gözlenen değerler olarak kabul edilen DSİ yöntemi sonuçları ile yapay sinir ağları
kullanılarak yapılmış olan işletme çalışmalarının sonuçları arasındaki ilişkiyi görmek maksadıyla
yapılan grafikler Şekil 9 ve Şekil 10’da sunulmuştur. Bu grafiklerde DSİ tarafından kullanılan
programın sonuçları ile yapay sinir ağları denemelerinin sonuçları arasındaki korelasyon
görülmektedir.
y = 0.6068x + 53.35
R2 = 0.322

Gözlenen değerler (hm3 )

175
150
125
100
75
50
25
0
0

25

50

75

100

125

150

175

3

RTYSA işletme (hm )

Şekil 9. Gözlenen ve RTYSA ile bulunan değerlerle yapılan işletme sonucu elde edilen ay sonu
hacimlerinin karşılaştırılması

y = 0.7568x + 33.183
2
R = 0.4885

3

Gözlenen değerler (hm )
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İBGYSA işletme (hm3)

Şekil 10. Gözlenen ve İBGYSA ile bulunan değerlerle yapılan işletme sonucu elde edilen ay
sonu hacimlerinin karşılaştırılması

Daha önce yapay sinir ağları kullanılarak yapılmış olan ay sonu hacminden bir sonraki ayın
ay sonu hacmini tahmin etme denemelerinin sonuçları ile yapay sinir ağları ile yapılan tahminler
sonucu elde edilen buharlaşma ve giren akım değerleri kullanılarak yapılmış olan işletme
çalışması sonuçları ve DSİ tarafından kullanılan program ile yapılan klasik işletme çalışması
sonuçları karşılaştırıldı. Bu sonuçlar Şekil 11 ve Şekil 12 olarak çizilmiştir.

3

Ay sonu hacmi S t (hm )

175

RTYSA işletme

RTYSA hacim

aktan

150
125
100
75
50
25
0
0

10

20

30

40

50

60
70
zaman (ay)

Şekil 11. Test süresi için hacimden hacim tahmin etmenin sonucu ile yapay sinir ağları ile
tahmin sonucu elde edilen buharlaşma, giren akım değerleri kullanılarak yapılmış olan klasik
işletme çalışması sonuçlarının ve Aktan yöntemi kullanılarak yapılan işletme çalışması sonuçları
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Ay sonu hacmi St (hm3)
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Şekil 12. Test süresi için hacimden hacim tahmin etmenin sonucu ile Yapay Sinir Ağları ile
tahmin sonucu elde edilen buharlaşma, g,ren akım değerleri kullanılarak yapılmış olan klasik
işletme çalışması sonuçlarının ve Aktan yöntemi kullanılarak yapılan işletme çalışması sonuçları
3.

SONUÇLAR

Yapay sinir ağları gibi kapalı kutu modellerinde haznenin ayrıntılarına fazla girilmemektedir.
Yani sadece giren akımlar bilinse gelecekteki akımlarla ilgili tahminler elde edilebilmektedir.
Oysaki klasik işletme yöntemleri için pek çok parametre göz önünde bulundurulmalıdır. Mesela
kot-alan-hacim eğrileri, pompa kapasiteleri, buharlama derinlikleri vesaire gibi pek çok
parametre kullanılması gerekmektedir.
Kapalı kutu sistem deyimi ile yapısal özellikleri ve çalışma tarzları ayrıntılı şekilde ve tam
olarak ölçülüp değerlendirilemeyen ve dolayısıyla modellendirilmeleri oldukça güç veya
imkansız olabilen sistemler kastedilir. Kapalı kutu sistemlerin modellenmesi sistem davranışı
kavramına dayanmaktadır. Davranış fonksiyonları havzanın girdi ve çıktı dataları üzerinde
belirlenir.
Bu çalışmada bir kapalı kutu modeli olan yapay sinir ağlarının iki farklı metodu olan radyal
tabanlı yapay sinir ağları ve ileri beslemeli geri yayınım yapay sinir ağları ile bir barajın bazı
verileri girdi olarak kullanılıp gelecekteki aylar için hazne işletme çalışması yapılmaya
çalışılmıştır. Tahmin edilen değerler klasik olarak kullanılan yöntemlerin sonuçları ile mukayese
edilmiş ve yapay sinir ağları sonuçlarının ne kadar başarılı olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır.
Bu sonuçlardan anlaşılabileceği gibi Yapay sinir ağları geleceğe yönelik verileri tahmin
ederken ay sonu hacmi için gözlenen değerlerle karşılaştırıldığında 0.85’lik bir determinasyon
katsayısı ile gayet olumlu sonuçlar vermektedir. Aylık toplam buharlaşmalar için de gözlenen
değerlerle karşılaştırıldığında 0.999’luk bir determinasyon katsayısı ile mükemmel sonuçlar
vermektedir. Bu durumda bu baraj sisteminin gelecek aylar için buharlaşma kayıpları net olarak
yapay sinir ağları ile bulunabilir. Ayrıca ay sonu hacmi değerleri de çok yakın tahmin edilerek
sistemin işletilmesi daha verimli hale getirilebilir. Böylece sistemin en verimli şekilde
işletilmesi ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanmış olur.
Bu uygulamadan elde edilen sonuçları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:
1-Bu çalışmada iki YSA metodu (RTYSA ve İBGYSA) hazne hacmi tahmini için başarı ile
uygulanmıştır.
2-RTYSA metodu ilk defa hazne işletim çalışmasında başarı ile uygulanmıştır.
3-RTYSA tek simülasyon ile değişmeyen bir sonuç verdiği için İBGYSA metoduna iyi bir
alternatif olduğu görülmüştür.
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4-Eğer eğitim serisi ve test verisi uzunlukları yeterince uygun olduğu takdirde gayet iyi sonuçlar
alınabileceği anlaşılmıştır.
5-Yapay Sinir ağları’nın girdi tabakasına uygun girdiler uygun miktarda yerleştirilirse sonuçta
çok iyi tahminler yapılabileceği anlaşılmıştır.
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SİSTEM TANILAMA METODUYLA MODELLENMİŞ BİR SULAMA
KANALININ DOĞRUSAL KARESEL KONTROLÜ
Ömer Faruk DURDU
Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
odurdu@adu.edu.tr
ÖZET

Bu çalışmada suyu üstten veren (overshot) kapaklar yardımı ile su seviyesi kontrol edilen ve
sistem tanılama tekniği ile modellenmiş bir sulama kanalının doğrusal karesel kontrol metodu ile
regülasyonu işlenmiştir. Genel olarak sulama kanallarının kontrolü için geliştirilen kontrol
algoritmaları doğrusal olmayan kısmi türevsel Saint-Venant eşitlikleri kullanarak
tasarlanmışlardır. Kontrol algoritmalarının geliştirilmesinde hiperbolik ve doğrusal olmayan bu
eşitliklerin kullanılması oldukça zordur. Bu nedenle bu araştırmada sulama kanalı dinamiğini
oluşturan basit sistem tanılama modelleri kullanılarak kontrol algoritması geliştirilmiştir. Sistem
tanılama modelleri kontrol sistemlerinin oluşturulmasında kullanımı kolay modellerdir. Fiziksel
kontrol problemlerinin çözümü için en uygun metotlardan biri olan doğrusal karesel metot
karesel amaç fonksiyonu minimize edilerek formüle edilir. Kontrol sistemi tasarımında sıfır
yatışkan durum hatası elde etmek ve geniş dalga oluşumundan kaçınmak için durum-uzay
modelinde yardımcı durum değişkenleri de hesaba katılmıştır. Uygulamalar neticesinde
beklenildiği gibi doğrusal karesel kontrol tekniği dağıtılmış oransal kontrol (PI) tekniğinden daha
iyi performans göstermiştir. Sistem bozucu etkenlerden dolayı su seviyesinde (hedef işletim
noktası) meydana gelecek değişim veya sapmalar doğrusal karesel teknikte çok küçük oranda
kalır.
Anahtar Kelimeler: sulama kanalı, sistem tanılama, doğrusal karesel kontrol, kanal
otomasyonu.

LINEAR QUADRATIC CONTROL OF AN IRRIGATION CANAL
MODELLED BY SYSTEM IDENTIFICATION METHODS
ABSTRACT

In this paper, linear quadratic controller based on system identification model was employed
for an irrigation canal where the water levels were controlled by overshot gates. Generally,
traditional partial differential Saint-Venant equations for irrigation canals were used for
regulating irrigation canals. It is difficult to use these hyperbolic equations to develop control
algorithms. For this reason, in this paper, system identification models which describe irrigation
canal dynamics were used for designing control algorithms. System identification models for
developing control system are easy to use. One of the best techniques to solve physical control
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problem of a system is to employ a linear quadratic control method where a quadratic objective
function is minimized using some constraints. In the development of the control system, to
achieve zero steady-state error and to avoid inducing large waves, auxiliary states were included
in the state-space model. At the end of the simulation, linear quadratic (LQ) controller was
demonstrated better performance then decentralized proportional integral (PI) controller. In LQ
simulation, in case of any disturbances in the system, water surface levels were recovering the
equilibrium condition without any oscillations or large waves.
Keywords: irrigation canals, system identification, linear quadratic control, canal automation.
1. GİRİŞ

Kısıtlı su kaynaklarının yönetimi ve optimal kullanımı birçok dünya ülkesinde büyük önem arz
etmektedir. Özellikle su kullanımında kayıpların yüksek oranda olması ve bu kayıpları
minimuma indirgeme çabası yeni teknolojilerin su yönetiminde uygulanmasında etkin rol
oynamıştır. Su tüketiminin önemli bir kısmını tarımsal üretimin temelini oluşturan sulama
oluşturur. Sulama suyu dağıtım ağlarında önemli oranda su kaybı olduğu otoriteler tarafından her
fırsatta belirtilmiştir. Bu kayıpların temel nedenlerinden biri su dağıtım sistemlerinin çiftçilerin
su isteklerine gerektiği gibi cevap verememesidir. Su dağıtım ağları çiftçilere gerekli suyu
istedikleri zamanda ve miktarda minimum kayıpla ulaştırma niteliğine sahip olmalıdır. Sulama
kanallarında otomasyon sistemlerinin kullanılması su dağıtım sistemlerinde daha iyi kontrol
sağlayacak ve kayıpları minimuma indirecektir. Kontrol sistemlerinin açık kanallarda
kullanılması suyun daha iyi dağıtımını ve idaresini sağladığı gibi dağıtım sisteminde meydana
gelecek kayıpları da minimize eder. Yeterli suyun doğru zamanda çiftçiye ulaştırılması tarım
ürünlerinde kuşkusuz çeşitliliği ve üretimi arttıracaktır.
Sulama kanalları kontrol literatüründe genel olarak iki tane yaygın kontrol stratejisi mevcuttur:
1) dağıtılmış oransal entegral kontrol, 2) merkezi doğrusal karesel kontrol veya öngörücü kontrol
teknikleridir [Malaterre and Baume 1998; Reddy 1999; Durdu 2003]. Weyer (2002) dağıtılmış
oransal entegral kontrol tekniği kullanarak arazi koşullarında iyi bir performans elde etmiştir. Bu
çalışmada Weyer (2002)’in verileri kullanılarak doğrusal karesel model tasarlanmış ve sonuçlar
Weyer’in geliştirmiş olduğu dağıtılmış oransal entegral model ile karşılaştırılmıştır. Bu kontrol
algoritmasının tasarlanmasında Weyer (2001)’in sulama kanalları dinamiği için geliştirmiş
olduğu sistem tanılama modelleri kullanılmıştır. Sulama kanalların kontrolü için önceden
geliştirilen kontrol algoritmaları [Reddy 1990; Malaterre 1997; Garcia et al. 1992; Malaterre
1998; Durdu 2003] genellikle hiperbolik kısmi türevsel St. Venant eşitliklerini kullanmışlardır ve
bu eşitliklerin kontrol tasarımında kullanımı gerçekten zordur. Sistem tanılama modellerinin
kontrol sistemlerinde kullanılmasının iki tane avantajı vardır: 1) modeller basit kesik zamanlı
fark eşitlikleri olup kontrol tasarımında kullanımı ve yapılandırılması kolaydır. Kullanılan
verilerin gözlem verileri olması sulama kanalı dinamiğinin doğru tanımlanmasını sağlayacaktır;
2) suyu üstten ileten kapaklara ile modellemesi kolaydır. Önceki çalışmaların çoğunda suyu
alttan veren kapaklar kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı sistem tanılama modelleri ile
geliştirilen doğrusal karesel kontrol algoritmalarının sulama kanalları regülasyonunda oransal
entegral kontrol tekniklerine oranla daha iyi performansa sahip olduğunu göstermektir.
2. SULAMA KANALLARININ MATEMATİKSEL TANIMI

Doğrusal karesel kontrol algoritmasının tasarımı için Weyer (2003)’in kullanmış olduğu
sulama kanalı verileri kullanılmıştır. Kanalda su seviyesi suyu üstten veren kapaklar vasıtası ile
kontrol edilmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Sulama kanalında kapaklar ve havuzun yapısı

Kapak 11

Su seviyesi ve kapak pozisyonu ölçümleri her kapağın memba kısmında yapılmaktadır.
Kapaklar arasında veri komünikasyonu ve su seviyesi veri iletişimi merkezi bir bilgisayar ve
radyo ağı ile yapılmaktadır. Kapaklar üzerindeki su yüksekliği kapağın memba kısmındaki su
yüksekliği ve kapak pozisyonuna göre hesaplanmaktadır [Weyer 2003]. İki kapak arasındaki
kanal uzunluğu havuz olarak adlandırılmıştır. Kanal boyunca tarım arazilerine su ileten ikincil
kanallar mevcuttur. Bu kanalların ana kanaldan almış oldukları su miktarları belli olmayıp alınan
su miktarları sistemi bozan etken olarak kabul edilmektedir. Bir sulama kanalında temel olarak
kütle denge ilişkisi şöyle gösterilebilir [Weyer 2002]:

dV (t )
= Qin (t ) − Qout (t )
dt

(1)

burada V havuzun hacmini, Qin kanal olan akımı ve Qout ise kanaldan çıkan akımı ifade
etmektedir. Kanaldaki suyu üstten veren kapaklardan geçen akım Bos (1978) tarafından
aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

Q(t ) = ch3 / 2 (t )

(2)

burada Q akım miktarını, h kapak üzerindeki su yüksekliğini ve c bilinmeyen bir parametreyi
ifade etmektedir. Kapak üzerinde geçen akımın serbest akım olduğu diğer bir anlatımla kapağın
mansab kısmındaki akım derinliği kapağın üst seviyesinden daha alçakta olduğu kabul
edilmektedir. Eğer havuz içerisindeki hacmin havuzdaki su seviyesiyle oransal olduğunu
düşünülürse ve havuzdan çıkan su önemsenmez ise ikinci kapağın memba kısmındaki su
derinliği aşağıdaki şekilde ifade edilir [Weyer 2003]:

y2 (t ) = y2 (t − 1) + c1h13 / 2 (t − τ ) + c2 h23 / 2 (t − 1)

(3)

Şekil 1’de gösterildiği gibi y2 ikinci kapağın mansab kısmındaki su seviyesini, hi i kapağının
üzerindeki su yüksekliğini (i = 1,2), τ suyun membadan mansaba gelişine kadar olan zaman
gecikmesini ifade eder. Yukarıdaki eşitlik kısa mesafeli havuzların kanal dinamiğini ifade
etmektedir. Uzun varsayılan bir havuz için aşağıdaki ikinci mertebe model kullanılır [Weyer
2003]:

y2 (t ) = y2 (t − 1) + c1h13 / 2 (t − τ ) + c3h13 / 2 (t − τ − 1) + c2 h23 / 2 (t − 1) + c4 h23 / 2 (t − 2)
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(4)

Yukarıdaki eşitlikte bilinmeyen parametreler (c1, c2 ...) Weyer (2001) tarafından açıklanmış
ve sistem tanılama modellerinde su seviyesi hesaplamalarında kullanılabilir olduğu görülmüştür.
Weyer’in (2003) kullandığı kanalın 8, 9, 10’cu havuzlar göz önüne alınarak (Şekil 1) aşağıdaki
modeller yazılabilir (sistem bozucu etkenler önemsenmiyor):

y9 (t ) = y9 (t − 1) + c8,1h83 / 2 (t − τ 8 ) + c8, 2 h93 / 2 (t − 1)

(5)

y10 (t ) = y10 (t − 1) + c9,1h93 / 2 (t − τ 9 ) + c9, 2 h103 / 2 (t − 1)

(6)

y11 (t ) = y11 (t − 1) + c10,1h103 / 2 (t − τ 10 ) + c10,3h103 / 2 (t − τ 10 − 1) + c10, 2 h113 / 2 (t − 1) + c10, 4 h113 / 2 (t − 2)

(7)

Kanaldaki havuz uzunlukları, dalga sıklıkları ve her havuz için gecikme zamanı Tablo 1 de
belirtilmiştir [Weyer 200].
Tablo 1. Kanal uzunlukları ve dalga sıklıkları
Havuz
8
9
10

Uzunluk
1600
900
3200

Dalga sıklığı
0.42
0.72
0.2

τ i (dakika)
4
3
8

3. SULAMA KANALI İÇİN KONTROL MODELİ GELİŞTİRİLMESİ

Sulama kanallarının veya su dağıtım sistemlerinin temel amacı su kullanıcılarına istenilen
suyu istenilen zamanda minimum kayıpla götürmesidir. Kayıpların büyük çoğunluğunun
genellikle kanaldaki son kapaktan sonra olduğu tespit edilmiştir [Weyer 2003]. Bu nedenle
kontrol sistemi tasarlanırken son kapak üzerinden geçen akım miktarının mansap kısmındaki
kullanıcıların istediği su miktarına eşit olmasına dikkat edilir. Ayrıca sulama kanalında
kapakların memba kısmında su derinliğinin hedeflenen derinlikten sapma oranının minimum
olması gerekir. Bu hususlar göz önüne alınarak eşitlik 5-6-7 doğrusal durum-uzay formatına
çevrilir. Kontrol stratejisinde kontrol edilmesi gereken değişkenler su seviyeleri (y9(t), y10(t),
y11(t)) ve kapak üzerindeki akış yüksekliğidir (h113/2). Kanal içerisindeki hedeflenen
derinliklerden meydana gelen sapmalar durum değişkenlerini ifade eder. Diğer bir anlatımla
x9,0(t) = y9(t) – y9,hedefnokta(t), x10,0(t) = y10(t) – y10,hedefnokta(t), x11,0(t) = y11(t) – y11,hedefnokta(t) ve
girdi değişkeni u11(t) = h113/2(t) – h3/211,hedefnokta(t). u kapak üzerindeki hedeflenen akım
yüksekliğinden meydana gelen sapmaları ifade eder. Eğer kanal içerisindeki akım derinliği sabit
olsaydı bu durumda durum değişkenleri xi,0(t+1) su seviyesi yi(t+1) ile aynı olacaktı (i =
9,10,11). Doğrusal modelin elde edilebilmesi için girdi değişkeni u11(t)’e ek olarak u8(t) =
h83/2(t), u9(t) = h93/2(t), u10(t) = h103/2(t) değişkenlerinin de eklenmesi gerekmektedir. Çünkü
suyun bir kapaktan diğer kapağa ulaşmasındaki gecikmelerde durum değişkenlerine yansıtılması
gerekmektedir yani xj,i = hj3/2(t-i) = uj(t-i) olmalıdır. Bu değişkenler kullanılarak aşağıdaki
durum-uzay modeli çıkarılabilir [Weyer 2003].
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x8,1 (t + 1) = u8 (t )
x8, i +1 (t + 1) = x8 \ i (t ), i = 1,...3
x9, 0 (t + 1) = x9,0 (t ) + c8,1 x8, 4 (t ) + c8, 2u9 (t ) + v9, 0 (t ) + vsc ,9 (t )
x9,1 (t + 1) = u9 (t )
x9,i +1 (t + 1) = x9 \ i (t ), i = 1,...2
x10, 0 (t + 1) = x10,0 (t ) + c9,1 x9,3 (t ) + c9, 2u10 (t ) + v10, 0 (t ) + vsc ,10 (t )
x10,1 (t + 1) = u10 (t )

(8)

x10,i +1 (t + 1) = x10 \ i (t ), i = 1,...8
x11,0 (t + 1) = x11, 0 (t ) + c10,1 x10,8 (t ) + c10, 2 x10,9 (t ) + c10,3u11 (t ) + c10, 4 x11,1 (t ) +
2
2
c10,3h113 /, hedefnokta
(t ) + c10, 4 h113 /, hedefnokta
(t − 1) +

v11, 0 (t ) + vsc ,11 (t )
x11,1 (t + 1) = u11 (t )
Burada v9,0, v10,0 ve v11,0 sistemi bozucu etkenler (ikincil kanallardan alınan su) ve vsc,9, vsc,10,
vsc,11 kanalda hedeflenen su seviyesindeki sapmalar olarak ifade edilir. Ayrıca kapak üzerindeki
hedeflenen su seviyesindeki sapmaları ifade etmek için x11,0 ifadesi kullanılmıştır [Weyer 2003].
Tasarlanan kontrol sisteminde bütün durum değişkenlerinin ölçülebilir veya mevcut olduğu
varsayılmıştır. Sistemi bozucu etkenlerden dolayı sıfır yatışkan durum hatası elde edebilmek için
kriterler içerisine hedef noktasından sapma hatalarının entegrali de modellemede hesaba
katılmalıdır. Bu durumda vektör olarak hedef noktasından sapma hatalarının entegrali

xint (t ) = [ x9,int (t ) x10,int (t ) x11,int (t ) xu11, int (t )]T

(9)

buradan
 x9, 0 (t ) 


x10,0 (t )

x' nt (t + 1) = xint (t ) + T
 x (t ) 
 11, 0 
u11 (t ) 

(10)

bu eşitlikte T örnekleme zamanını ifade eder. Kapak üzerindeki su yüksekliğinde geniş dalga
sıklıklarını önlemek için modelde yüksek geçiş filtresi (hi3/2(t) i = 8,...11)) hesaba katılmalıdır.
Bu filtre için durum-uzay eşitliği şöyle belirtilir [Weyer 2003]:
x f ,i (t + 1) = Af ,i x f , i (t ) + B f ,iui (t )

(11)

y f ,i (t ) = C f , i x f ,i (t ) + D f ,iui (t )

(12)

Yukarıdaki eşitliklerde bir sulama kanalı için aşağıdaki şekilde sistem durum eşitlikleri
yazılabilir [Reddy 1990]:
x(t + 1) = Ax (t ) + Bu (t ) + v(t )
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(13)

bu eşitlikte A = l x l sistem matrisi, B = l x m kontrol girdi matrisi, x(t) = l x 1 durum vektörü,
u(t) = m x 1 kontrol vektörü, v = lateral kanallardan gelen taleplerdeki sapmalar (veya
düzensizlikler), m2/s, l = sistemdeki bağımlı (durum) değişkenlerinin sayısı, m = kanal içindeki
kapakların sayısı, p = kanaldaki laterallerin sayısı, ve t = örnekleme aralığıdır, s. A, B, ve C
matrislerinin öğeleri başlangıç şartlarına bağlıdır. B matrisinin büyüklüğü sistemdeki durum
değişkenlerinin sayısına ve kanaldaki kapak sayısına bağlıdır [Durdu 2004]. Sistem durum
eşitliğinin elde edilmesinden sonra sulama kanalı için doğrusal karesel kontrol problemi formüle
edilebilir [Anderson ve Moore 1990]. Doğrusal karesel kontrol tekniği kanal boyunca bütün
durum-değişkenlerinin mevcut olduğunu veya ölçüldüğünü varsaydığından en iyi ve dayanıklı
kontrol tasarımı olarak kabul edilmektedir [Tewari 2002]. Bu nedenle bu kontrol tekniğinden
elde edilen sonuçlar bu çalışmada hedef olarak kabul edilmiştir. Doğrusal karesel kontrol tekniği
bir optimizasyon problemi olup maliyet fonksiyonu J’nin minimize edilmesini amaçlamaktadır.
Maliyet fonksiyonu şöyle tanımlanabilir [Reddy 1999]:
∞

J = ∑[ xT (t )Qx(t ) + u T (t ) Ru (t )]

(14)

t =0

bu eşitlikte ∞ = yatışkan durum kontrolünde kullanılan örnekleme aralığı sayısını; Q = durum
maliyet ağırlık matrisini; ve R = kontrol maliyet ağırlık matrisini ifade eder. Q ve R matrisleri
simetrik olup genellikle köşegen matris olarak seçilirler ve köşegen elementlerin tümü pozitif
veya sıfır olmasına dikkat edilir. Eşitlik (14)’deki ilk terim durum değişkenlerinin ortalama
işletim şartından sapması durumunda ceza fonksiyonunu temsil eder. İkinci ifade ise kontrolün
maliyetini ifade etmektedir. Bu optimizasyon işlemi gerçekleştirilirken aşağıdaki kısıtlama
eşitliğinin de göz önüne alınması gerekir [Durdu 2003]:
− x(t + 1) + Ax (t ) + Bu (t ) = 0 t = 0,......., ∞

(15)

Eşitlik (14) ve (15) bir kısıtlanmış-minimizasyon problemi olup Lagrange çarpanı kullanılarak
çözülebilir. Bu çözüm neticesinde bir çift bağlaşmış fark denklemi elde edilir fakat bu
denklemler geri yönde özyineleme ile çözülmelidir. Optimal yatışkan durumda, kapak üzerindeki
su yüksekliğinde meydana gelen değişiklikler aşağıdaki eşitlikle bulunabilir:
u (t ) = − Kx(t )

(16)

bu eşitlik kontrol yasası olarak adlandırılır ve eşitlikteki K aşağıdaki şekilde ifade edilir:

K = [ R + BT SB ]−1 BT SA

(17)

Eşitlik (17)’de S Ricatti eşitliğinin çözülmesi ile elde edilir.

AT SA − AT SB[ R + BT SB]−1 BT SA + Q = S

(18)

burada R = RT > 0 ve Q = QT ≥ 0 olarak ifade edilir. Bu çalışmada su yüzeyi yükseltisi ve akım
miktarı durum değişkenleri olarak kullanılmıştır. Verilen başlangıç koşullarında yani [δx(0)], δu,
ve δq durumunda, eşitlik (14) su seviyesi yükseltisinde ve akım miktarındaki sapmayı zamanın
bir fonksiyonu olarak bulabilmek için çözülebilir. Eğer sistem gerçekten denge durumunda ise
(x(0) = 0 , t = 0 zamanında) ve lateral kanallara giden akım miktarlarında herhangi bir değişiklik
söz konusu değilse, kontrol edilen kanal devamlı olarak denge durumunda kalacaktır. Bu nedenle
kanalda kontrol sistemi uygulamaya gerek kalmayacaktır. Eğer kanal sisteminde dışarıdan
bilinen veya bilinmeyen bir etki söz konusu ise o zaman kontrol edilen sistemde denge
durumundaki su seviyesi yükseltisinde veya kapak üzerindeki su yüksekliğinde sapma olacaktır
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[Reddy 1990]. Kontrol edilen açık kanal sistemi dışarıdan gelen etkiye göre diğer bir deyişle
laterallerden giden suyun miktarına göre denge durumunun altında veya üstünde olabilir. Eğer
kanalda denge durumundaki su seviyesi yükseltisinde büyük oranlarda sapma var ise su
yüzeyinde dalgalanma meydana gelir ve laterallerdeki su seviyesi istenilen düzeyde tutulamaz.
Bu durumda kanalın işletim sisteminde performans eksikliği söz konusu olur. Fakat açık
kanalların idaresinde temel hedef lateral kanallardaki su seviyesini istenilen düzeyde tutmak ve
su kullanıcıların isteklerine istenilen zamanda cevap verebilmek olduğu için kanaldaki su
seviyesinde sapmaların en aza indirgenmesi lazımdır.
4. MODEL SİMÜLASYONU
KARŞILAŞTIRMA

VE

ORANSAL

İNTEGRAL

KONTROL

İLE

Doğrusal karesel kontrol algoritması Weyer (2001)’in formüle etmiş olduğu yüksek mertebe
sistem tanılama modelleri kullanılarak bir sulama kanalı için simüle edildi. Elde edilen sonuçlar
oransal entegral kontrol tekniğinden elde edilen sonuçlar [Weyer 2002] ile karşılaştırıldı.
Dağıtılmış oransal entegral kontrol sulama kanallarını mansap moduna göre kontrol eder diğer
bir anlatımla kapak havuz içerisindeki su seviyesini sonraki kapağın hemen memba kısmındaki
su seviyesine göre kontrol eder. Kapak 8 üzerindeki su yüksekliği aşağıdaki formül ile
hesaplanabilir [Weyer 2003]:

u~8 ( s) = C8 ( s)( y9, hedefnokta ( s) − y9 ( s ))

(19)

1
h8 ( s) = u~8 ( s ) + K ff F ( s )
h9 ( s)
Kg

(20)

burada Kff ileri besleme kazancı ve 0.75 olarak kabul edilmiştir. F(s) havuz içerisindeki dalga
sıklığı ile ikinci mertebe Butterworth filtresi (Tablo 1). Kg havuzdaki durgun durumdaki kazancı
ifade eder. C(s) dalga sıklığında düşük kazanç elde etmek için kullanılan düşük geçişli filtreyi
temsil eder. Oransal entegral konusunda detaylı bilgi Weyer (2002)’in çalışmasından
sağlanabilir. Bu çalışmada simüle edilen kanal şu verilere sahiptir: başlangıç su yükseltisi işletim
seviyesi sırasıyla 26.55 m, 23.85 m, ve 21.15 m dir. Son kapak (kapak 11) üzerindeki su
yüksekliği başlangıç işletim seviyesi 0.4 m dir. 1360, 1000 ve 1180’ninci dakikalarda başlangıç
işletim seviyesindeki değer ±0.05 m değişmektedir. 360 dakikadan sonra su seviyesindeki
değişimler başlangıç değerlerine dönmektedir. 2000’ninci dakikada Kapak 11’de su yüksekliği
kapak üzerinde 0.65 m’ye çıkmıştır fakat bu seviye 3500’ninci dakikada tekrar 0.4 m’ye
düşmüştür. Simülasyon sonucu kontrol tekniklerinden elde edilen sonuçlar Şekil 2 ve 3’de
gösterilmiştir. Oransal entegral kontrol ve doğrusal karesel kontrol teknikleri kabul edilebilir
sonuçlar vermiştir. Sistemin dengesini bozan etkenlerden (bilinmeyen su istekleri) sonra aşırı bir
dalga ve işletim noktasından sapma olmadan sistem tekrar dengesini sağlamıştır. Doğrusal
kontrol teknik bilinmeyen su isteklerine karşı memba kısmına doğru oransal entegral kontrol
tekniğine göre daha az tepki göstermiştir. Bu tepki havuz 8’de daha açıkça görülmektedir. Bu
havuzda oransal entegral kontrolde su seviyesinde doğrusal karesel metoda göre daha fazla
sapma mevcuttur. Bunun sonucunda kapak 11 üzerindeki su işletim seviyesinde değişim söz
konusu olmuştur. Havuz 9’da işletim seviyesinde büyük sapmalar söz konusudur fakat sistem
tekrar işletim seviyesine çok çabuk bir şekilde dönmüştür. Havuz 10’da oransal entegral kontrol
su seviyesini hedef işletim seviyesinden uzaklaştırmıştır. Bunun aksine havuzdan bilinmeyen su
alımlarına rağmen doğrusal karesel metot işletim seviyesinden daha az sapma meydana
getirmiştir.
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Şekil 2. Havuz 8 ve 9’da kontrol
tekniklerinin karşılaştırılması.

Şekil 3. Havuz 10’da ve Kapak 11’de
simülasyon sonuçları.

Bunun nedeni havuz 10’da oransal entegral kontrol, kapak 11 için ileri besleme tekniğini
uygulamaktadır. Ayrıca kapaktaki hareket her iki kontrol tekniğinde birbirine yakındır. Tahmin
edildiği gibi laterallerin hemen mansab kısmındaki kapağın üst kısmında yer aldığı havuzlarda
merkezi doğrusal kontrol tekniği oransal entegral kontrol tekniğine göre daha iyi performans
göstermiştir. Dağıtılmış oransal entegral kontrol tekniğinde bilinmeyen su isteklerinin etkisinin
havuz içerisinde memba kısmına doğru ilerlemesi ileri beseleme kazancının azaltılması ile
mümkündür [Weyer 2001]. Fakat buda sistemin herhangi bir bozucu etkene karşı yavaş cevap
vermesine neden olacaktır. Doğrusal karesel teknikte herhangi bir problem çıkması durumunda
ayarlanması oransal entegral kontrole göre daha zordur. Özellikle kanaldaki havuz sayısının
artması durumunda bu problem bir dezavantaj olacaktır.
5. SONUÇ

Bu çalışmada sistem tanılama tekniğine göre modellenmiş bir sulama kanalı için kanal
otomasyon metotlarından biri olan merkezi doğrusal karesel kontrol algoritması geliştirilmiştir.
Sistemde sıfır hatalı yatışkan durum elde edebilmek için yardımcı durum değişkenlerine göre
işletim seviyesindeki sapmalar minimize edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca kanal içerisinde yüksek
oranda dalgalanmaların olmasını önlemek içinde kapaklarda yüksek-geçiş fitlerleri
uygulanmıştır. Tasarlanan doğrusal karesel kontrol algoritması kanal simülasyonunda iyi bir
performans göstermiştir. Kanaldan bilinmeyen bir miktarda su alınması durumunda su seviyesi
başlangıçta hedeflenen işletim noktasından sapmıştır fakat daha sonra sistem tekrar denge
durumuna gelmiştir. Doğrusal karesel kontrol tekniği sulama kanalında dağıtılmış oransal
entegral kontrol tekniğine göre daha iyi sonuç vermiştir. Doğrusal karesel teknik tasarımı daha
fazla zaman isteyen ve ayarlanması daha zor olan bir tekniktir. Bu teknik sistemi dışarıdan
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etkileyecek ve tasarım esnasında göz önüne alınmayan bir parametreye karşı dayanıklıdır. Bu
bilinmeyen etkilere veya değişimlere karşı dayanaklılık (robustness) ayrıca başka bir araştırmada
incelenecektir.
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ÖZET

Sulama kanallarının doğrusal dağıtımlı modeli kullanılarak kanallardaki akışı kontrol problemi
bir optimal kontrol problemi olarak formüle edilmiştir. Sistemin dengesini bozan dış etkenlerin
baskısıyla (kanaldan su alımları) kanaldaki kapaklarda meydana gelecek değişimleri kontrol için
cebrik Riccati eşitlikleri çözülerek bir kontrol algoritması geliştirilmiştir. Bu amaçla sulama
kanallarındaki akımı ifade eden doğrusal olmayan kısmı türevsel Saint-Venant eşitlikleri Taylor
serileri ve sonlu-farklar yaklaşımı kullanılarak doğrusal model haline getirilmiştir. Bu
doğrusallaştırma denge halindeki akım şartları referans kabul edilerek yapılmış ve kapaktaki
açılıp kapanmanın akım miktarına ve derinliğine olan etkisini anlatan bir çift adi türevsel
denklem geliştirilmiştir. Elde edilen bu denklemler tekrar düzenlenerek kesik zamanlı sistemdurum eşitliği elde edilip bu eşitlik doğrusal karesel kontrol problemi optimizasyon işleminde
kısıtlama fonksiyonu olarak kullanılmıştır. Geliştirilen optimal kontrol algoritmasının
performans değerlendirmesi için 6 kapaklı ve 5 havuzlu bir açık kanal örneği ele alınarak
simülasyon yapılmıştır. Simülasyondan elde edilen sonuçların geçerliliğini ispatlamak için bu
örnek kanala dağıtılmış oransal entegral kontrol metodu da uygulanmıştır. Elde edilen
simülasyon sonuçları karşılaştırılmıştır. Kapaklarda ve su seviyesindeki sapma miktarları kriter
olarak seçilirse, doğrusal karesel modelin dağıtılmış oransal entegral kontrol modeline oranla
daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: sulama kanalı, Saint-Venant eşitlikleri, doğrusal karesel kontrol, kanal
otomasyonu.

LINEAR QUADARTIC CONTROL OF AN IRRIGATION CANAL
MODELLED BY PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
ABSTRACT

Using a linear distributed model of irrigation canal flow, the canal operation problem was
formulated as an optimal control problem, and an algorithm for the gate opening in the presence
of unknown external disturbances was derived by solving the algebraic Riccati equation. For
this purposes, the Saint-Venant equations of irrigation canal flow were linearized using the
Taylor series and a finite difference approximation of the original nonlinear, partial differential
equations. This linear model was used to design a model predictive control for minimizing
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deviations in flow depth and changing in gate openings. To accomplish this, future control
actions in the system was taken into account. As an objective function, a linear quadratic
function was used. An example problem with 6 gates and 5 pools was simulated for evaluation
purposes. To verify the results, the same example canal was designed and simulated using
decentralized PI control. The results of this study demonstrate that a linear quadratic regulator
provides both good stability and performance in the control of irrigation canals more than
decentralized proportional integral (PI).
Keywords: irrigation canals, Saint-Venant equations, linear quadratic control, canal automation.
1. GİRİŞ

İstek yönetimi ile idare edilen sulama sistemleri çiftçilere yeterli esnekliği sağlayacağı gibi
tarım arazileri sulama projelerinde modern sulama teknolojilerini verimli bir şekilde uygulama
imkanı da verecektir. Fakat sulama sistemlerinin uygulanmasındaki maliyet göz önüne
alındığında, istek yönetimi ile idare edilen sistemler fizibil olmayabilir. Bu nedenle Merriam
(1987) sınırlandırılmış-oranda istek yönetimi metodunun sulama kanallarında uygulanmasını
önermiştir. Bu metotla çiftçiler sulama kanallarından ihtiyaç duydukları suyu istedikleri zamanda
daha esnek olarak alabilecekleri gibi sistemin işletimindeki maliyet sorunu da minimuma
inecektir. Sulama kanallarının istek yönetimi ile idaresi çiftçiler açısından faydalı ve esnek olsa
da, lateral kanallardan alınan su miktarlarındaki bilinmeyen değişim, işletim açısından kanalların
idaresini zorlaşacaktır. Laterallerden tarım arazilerine giden su miktarlarında olan bilinmeyen
değişimler sistemi bozan etkenler olarak adlandırılır. Bu etkenler istek yönetim sisteminde
rastgele etkenler olduğundan bunların kanal işletim değişkenleri (akım derinliği ve miktarı)
üzerine olan etkileri ölçülmeli ve sistemin regülasyonu için geri besleme döngüsü içinde
kullanılmalıdır. Sulama kanallarında belirli bir hacim sağlamak veya verilen bir sabit noktada su
seviyesini tutabilmek için çek yapıları (kapaklar etc.) kullanılır.

Son yirmi yılda sulama kanallarının gerçek zamanlı kontrolü için optimal kontrol kavramı
kullanılarak geri beslemeli kontrol algoritmaları geliştirilmiştir [Malaterre 1997; Malaterre 1998;
Reddy 1999; Durdu 2003]. Önceki çalışmaların bir çoğunda geliştirilen kontrol algoritmaları
sadece bir tane havuz (iki kapak arasındaki mesafe) için geliştirilmiştir. Kanalda birden fazla
havuz bulunması durumu genelde hesaba katılmamıştır. Ayrıca bazı kontrol modelleri de
deneme yanılma metotlarını kullanarak sistemi optimize etmeye çalışmıştır fakat bu teknikler
sulama kanalındaki akışlar için denge durumu oluşturamamıştır. Weyer (2002) dağıtılmış oransal
entegral kontrol tekniği kullanarak arazi koşullarında iyi bir performans elde etmiştir fakat kanal
içerisinde suyu üstten veren kapaklar kullanmıştır. Bu çalışmada doğrusal karesel metot
kullanılarak 5 havuzu ve 6 kapağı olan bir sulama kanalı için otomatik geri beslemeli kontrol
algoritması geliştirilmiştir. Simülasyonda kullanılan örnek kanal verileri Hindistan’daki
Narmada projesinden alınmıştır. Kanaldaki her havuz uzunluğuna göre boğumlara ayrılmıştır.
Kontrol algoritmasının esası sulama kanalında akışın dinamiğine bağlı olarak kanaldaki her
boğumda su seviyesi ve akım miktarına göre kontrol yasasının geri besleme tekniğiyle
ayarlanmasına dayanmaktadır. Sulama kanalının hidrodinamik modeli doğrusal olmayan kısmi
türevsel Saint-Venant eşitliklerinden çıkarılmıştır. Kanaldaki su seviyesinin kontrolü içinde
kapaklarda orifis eşitliği kullanılmıştır. Kısmi türevsel eşitlikler kanaldaki bir denge durumuna
veya yatışkan durum şartına göre kesik zamanlı ve doğrusal hale getirilmiştir. Kanaldaki her
boğumda akım derinliği ve akım oranı fiziksel durum değişkenleri olarak kabul edilmiştir.
Ayrıca örnek kanal Weyer (2002)’in geliştirmiş olduğu dağıtılmış oransal entegral kontrol
metodu ile de simule edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı kısmi türevsel
Saint-Venant eşitlikleri ile modellenen bir kanal dinamiği için geliştirilen doğrusal karesel
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kontrol algoritmasının sulama kanalları regülasyonunda diğer kontrol tekniklerine bir alternatif
olduğunu göstermektir.
2. HİPERBOLİK EŞİTLİKLERLE MATEMATİKSEL MODELLEME

Sulama kanalları istek yönetimine göre idare edildiği zaman laterallerdeki bilinmeyen su
alımına karşılık ana kanaldaki kapaklar sistemi dengede tutabilmek için kendi kendini ayarlarlar.
Diğer bir anlatımla havuz içinde hedeflenen su seviyesi memba ve mansap kısmındaki
kapakların açılıp kapanmasıyla sağlanmalıdır. Sulama kanalının matematiksel tanımı için
Hindistan’da Narmada projesindeki bir sulama kanalı örnek olarak alınmış ve kanal dinamiği
Saint-Venat eşitliği ile modellenmiştir. Kanalda su seviyesi radyal kapaklar vasıtası ile kontrol
edilmektedir (Şekil 1).
Kapak 1
Kapak 2
Kapak 3
Memba
Rezervuarı

Havuz 1

Kapak 4
Havuz 2

Kapak 5
Havuz 3

Kapak 6
Havuz 4

Kapak7
Havuz 5
Havuz 6
Mansap
Q=1000
m3/s

52000 metre

Şekil 1. Sulama kanalında kapaklar ve havuzun yapısı

Bu çalışmada modellenme için sulama kanalındaki akışı ifade eden Saint-Venant eşitlikleri
kullanılmıştır:
∂y
1  ∂Q

=− 
− w
T  ∂x
∂t
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 ∂
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∂Q
= − 
 ∂x
∂t







 + gA ∂y − S + S  

0
f 
 ∂x




(1)

(2)

bu eşitliklerde Q = debi m3/s; A = ıslak alan, m2; w = lateral akım, m3/s/m; y = su derinliği, m; t =
zaman, s; x = kanalın uzunluğu, m; T = akım yüzey genişliği, m; g = yerçekimi ivmesi, m2/s; S0 =
kanal taban eğimi (m/m); Sf = enerji çizgisi eğimidir = Q|Q|/K2, m/m; K = kanalın hidrolik
taşıması = (AR2/3)/n; R = hidrolik yarıçap, A/P (m); P = ıslak çevre (m); n = Manning pürüzlülük
katsayısı (s/m1/3). Kanaldaki her havuz küçük kısımlara (boğumlara) bölünerek (Şekil 2) eşitlik
(1) ve (2)’deki uzamsal türev ifadeler sonlu-farklar
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kapak 1

kapak 2

Memba havuzu
Mansap havuzu
y
y(i-1,N)

Q
y(i+1,N)
u(i)

1

u(i+1)

2

3

4

5

Boğumlar
lateraller

Şekil 2. Kanaldaki havuzların genel özellikleri

ifadeleri ile değiştirildi. Kanalda N sayıda boğuma bölünmüştür ve boğum indeksi j ile ifade
edilmiştir (1 den N’e kadar). İç kısımlardaki boğumlara merkezi-fark tekniği, ilk boğuma ileriyönde-fark tekniği ve son boğumda geri-yönde-fark tekniği uygulandı. Eşitlik (1) ve (2)’nin
çözülebilmesi için kanaldaki her boğumun sınır koşullarının belirlenmesi gerekir. Bu koşullar
süreklilik denklemi [Durdu 2003]:
Qi-1,N = Qi,1 = Qgi
(3)
ve kapaktan geçen debi:

Q gi = C di bi u i 2 g ( y i −1, N − y i ,1 )

(4)

ifade edilir. Bu eşitliklerde Qi-1,N = havuz i-1’de boğumun mansap kısmından veya mansap
tarafındaki kapaktan geçen debi, m3/s; Qgi = havuz i’de memba tarafındaki kapaktan geçen debi,
m3/s; Qi,1 = havuz i’de memba kısmından veya memba tarafındaki kapaktan geçen debi, m3/s; Cdi
= i kapağının debi katsayısı; bi = i kapağının genişliği, m; ui = i kapağının açıklığı, m;yi-1,N =
havuz i-1 boğum N’de su yüzeyi yükseltisi, m; yi,1 = havuz i’de boğum 1’de su yüzeyi yükseltisi,
m; ve i = havuz indeksidir (i = 0 olması durumunda mansap kısmındaki sabit seviyeli rezervuarı
ifade eder).
Bu çalışmada doğrusal karesel kontrol tekniği uygulanacağı için doğrusal olmayan eşitlikler
(1) ve (2) ortalama bir işletim noktasına göre doğrusal hale getirilmiştir. Bu işletim noktasına
göre Taylor serileri uygulanarak birinci mertebeden yüksek terimler kesilmiştir. Bu işlemler
neticesinde akım miktarı, su seviyesi, ve kapak açıklığının işletim noktasından sapması
aşağıdaki şekilde bulunur [Durdu 2004]:

δQii , j = Qi , j − Qi0, j

(5)

δy i , j = y i , j − y i0, j

(6)

δu i = u i − u i0

(7)

δu i +1 = u i +1 − u i0+1

(8)

δqi , N = qi , N − qi0, N
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(9)

yukarıdaki eşitliklerde δQi,j = havuz i boğum j’de akım miktarında oluşan sapma, m3/s; δyi,j =
havuz i boğum j’de su seviyesinde meydana gelen sapma, m; δui = havuz i’nin memba kısmında
kapaktaki sapma, m; δqi,n = havuz i lateral n’de oluşan sapmadır, m3/s/m. Sonlu-farklar
tekniğinin uygulanması ile (5) ten (9) u kadar tüm eşitlikler (1) ve (2) eşitliklerine yerleştirilerek
bir çift adi türevsel denklem elde edilir (Malaterre 1987). Bu doğrusal denklemler kompakt
formatta şöyle ifade edilir [Reddy 1999]:
d [δx(t )]
= Aδx(t ) + Bδu (t ) + Cδq (t )
dt

(10)

δy (t ) = Hδx(t )

(11)

bu eşitlikte A = l x l sistem geribesleme matrisi, B = l x m kontrol girdi matrisi, C = p x l
düzensizlik matrisi, δx(k) = l x 1 durum vektörü, δu(t) = m x 1 kontrol vektörü, ∆δq = lateral
kanallardan gelen taleplerdeki sapmalar (veya düzensizlikler), m2/s, l = sistemdeki bağımlı
(durum) değişkenlerinin sayısı, m = kanal içindeki kapakların sayısı, p = kanaldaki laterallerin
sayısı, ve t = örnekleme aralığıdır, s. A, B, ve C matrislerinin öğeleri başlangıç şartlarına bağlıdır.
B matrisinin büyüklüğü sistemdeki durum değişkenlerinin sayısına ve kanaldaki kapak sayısına
bağlıdır. Düzensizlik (su talebindeki değişimler) matrisi C' nin büyüklüğü de mevcut laterallere
ve sistemdeki bağımlı durum değişkenlerine bağlıdır. Buradan eşitlik (11)’nin sistem durumdeğişkeni eşitliği çıktı (output) eşitliği ile birlikte aşağıdaki gibi yazılır [Reddy 1999]:

δx(k + 1) = Φδx(k ) + Γδu (k ) + Ψδq (k )

(12)

δy (k ) = Hδx(k )

(13)

yukarıdaki eşitliklerde Φ = (AL)-1 *AR , Γ = (AL)-1*B, ve Ψ = (AL)-1*C, δy(k) = r x 1 çıktı
vektörü (ölçülmüş değişkenler), H = r x l çıktı matrisi, ve r = çıktı sayısı. Φ, Γ, ve Ψ matrisleri
kanalın sahip olduğu parametrelere, örnekleme aralığına ve kanalın ortalama işletim şartlarına
göre değişir. Eşitlik (13)’de durum-değişkenleri vektörü aşağıdaki şekilde ifade edilir [Durdu
2003]:

δx = (δQi ,1 , δy i , 2 , δQi , 2 ,.......δy i , N −1 , δQi , N −1 , δQi , N )

(14)

Eşitlik (13) ve (14) başlangıç koşullarına göre kanal dinamiğini, laterallerdeki su alımından
dolayı oluşan sistem bozucu etkenleri ve kapak açıklığını simüle edebilir. Fakat kanal işletiminde
kapaktaki açılma ve kapanma miktarı tam olarak kestirilemez. Verilen koşullara göre ve bozucu
etkenler altında en uygun kanal dinamiğinin sağlanması için kapaktaki açılıp kapanma oranı
genelde deneme ve yanılma yolu ile bulunurdu. Doğrusal karesel kontrol tekniğinin kanal
regülasyonu için kullanılması ile bu deneme-yanılma metotları yerini otomatik kontrol
tekniklerine bırakmıştır. Bu çalışmada çok havuzlu ve çok kapaklı bir sulama kanalı için
doğrusal karesel kontrol tekniği geliştirilmiştir.
Örnek sulama kanalı içerisindeki lateraller kanal içerisindeki kapakların hemen memba
kısmında yer almaktadır (Şekil 2). Eşitlik (1)’deki w lateral akımı temsil etmekte olup aşağıdaki
şekilde ifade edilir [Reddy 1999].
Oi , j

w=

∑q
n =1
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s

i ,n

(15)

bu eşitlikte s = ∆x, eğer ileri-yönde-fark tekniği veya geri-yönde fark tekniği kullanılıyorsa; s =
2∆x, eğer merkezi-fark tekniği kullanılıyorsa; ∆x = boğum mesafesi, m; qi,n = havuz i lateral n’de
debi, m3/s; ve Oi,j = havuz i boğum j’de lateral sayısıdır. Laterallerden çekilen akım miktarı
sulama sezonu boyunca sabit değildir ve sezondan sezona değişebilir. İstek yönetim
sistemlerinde laterallerden alınacak akım miktarı önceden kestirilemez. Fakat sulama
bölgesindeki sulama arşivlerinden veya iklim verilerine dayanarak, laterallerden alınan su
miktarını söyle ifade edebiliriz [Reddy 1990]:

δqi , N (k ) =q i , N (k ) − qi , N (k )

(16)

bu eşitlikte qi,N(k) = havuz i boğum N’de laterallerden k örnekleme zamanında olan akım miktarı
(arşivlerden alınmış veya hesaplanmış); q i , N (k ) = laterallerden k örnekleme zamanında ortalama
akım miktarı (arşivlerden alınmış veya hesaplanmış); δqi , N (k ) = havuz i boğum N’de
laterallerden k örnekleme zamanında ortalama akım miktarında olan sapmaları ifade eder.
Laterallerden alınan su miktarında oluşan sapmalar, δqi , N (k ) , önemsenmez bir oranda ise kanal
ortalama bir işletim sisteminde çalışır. Fakat sapmalar önemli derecede olursa bu sapmaların
mutlaka kanal kontrol algoritmasında göz önüne alınması gerekir aksi takdirde ana kanalda geniş
dalgalanmalar olacağı gibi hedeflenen işletim noktasına da tam olarak ulaşılmaz.
3. KONTROL MODELİ GELİŞTİRİLMESİ

Sulama suyunu bir noktadan diğer bir noktaya transfer eden kanalların performansı bu
kanallardaki akımın dışarıdan gelen bozucu etkenlere rağmen kararlılığını korumasıyla ölçülür.
Denge durumunda olan bir kanalın rahatsız edilmesi durumunda kanalda ya kararlılık bozulmaz
yada kanal bu sistemi bozucu etkene gerekli cevabı veremez. Sulama kanallarının kararlılık
gerekliliği özfonksiyonlar açısından tanımlanabilir ki bu özfonksiyonlar sistem durum
eşitliğindeki (12) Φ matrisinin kökleridir. Köklerin sahip olduğu değerlerin birden küçük olması
gerekir. Kanal içersindeki su yüzeyinde oluşan alçalma ve yükselme hareketleri sistem durum
eşitliğinin çözümündeki komplex köklerin mevcudiyeti ile bağlantılıdır. Eğer karmaşık köklerin
mutlak değeri birden büyük olursa lateral kanallara giden bilinmeyen su miktarına karşı ana
kanalda oluşacak düzensizlik daimi olarak artacaktır. Aynı zamanda ataletten dolayı kanaldaki su
seviyesinde oluşacak sapmalar hemen sıfır olmayacaktır. Bu yüzden sistem çıktıları istenilen
girdinin elde edilmesini geciktirecektir ve buda kanalda denge durumunda olan su seviyesinde
daha fazla dalgalanmaların veya oynamaların olmasına neden olacaktır. Sulama kanalı için
kontrol teorisi kullanılarak öyle bir kontrol kuralı geliştirilmelidir ki bu kural sistemi bozan
etkenlerin baskısı altında olan kanal içerisinde dengesi bozulmuş su yüzeyini istenilen seviyeye
getirmelidir. Bunu başarmak için geniş sulama kanalına oransal kontrol tekniği uygulanmıştır.
Diğer bir anlatımla bu teknikte kanal içerisindeki kapak açıklığındaki değişim oranı kanaldaki
akım derinliği ve miktarı ile orantılı olduğu kabul edilmiş ve söyle ifade edilmiştir:

δu (k ) = − Kδx(k )

(17)

bu eşitlikte K(k) = m x l kontrol kazanç matrisini ifade eder. Kontrol kazanç matrisi içerisindeki
yüksek rakamlar sistem çıktılarını hidrolik harekete dönüştüren aleti (actuator) doyurabilir ve bu
nedenle kabarmadan dolayı kanal banklarından taşıma olabilir. Bunun aksine kazanç matrisi
içerisindeki rakamlar yeterli büyüklükte değil ise bu durumda kanaldaki su seviyesi denge
durumuna çok yavaş bir şekilde gelecektir yani gecikme olacaktır. Bu gecikme kanaldaki su
seviyesinde büyük sapmaların nedeni olabilir. Bu yüzden bir sulama kanalında sistemin denge
durumuna dönme oranı ile kanal bankından taşma oranı arasında ödünleşme (trade-off) söz
konusudur. Sulama kanalı için bir kontrol sistemi tasarlanmadan önce sistemin kontrol edilip
652

edilmeyeceği araştırılmalıdır. Kontrol edilebilirlik dışarıdan gelen bozucu etkenlere rağmen
kanal içerisindeki su seviyesinin kararlılıkla korunacağı konusunda güven verir.
Tek-girdili tek-çıktılı sistemlerde kontrol kazanç matrisinin, K, elementleri kutup yerleştirme
metodu ile elde edilir. Fakat çok-girdili çok-çıktılı sistemlerde bu elementleri seçiminde kutuplar
özebir olarak belirlenmediği için başka bir sistematik yol izlenmelidir. Bu çalışmada sulama
kanalı için tasarlanan kontrol siteminde bu elementler kontrol problemini bir optimizasyon
problemine dönüştürerek bulunmuştur:
K∞

J = ∑ [δx T (k )Qxlxl δx(k ) + δu T (k ) Rmxmδu (k )]

(18)

i =1

bu optimizasyon işlemi gerçekleştirilirken aşağıdaki kısıtlama eşitliğinde göz önüne almak
gerekir:
− δx(k + 1) + Φδx(k ) + Γδu (k ) = 0 k = 0,......., K ∞

(19)

bu eşitlikte K∞ = yatışkan durum kontrolünde kullanılan örnekleme aralığı sayısını; Qxlxl = durum
maliyet ağırlık matrisini; ve Rmxm = kontrol maliyet ağırlık matrisini ifade eder. Qx ve R
matrisleri simetrik olup genellikle köşegen matris olarak seçilirler ve köşegen elementlerin tümü
pozitif veya sıfır olmasına dikkat edilir. Eşitlik (18) ve (19) bir kısıtlanmış-minimizasyon
problemi olup Lagrange çarpanı kullanılarak çözülebilir. Bu çözüm neticesinde bir çift bağlaşmış
fark denklemi elde edilir fakat bu denklemler geri yönde özyineleme ile çözülmelidir.

M (k ) = S (k ) − S (k )Γ[ R + Γ T S (k )Γ] −1 Γ T S (k )

(20)

K (k − 1) = [ R + Γ T S (k )Γ] −1 Γ T S (k )Φ

(21)

S (k − 1) = Φ T M (k )Φ + Qx

(22)

Eşitlik (20)’de S Ricatti eşitliğinin çözülmesi ile elde edilir. Sınır şartları aşağıdaki gibidir:

S(N) = Qx

K(N) = 0

(23)

Sulama kanalında kararlı durumda kapak açıklığının hesaplanmasında eşitlik (17)
kullanılabilir. Bu eşitlikteki K aşağıdaki şekilde ifade edilir:

K = [ R + Γ T S ∞ Γ]−1 Γ T S ∞ Φ

(24)

S ∞ = Λ I X I−1

(25)

where S∞ şöyle ifade edilir:

bu eşitlikte [Λ I X I−1 ] ifadesi özvektör olup Hamiltonian kontrol matrisinin kararlı özdeğerleri ile
bağlantılıdır. Yukarıdaki eşitliklerin çözümü ile ilgili olarak çeşitli çalışmalar mevcut olup
bunlarla ilgili bilgiler Anderson and Moore (1990)’de mevcuttur. Kontrol yasası eşitliği (18)
başlangıçta denge koşullarından sapmış bir sistemi, dengeyi bozacak herhangi bir dış etki
(örneğin su talebinden meydana gelen değişiklik) yok ise, denge konumuna tekrar getirebilir.
Eğer dışarıdan bir dış etki söz konusu ise bu yasa sistemi tek başına denge konumuna getiremez.
Bu durumda bir entegral kontrol kullanarak sistemi denge durumuna getirebiliriz. Entegral
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kontrol çıktı değişkenlerindeki sapmaların toplamını geribesleme döngüsü içerisinde kullanır.
Dolaysıyla entegral kontrolden dolayı oluşacak ekstra durum değişkenleri aşağıdaki şekilde elde
edilir:

δx I (k + 1) = Dδx(k ) + δx I (k )

(26)

burada δxI = entegral durum değişkenlerini; ve D = entegral geribesleme matrisini ifade eder. Bu
durumda Eşitlik (17)’e integral kontrolü de eklenerek şu şekilde değiştirilebilir [Reddy 1999]:

δu (k ) = − Kδx(k ) − K I δx I (k )

(27)

Eşitlik (27)’deki ilk ifade başlangıçta durum-değişkenlerinde meydana gelen sapmaları, ikinci
terim ise dışarıdan gelecek etkilerden dolayı durum-değişkenlerinde meydana gelen sapmaları
ifade eder. Eşitlik (27) durum değişkenlerinde meydana gelen sapmaların bir fonksiyonu olarak
kanal içerisindeki kapakların istenilen oranda açılıp kapanmasını ayarlayarak kanaldaki su
seviyesi yükseltisini istenilen seviyede tutar [Reddy 1990].
4. MODEL SİMÜLASYONU VE KARŞILAŞTIRMA

Kısmi türevsel eşitliklere dayalı olarak modellenen bir sulama kanalı için geliştirilen doğrusal
karesel kontrol algoritmasının performansı ve kararlılığının test edilebilmesi için 6 kapaklı ve 5
havuzlu bir sulama kanalı örnek olarak seçilmiştir (Şekil 1). Örnek olarak alınan kanal
Hindistanda’ki Narmada sulama projesi içerisinde yer almaktadır. Kanalın memba kısmında
istenilen akım oranı 1000 m3/s dir. Kanalın memba ve mansap kısmındaki rezervuarların sabit
seviyeli rezervuarlar olduğu kabul edilmiştir. Taylor serisi ve Tablo 1’ deki veriler kullanılarak
bir çift doğrusal denklem elde edilmiştir. Bu doğrusal denklemler çıkartılırken laterallerin her
havuzun mansap kısmında son boğumda yer aldığı varsayılmıştır. Ayrıca sistemde kullanılan son
kapak (kapak 6) başlangıçtaki yatışkan durum değerinde kaldığı kabul edilmiştir. Tablo 1’deki
veriler ilk önce yatışkan durum değerleri olan başlangıçtaki kapak açıklığı ve Φ, Г, H
matrislerinin değerlerinin hesaplanması için kullanılmıştır. Bu hesaplamalar yapılırken
örnekleme zaman aralığı olarak 30 saniye düşünülmüştür. Yatışkan durum değerlerinin
hesaplanmasından sonra kontrol algoritması doğrusal karesel regülatörü tasarlamaya başlamıştır.
Bu regülatör tekniği kanal üzerindeki tüm boğumlarda durum-değişkenlerinin mevcut olduğunu
varsayar. Bu çalışmada kontrol teknikleri sabit-seviye kontrol yaklaşımına göre tasarlanmıştır.
Geribesleme döngüsü içinde doğrusal karesel teknik kanala uygulanarak sistemin kontrol
metoduna tepki simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Geribesleme kazanç matrisi hesaplanırken
kontrol maliyet ağırlık matrisi R’nin boyutu 6 diğer bir deyişle kanaldaki kapak sayısı boyutunda
seçilmiştir ve 100 değerine eşitlenmiştir. Durum maliyet ağırlık matrisi Qx bir birim matrisi olup
boyutu 117 olarak ayarlanmıştır ve bu rakamda oluşturulan sistemin boyutundan gelmektedir.
Çünkü örnek kanal 64 boğuma bölündüğünden her bir normal boğum için bir çift doğrusal
denklem elde edilmiştir. O halde sistemin boyutlarının 128 olması gerekirdi. Fakat sistem
içerisinde 6 kapak ve 5 lateral olduğundan ve bu boğumlarda bir tek orifis eşitliği
kullanıldığından sistemin boyutları 117 olarak hesaplanmıştır.
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Tablo 1. Başlangıç verileri
parametreler

havuz
1

havuz
2

havuz
3

havuz
4

havuz
5

havuz uzunluğu, m
genişlik, m
taban eğimi
şev eğimi
3
başlangıç lateral akım , m /s
hedef akım derinliği, m

12833
73.1
0.0002
2
6.95
7.31

12792
73.1
0.0002
2
16.14
7.6

5826
73.1
0.0002
2
10.71
7.6

13692
73.1
0.0002
2
6.745
2.6

3548
72.8
0.0002
2
0
7.31

parametreler

kapak
1

kapak
2

kapak
3

kapak
4

kapak
5

kapak genişliği, m
kapak akım katsayısı
kapağın ilk açıklığı, m

66
0.75
8.2823

75
0.75
5.2624

75
0.75
5.2778

75
0.75
5.0620

75
0.75
5.2135

Durum ve kontrol maliyet ağırlık matrisleri simetrik kesin artı matrisleridir, yani R ve Qx’nın
özdeğerleri pozitif gerçek sayılardır. Qx ve R matrislerinin hangi değerlerinin sistem üzerinde
istenilen etkiyi yaratacağı önceden kestirilemez [Anderson and Moore 1990]. Eğer bu matrisleri
seçmek için herhangi bir çözüm yolu önerilmemişse o zaman deneme ve yanılma yolu ile bu
matrisler bulunabilir. Bu nedenle ilk önce Qx ve R matrisleri birim matris olarak seçilmiştir.
Riccati eşitliğinde istenilen pozitif çözümün garantilenmesi için Qx ve R matrislerinin pozitif
kesin veya yarı-kesin matrisler ve sistemin kontrol edilebilir olması gerekir. Qx ve R
matrislerinin sisteme uygun olarak seçilmesi ile birlikte geribesleme kazanç matrisi K
hesaplanabilir. K’nın hesaplanmasıyla sistemde meydana gelecek düzensizliklerde (su
talebindeki değişim) göz önüne alınarak doğrusal karesel regülatörün simülasyonu yapılır.
Kontrol algoritmasının simülasyonu 450 örnekleme zamanı için yapılmıştır diğer bir anlatımla
toplam simülasyon süresi 13500 saniyedir. Ayrıca yukarıdaki veriler Weyer (2002)’in oransal
kontrol (PI) kontrol modeli kullanılarak tekrar simüle edilmiştir. Oransal entegral kontrolde
entegral işlemi oransal kontrol için bir restorasyon görevi görür. Diğer bir anlatımla hedeflenen
işletim noktasından herhangi bir sapma meydana gelmesi durumunda otomatik olarak üretilen
yeni girdi değişkeni sistemi hedeflenen işletim seviyesine getirmek için kullanılır. Bu çalışmada
kullanılan oransal kontrol ile ilgili detaylar Weyer (2002)’in çalışmasından elde edilebilir. Her
iki simülasyondan elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Kontrol modellerinin analizine
sistemin kararlılığı ve kontrol edilebilirliği göz önüne alınarak değerlendirmeye başlanılmıştır.
Geribesleme matrisinin bütün özdeğerlerinin pozitif ve birden az olduğu tespit edilmiştir. Sistem
kontrol edilebilir ve sistemin tepkileri gözlemlenebilir niteliktedir. Kontrol girdi matrisinin Г,
çıkarılmasında, her havuzun memba ve mansap kısmındaki kapakların sistemin kontrol
dinamiğini etkileyebileceği göz önüne alınmıştır. Kanalın son havuzunda mansap kısmındaki
kapağın orijinal yatışkan durum değerinde sabit kaldığı ve kanalın ilk havuzunda memba
kısmındaki kapağın sistemin denge durumunu sağladığı varsayılmıştır. Uygulanan optimizasyon
modellerinin performans değerlendirilmesinde kanaldaki su seviyesi yükseltisindeki sapma ve
kapakların açılıp kapanmasındaki değişim göz önüne alınmıştır. Şekil 3 her iki kontrol
tekniğinde havuzlarda su seviyelerindeki sapmalar ve kapaklardaki değişimleri göstermektedir.
Doğrusal kontrol metodu uygulanması sonucunda elde edilen akım derinliğindeki sapmalar
doğrusal oransal entegral kontrol modelinden elde edilen sapmalar ile karşılaştırılmıştır. Şekilde
görüldüğü gibi birinci havuzda su seviyesinde ilk 7500 saniye civarında hızlı bir düşüş olduğu
gözlenmiştir fakat sonradan memba rezervuarından suyun bırakılması ile su seviyesi yükselmeye
başlamış ve 13500 saniyede su seviyesinde bir denge oluşmaya başlamıştır.
Modellerin performansı açısından incelendiğinde her iki modelinde birbirine çok yakın
değerlere sahip olduğu gözlenmiştir. Doğrusal karesel modelde su seviyesindeki değişim ilk
7800 saniyede -0.0130 m olmuştur. Buradaki negatif işaret havuzdaki su seviyesinin düştüğünü
ifade eder. Havuza membadan su gelmesiyle birlikte tekrar su seviyesi yükselip denge durumunu
almıştır. Oransal entegral modelde ilk 1500 saniyede yaklaşık -0.0137 m’ye yakın miktarda akım
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derinliğinde bir sapma olmuştur ve sisteme suyun bırakılması ile denge durumuna gelmiştir. Her
ne kadar her iki modelin değerleri birbirine yakında olsa doğrusal karesel modelin sonuçları
hedefe işletim seviyesinden daha az sapma olduğunu göstermiştir. İkinci havuzda su
seviyesindeki sapmalar daha yüksektir ve her iki modelin sonuçları arasında önemli bir fark
yoktur. Bunun nedeni mansap kısmından gelen talebi karşılamak için kapağın açılması ve akım
oranın artırılmasıdır. Her iki teknik de 7800 saniyeye kadar havuzdaki su seviyesinde bir düşüş
yaşanmakta fakat sonra ikinci havuza suyun ulaşması ile birlikte su seviyesi denge durumuna
gelmektedir. Her iki modelde de su seviyesindeki sapma miktarı -0.032 m olmuştur. Üçüncü
havuzda 7500 saniyeye kadar doğrusal karesel kontrol açıkça iyi performans göstermiştir ve
sonra her iki modeldeki su seviyesi sapmaları hemen hemen aynı kalmıştır. Dördüncü havuzda
her iki modelin sapma değerleri birbirine yakın olmakla birlikte doğrusal karesel regülatördeki
değerler daha düşüktür. Beşinci havuzda simülasyonun ilk dakikaları içerisinde su seviyesinde
keskin düşüş görülmüştür. Fakat 1700 saniyeden sonra sistem dengeye oturmaya başlamış ve
havuz içerisindeki alçalma ve yükselme azalmaya başlamıştır. Su son havuza ulaştığında tekrar
su seviyesi yükselerek denge durumuna gelir. Şekil 3’deki tüm havuzlardaki eğrilerin
incelenmesi halinde genelde doğrusal karesel model eğrilerinde sapmanın daha az olduğu ve
bunun manasının da bu modelin oransal entegral model göre kanal kontrolünde daha dayanıklı
ve kararlı olduğudur. Fakat her iki modelde de önemli bir farkın olmadığı söylenebilir. Şekil
4’de her iki regülatör için artırımlı kapak açıklığı gösterilmiştir. Doğrusal karesel modelde kapak
açıklığındaki oynama oranı oransal modelle karşılaştırılmıştır.
Bütün kapaklarda simülasyonun ilk dilimlerinde yüksek oranlarda dalgalanmalar söz
konusudur. Genel olarak her iki model arasında herhangi bir önemli farklılık söz konusu olmasa
da doğrusal karesel modelde sapma oranı daha azdır. Yaklaşık 10000 saniyeden sonra her iki
modelde kapak açıklığındaki sapmalar yatay duruma gelmiştir ve denge durumu almıştır. Fakat
ilk 1200 saniyede kapak açıklıklarında büyük oranda sapmalar söz konusudur. Kapak 1’de ilk
1200 saniyede kapak açılığında büyük bir düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Doğrusal karesel
kontrolde bu düşüş 0.00015 m ile sınırlı kalırken oransal kontrolde 0.00032 m’ye kadar
varmıştır. 1200 saniyeden sonra mansap kısmındaki su ihtiyacını karşılamak için kapak açılmaya
başlamış ve dengeye ulaşmıştır.
Kapak 2’de her iki metotta kapaktaki oynama değerleri birbirine yakındır ve 1700 saniyeden
sonra kapak açıklığı dengeye ulaşmıştır. Kapak 3, 4 ve 5’de diğer kapaklar gibi başlangıçta
alçalma trendine girmişler ve sonra tekrar yükselme eğilimi göstererek denge durumuna
ulaşmışlardır. Şekil 4’de görüldüğü gibi beşinci kapak mansap kısmındaki su seviyesini istenilen
düzeyde tutabilmek için ve ilk havuzdan gelen suyu mansap kısmına ulaştırmak için en çok
hareket eden kapaktır. Kapak1 de havuz ikiden gelen talepleri karşılamak ve rezervuardan su
almak için kapak açıklığında sapmalar olmuştur. En az oranda sapma ikinci kapakta meydana
gelmiştir.
Her iki modelde de birikimli kapak açıklığı arasında önemli bir farkın olmadığı görülmüştür.
13500 saniyelik simülasyon sonucunda birikimli kapak açıklıkları kapak 1’de -0.048 m, kapak
2’de -0.0364 m, kapak 3’de 0.0563 m, kapak 4’de -0.0588 m ve kapak 6’de 0.0611 m dir.
Simülasyon neticesinde sulama kanalındaki kapaklarda olan toplam açıklık kapak 1’de 8.2341
m, kapak 2’de 5.2258 m, kapak 3’de 5.3342 m, kapak 4’de 5.0031 m ve kapak 5’de 5.2750 m
dir. Şekillerde de görüldüğü gibi doğrusal karesel metot açık kanallara uygulanabilen ve
uygulandığı takdirde yüksek performans gösteren bir kontrol metodu olup diğer kontrol
metotlarına bir alternatif olarak kabul edilir.
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Şekil 3. Havuzlarda akım derinliğinde meydana gelen sapmalar
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Şekil 4. Kapak açıklıklarında meydana gelen sapma
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5. SONUÇ

Bu çalışmada kısmi türevsel eşitliklerle modellenmiş bir sulama kanalı için doğrusal karesel
kontrol algoritması geliştirilmiştir. Sulama kanallarındaki akışı ifade eden hiperbolik SaintVenant eşitlikleri 6 kapaklı 5 havuzlu bir kanal için ortalama bir işletim şartın göre doğrusal hale
getirilmiştir. Kanal işletim problemi bir optimal kontrol problemi gibi düşünülerek kanalda
kapaklarda oluşan sapmaları hesaplamak için kesik zamanlı doğrusal karesel tekniği
kullanılmıştır. Geliştirilen kontrol algortimasının 13500 saniye için simülasyonu yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar oransal entegral kontrol metodu ile karşılaştırılmıştır. Lateral kanallarda su
alımlarında meydana gelen bilinmeyen değişimlere karşı doğrusal karesel metodun daha iyi
performans gösterdiği anlaşılmıştır. Fakat genel olarak elde edilen değerler arasında önemli bir
farkın olmaması doğrusal karesel metodu sulama kanallarında oransal entegral kontrole karşı bir
alternatif yapmıştır.
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ÖZET

Bu çalışmada, açık kanallarda oluşan kararsız akım problemlerinin çözümü için önerilen
sayısal çözümlerin bir karşılaştırılması yapılmıştır. Serbest yüzeyli değişken akımları açıklayan
denklemler doğrudan entegre edilemeyen diferansiyel denklemler olduğu için, çözümleri sonlu
fark yöntemlerine dayalı değişik yöntemlerle yapılabilmektedir. Bu çalışmada trapez kesitli bir
açık kanal için membada sabit seviyeli hazne, mansapta ani kapanan kapak hali için Lax,
MacCormack, Preissman ve Karakteristikler yöntemleri ile çözüm yapılmıştır. Sonuçlar
grafiklerle verilerek yöntemlerin karşılaştırılması yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kararsız akım, açık kanal, trapez kesit.
COMPARISON OF THE NUMERICAL SOLUTIONS OF THE UNSTEADY FLOW IN
OPEN CHANNELS OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION
ABSTRACT

In this study, a comparison of numerical procedures suggested for the solution of unsteady
flow in open channels is studied. Because the equations describing free surface flows in open
channels are differential equations that can not be integrated directly, their solutions may be
obtained by different methods based on finite difference methods. In this study, solutions are
obtained by the Lax, McCormack, Preissman and Characteristics methods for an open channel
with a trapezoidal cross section having a boundary condition of constant-head reservoir at
upstream end and sudden-closure gate at downstream end. Comparison of the methods is made
by the solutions and their charts.
Key Words: Unsteady flow, open channel, trapezoidal cross-section.
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1. GİRİŞ

Açık kanal akımlarının incelenmesi, su kaynakları projelerinin planlanması, tasarımı ve
işletimi için gerekli olmaktadır. Birçok hidrolik mühendisinin ve planlamacısının ilgi alanı olan
kararsız akımlar, akım özelliklerinin (hız, derinlik, basınç, v.b.) zamanla değiştiği akımlar olarak
adlandırılabilmektedir. Taşkın öteleme gibi doğadaki birçok kararsız akım problemine kararlı
akım varsayımı ile yaklaşılabilmesine karşın, daha karmaşık sistemlerde bu yaklaşım yeterli
olmamaktadır (Örneğin ani olarak alçalan ve yükselen seviyeye sahip akımlar, dik eğimler, veya
depolama yeteneği çok az olan taşkın yatakları). Tabii ki, tasarımcıya karşılaşacağı problemde
kararlı akım yaklaşımının yeterli olup olamayacağını açıklayan rehber bir kriter bulunmamakta,
fakat genel olarak dalga, gel-git problemleri ve güç türbinlerine ulaşım sağlayan kanallar bir
boyutlu kararsız akım incelemesini gerektirmektedir.
Bu çalışmada, trapez kesitli açık kanallarda, işletime bağlı olarak değişen sınır koşullarında
oluşacak kararsız akımların çözümleri incelenecektir.
2. KARARSIZ AKIM DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİ

Kararsız akım denklemleri doğrudan entegre edilemeyen diferansiyel denklemlerdir. Bu
denklemlerin çözümleri literatürde verilmektedir [Roberson ve ark., 1997]. Bahsedilen
denklemlerin değişik çözümleri sıralandıktan sonra bu yöntemlerle yapılan çözümlerin bir örnek
üzerinde karşılaştırmaları yapılmıştır.
2.1. Eşzaman Aralıkları Yöntemi

Karakteristikler yönteminin özel bir çözümü olan bu yöntemde, kesit ve zaman aralıkları
kullanıcı tarafından belirlenmektedir. Eğer karakteristikleri doğrudan bir düğüm noktasından
çizersek, bu karakteristik komşu düğüm noktasından geçmeyecektir. Örneğin, Şekil 1’ de
görüldüğü gibi P noktasından geçen karakteristikler A ve B noktalarından geçmeyecek, bunlar R
ve S noktalarını keseceklerdir. P noktasındaki şartların hesabı, R ve S noktalarındaki şartların
bilinmesiyle mümkün olmaktadır. Bu noktalardaki şartlar A, B, C noktalarında bilinen
değerlerden enterpolasyonla belirlenebilmektedir. Bilinmeyen noktalardaki şartların
belirlenmesinde lineer enterpolasyon kullanılacaktır, daha yüksek dereceden enterpolasyonlar
gerekli ise kullanılabilmektedir [Chaudry, 1979; Wylie ve Streeter, 1978].
t
P

A

R

C

S

B
x

Şekil 1. Eşzaman aralıkları yönteminde enterpolasyon [Chaudry, 1979]
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Şekil 1’den aşağıdaki bağıntıyı yazabiliriz:

VC − V R xC − x R x P − x R ( V R + c R )∆ t
=
=
=
VC − V A xC − x A xC − x A
∆x

(1)

Benzer olarak,

cC − c R ( VR + c R )∆ t
=
cC − c A
∆x

(2)

cR ’nin bu iki denklemden yok edilmesi sonucu;

VC −
VR =
1+

∆t
( c AVC − cCV A )
∆x

(3)

∆t
( VC − V A + cC − c A )
∆x

elde edilir.
Böylece cR ve yR aşağıdaki denklemlerden elde edilebilir:

∆t
( cC − c A )VR
∆x
cR =
∆t
1+
( cC − c A )
∆x
∆t
y R = yC −
( VR + c R )( y C − y A )
∆x
cC −

(4)

(5)

(S) noktası (C) ve (B) arasında yer almaktadır. Çözüme devam edilirse,
VC −
VS =

∆t
( c BVC − cCVB )
∆x

(6)

∆t
( VC − VB + cC − c B )
∆x
∆t
cC +
( cC − c B )
∆x
cS =
∆t
1+
( cC − c B )
∆x
∆t
y S = yC +
( VS − c S )( y C − y B )
∆x
1−

(7)

(8)

denklemleri S noktası için elde edilmelidir.
Bu enterpole değerler kullanılarak, P noktasındaki derinlik ve hız iki nokta arasında yazılmış
karakteristik denklemlerden elde edilebilmektedir [Chaudry, 1979].
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g
y R + g ( S 0 − S f )R ∆ t
cR
g
C n = VS −
y S + g ( S 0 − S f )S ∆ t
cS
VP = C P − C A y P
VP = C n + C B y P
C P = VR +

(9)
(10)
(11)
(12)

Burada Cp ve Cn değerleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır [Roberson ve ark., 1997; Wylie ve
Streeter, 1978]:
g
y A + g( S 0 − S f )A ( t P − t A )
CA
g
C n = VB −
y B + g( S 0 − S f )B ( t P − t B )
CB
CP = VA +

(13)
(14)

Bir bölgenin karakteristikler ağının yukarıda belirtilen şekilde çizilmiş olduğu kabul edilirse
ağ içinde kalan bütün noktalardaki akım durumu bilinmiş olur. Karakteristiklerin kesiştikleri
noktaların arasında kalan noktalar için enterpolasyon yapılır. Dolayısıyla karakteristikler ağı
çizildiğinde bütün bölgedeki V(x,t) ve c(x,t) hızları biliniyor demektir; küçük dalgaların c(x,t)
yayılma hızlarından da faydalanılarak h(x,t) derinlikleri belirlenebilir. Bundan sonra da anahtar
eğrisi yardımıyla, akış alanı (A) ve dolayısıyla da t anında göz önüne alınmış enkesitten geçen
debi belirlenebilir:
Q( x ,t ) = V ( x ,t ) A( x ,t )

(15)

Bu fonksiyonun muhtelif t anları için çizilmesi suretiyle, debinin herhangi bir enkesitte
zamanla nasıl değiştiği görülebilmektedir. Ayrıca, karakteristikler ağı yardımıyla, istenilen bir
enkesitte hızların ve derinliklerin değişiminin veya istenilen bir anda kanal boyunda, bu
büyüklüklerin ve değişimlerin belirlenmesi mümkün olmaktadır [Ünsal, 1978].
2.2. Lax Yöntemi

1954 yılında Lax tarafından geliştirilen bu çözüm uygulamada iyi sonuçlar vermektedir.
Yöntemde
f i k +1 − f *
∂f
=
,
∂t
∆t

f i +k 1 − f i −k 1
∂f
=
,
∂x
2 ∆x
*

k

k

1  A
 A
 A
  =   +  ,
2  B  i −1  B  i +1
B

S *f =

f* =

1 k
( f i −1 + f i +k1 )
2

(16)

1
k
k
( S f i −1 + S f i+1 )
2

şeklinde denklemler tanımlanmaktadır.

Burada f, akımın bağımlı değişkenlerini temsil etmektedir. (*) üst indisi ise, temsil ettiği
fonksiyonun i noktasındaki değerinin, bir önceki ve bir sonraki noktalardaki değerlerinin
aritmetik ortalaması alınarak belirleneceğini göstermektedir.
Ut+Fx+S=0

(17)
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0

VA
 A


 ; S = 
U =   ; F =  2
VA 
 V A + gA y 
 − gA( S0 − S f



) 

(16) da verilen ifadeler kısmi diferansiyeller halinde yukarıda (17) ile verilen süreklilik ve
dinamik denklemlere yerleştirilip, gerekli düzenlemeler yapılırsa,
*

1
1 ∆t  A 
1 ∆t * k
k
k
y ik +1 = ( y ik−1 + y ik+1 ) −
Vi ( y i +1 − y ik−1 )
  ( Vi +1 − Vi −1 ) −
2
2 ∆x  B  i
2 ∆x
1
1 ∆t
1 ∆t * k
Vi (Vi +1 − Vi −k1 ) + g∆t ( S 0 − S *f )
Vi k +1 = (Vi −k1 + Vi +k1 ) −
g ( yik+1 − yik−1 ) −
2
2 ∆x
2 ∆x

(18)
(19)

denklemleri elde edilmektedir.
2.3. MacCormack Yöntemi

MacCormack yöntemi, açık, iki adımlı, tahmin ve düzeltme adımları ile çözüme
ulaşılmaktadır. Bir boyutlu akım için bu yöntem iki şekilde uygulanabilmektedir. Birinci
yöntemde, tahmin bölümünde uzaklık kısmi türevlerine yaklaşım yapmak için geri sonlu farklar
kullanılmakta ve ileri sonlu farklardan düzeltme kısmında yararlanılmaktadır. İkinci alternatifte,
ileri sonlu farklardan tahmin kısmında, geri sonlu farklardan ise düzeltme kısmında
yararlanılmaktadır. Genel olarak tavsiye edilen; farkın yönünün bir zaman adımından diğerine
geçerken değiştirilmesidir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar farkın yönünün, dalga önünün
yönüyle aynen değiştirilmesinin daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir.
Bu yöntemde yukarıda bahsedilen iki alternatiften birincisinin sonlu fark yaklaşımı sonraki
paragraflarda verilmiştir, yöntemin ikinci alternatifi için denklemler uzaklık sonlu fark
yaklaşımlarının yönünü değiştirerek yazılabilir [Chaudry, 1993].
Tahmin adımı ve düzeltme adımı olmak üzere iki adımda gerçekleştirilen çözümde, tahmin
adımında (*) tahmin adımında hesaplanan değeri göstermek üzere,
∂U U i* − U ik ∂F Fi k − Fi−k1
=
,
=
∂t
∆t
∂x
∆x

(20)

olmaktadır. Burada U ve F akım alanındaki bilinmeyen değişkenler yerine kullanılabilmektedir.
Bu sonlu farkların (17) denklemine yerleştirilmesi ve elde edilen denklemlerin basitleştirilmesi
sonucu,
U i* = U ik −

∆t k
( F − Fi −k1 ) − S ik ∆t
∆x i

(21)

Düzeltme adımında ise,

∂U U i** − U ik
=
,
∂t
∆t

∂F Fi*+1 − Fi*
=
∂x
∆x

(22)

şeklinde yazılan sonlu farklar ve S= S*i denklemi (17) denklemine yerleştirilerek,
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U i** = U ik −

∆t *
(Fi+1 − Fi* ) − Si* ∆t
∆x

(23)

denklemi elde edilmektedir. Burada (**) üst indisi düzeltici kısımdan sonraki değişken
değerlerini göstermektedir. Bilinmeyen zaman seviyesi (k+1) deki Ui değeri,

1
U ik +1 = ( U i* + U i** )
2

(24)

olarak verilmektedir.
Hesaplanan U *i değeri A* (enkesit alanı) ve Q* (debi) değerlerini vermekte, buradan V* (hız) ve
y* (akım derinliği) değerleri hesaplanabilmektedir. Bu hesaplar bütün düğüm noktaları için
yapılmaktadır, bulunan değerler ise daha sonra F* ve S*´ı hesaplamak için düzeltici kısımda
kullanılmaktadır [Chaudry, 1993].
2.4. Preissman Yöntemi

Preissman yönteminin avantajları değişken uzunluğa sahip elemanların kullanılabilmesi ve
tanımlanabilen bir ağırlık katsayısının değiştirilmesi ile dik dalga yüzlerinin düzgün olarak
simüle edilebilmesi, ∆x ve ∆t ´nin ayrı değerleri için ana denklemlerin doğrusallaştırılmış
şeklinden tam çözüm elde edilebilmesi olarak özetlenebilmektedir.
Bu yöntemde kısmi türevler ve diğer katsayılar şöyle belirlenebilir:
∂f ( f i k +1 + f i +k 1+1 ) − ( f i k + f i +k 1 ) ∂f α ( f i +k 1+1 − f i k +1 ) ( 1 − α )( f i +k 1 − f i k )
,
=
=
+
∂x
∆x
∆x
∂t
2 ∆t
1
1
f = α f i +k 1+1 + f i k +1 + ( 1 − α ) f i +k 1 + f ki
2
2

(

)

(

)

(25)
(26)

Burada α ağırlık katsayısını, f ise, y ve v´yi göstermektedir, f aynı zamanda Sf ve V için bir
katsayıdır. α için uygun bir değer seçilerek, yöntem tamamen açık (α=0) ve/veya kapalı (α=1)
hale getirilebilmektedir. Yöntem, 0.55 < α ≤ 1 aralığı için stabildir. Dik dalga yüzleri α´nın
küçük değerleri için düzgün olarak simüle edilebilmekte, fakat dalga önyüzü arkasında
salınımlar oluşabilmektedir. Bu salınımlar α 1´e yakınsa yok olmaktadır fakat dik dalga
önyüzleri bozulmaktadır. Tipik uygulamalar için, α = 0.6 ≈ 0.7 değerleri kullanılabilmektedir.
Yukarıda verilen sonlu fark yaklaşımları ve katsayıları denklem (17)´ye yerleştirilir ve sonuç
denklemde terimler düzenlenirse,
U ik +1 + U ik++11 + 2

k +1
k +1
k
k
∆t  α ( Fi +1 − Fi ) − (1 − α )( Fi +1 − Fi ) + 
= U ik + U ik+1
∆x  ∆t α S ik +1 − S ik++11 + (1 − α ) S ik+1 + S ik 

[(

)

(

)]

(27)

elde edilmektedir. (27) denkleminde 4 adet bilinmeyen vardır: Vik +1 , y ik +1 , Vik++11 , y ik++11 . Bu
denklemleri her eleman için ayrı ayrı yazarsak, 2N adet denklemimiz olacaktır. Burada, N
kanaldaki eleman sayısıdır. Bu denklemler kanal sonundaki ve başındaki düğüm noktaları için
yazılamamaktadır. 2N+2 adet bilinmeyen, dolayısıyla her hesap noktası için iki bilinmeyen
bulunmaktadır. Bundan dolayı, çözüm için iki denkleme daha ihtiyacımız vardır. Bunlar da,
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problemimize özel sınır şartlarıdır.
Yöntem α>0.5 iken, şartsız stabildir. ∆x ve ∆t′nin değerleri yine de çok büyük tutulmamalıdır.
Denklemlere dönülüp, (27) denkleminin açık hali yazılırsa,

{[

]
) (

[

]}

∆t
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(28) ve (29) denklemleri doğrusal olmayan bir denklem sistemi olmasından dolayı iteratif bir
teknikle çözülebilmektedir. Çözümde, Newton-Raphson yöntemi tercih edilebilir.
Newton-Raphson yönteminde, bilinmeyen değişkenler y ve V her düğümde tahmin edilir ve
sonucu iyileştirmek için iterasyon yapılabilmektedir. Her iterasyondaki düzeltmeleri belirlemek
k +1
k +1
k +1
k +1
için, (28) ve (29) denklemlerinin ve yi , yi +1 ,Vi ,Vi +1 ′ e göre sınır şartlarının kısmi
türevlerine ihtiyaç vardır. Eğer bu kısmi türevler çıkarılır ve ana denklemler düzenlenirse,
An.x = b

(30)

şeklinde bir denklem elde edilir.

Burada An, kısmi türevleri içeren matris ve x, ∆yI ve ∆Vi (i = 1, 2,…, N+1) düzeltmelerini
N +1

içeren vektördür. Bundan sonra

∑ ∆y

i

+ ∆Vi ≤ ε kontrolü yapılır. Burada ε, belirlenen

i

toleranstır. Eğer düzeltmeler toplamı belirlenen toleranstan daha küçükse, düzeltme uyguladıktan
sonra diğer adıma geçilir. Tersi durumda ise, düzeltme uygulanır ve verilen prosedürde
iterasyona devam edilir [Chaudry, 1993].
3. BİR UYGULAMA ÖRNEĞİNDE YAPILAN ÇÖZÜMLERİN SONUÇLARI

Kararsız akımların çözümü için yararlanabileceğimiz literatürde verilmiş çözümlere bakılırsa,
bu çözümlerin bilgisayar yardımıyla yapılması, takdir edileceği gibi, zamandan, tekrarlı ve
hacmi büyük işlemlerin yükünden kurtulmamızı sağlayacaktır. Programların derlenmesinde
Microsoft Fortran Developer Studio ve Fortran 77 derleyicileri kullanılmıştır.
Şekil 2’deki 10 m. taban genişliğine ve 2 düşey, 1 yatay şev eğimine sahip trapez kesitli bir
kanal 100 m3/sn debiyi 3 m. derinlikte iletmektedir. Sistemde, menbada sabit seviyeli hazne,
mansapta ani kapanan bir kapak vardır. Kanal taban eğimi 0.0001, Manning katsayısı 0.010 ve
kanal uzunluğu 1 km.’dir. Menbadaki rezervuarın derinliği 3 m.’dir. Kanal sonunda kapakların
t=0 anında ani olarak kapatılmasıyla oluşacak kararsız durumu inceleyelim.
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Hazne
y=3m.

n=0.01
y=3m.

Q0=100 m3/sn.

y=3m.

2

S0=0.0001

1

1 km.

B=10m
.

Şekil 2. Uygulama örneği

Kanal boyunca elde edilen hız değerleri Şekil 3’te verilmiştir. Yuvarlak içine alınmış grafikler
ilgili zamandaki hızın kanal boyunca değişimini göstermektedir.

2.5

Hız (m/sn)

t=0 sn.

t=100 sn.

t=200 sn.

1.5

t=50 sn.

0.5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-0.5
Enkesit #
Lax
Preissman
Lax (t=50 sn.)

MacCormack
Karakteristikler
MacCormack (t=50 sn.)

Şekil 3. Hızın kanal boyunca değişimi

Kanal boyunca elde edilen derinlik değerleri Şekil 4’te verilmiştir. Yuvarlak içine alınmış
grafikler ilgili zamandaki derinliğin kanal boyunca değişimini göstermektedir.

668

4.5
t=200 sn.

t=50 sn.

t=100 sn.

Derinlik (m.)

4.0
t=0 sn.
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3.0
2.5
2.0
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8
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Şekil 4. Akım derinliğinin kanal boyunca değişimi

Üç adet enkesitte (kanal başı, kanal ortası, kanal sonu) hızın zamanla olan değişimi Şekil 5’te
verilmiştir.
Kanal sonu

2.5

Hız (m/sn)

1.5

Kanal başı

Kanal ortası

0.5
-0.5 0

50

100
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200
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-1.5

-2.5
Zaman (sn)
Lax
LAX6

MacCormack
mACN6

Preissman
PREN6

Karakteristikler
KARN6

Şekil 5. Akım hızının belli kesitlerde zamanla değişimi

Üç adet enkesitte (kanal başı, kanal ortası, kanal sonu) akım derinliğinin zamanla olan
değişimi Şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 6. Akım derinliğinin belli kesitlerde zamanla değişimi
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, trapez kesitli açık kanallarda oluşan kararsız akımın çözümleri bir uygulama
örneği ile karşılaştırılmıştır. Yapılan çözümlerin sonuçları analitik çözüm olan karakteristikler
yöntemi ile karşılaştırılmış ve sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. Aşağıda açık çözüm ile Lax,
MacCormack; kapalı çözüm ile Preissman yöntemi kastedilmektedir.
Verilerin ekonomisi açısından, çözüm esnasında kapalı yöntemler açık yöntemlere kıyasla
sabit diskte daha fazla yer kullanmaktadır. Günümüz bilgisayarlarında sabit disk kapasiteleri
birkaç yüz gigabyte mertebesine ulaştığı için, çok büyük bir havzada planlama yapılsa da,
kapasite bizim için bir kısıtlama olmaktan çıkmaktadır.
İşlem süresi açısından, kapalı yöntemler açık yöntemlere göre daha yavaş çözüme ulaşmasına
karşın, işlemci hızlarının gigahertz seviyesine erişmesi bu dezavantajı da ortadan kaldırmıştır.

Programlama kolaylığı açısından, açık yöntemlerin programlaması kapalı yöntemlere göre
daha kolay olmaktadır. Kapalı yöntemlerde ardışık zamanlar için çözümlerin yapılması
zorunluluğu, programlamayı biraz karmaşıklaştırmaktadır.
Lax yönteminin çözümleri hız hesabında analitik çözümden az da olsa farklılık
göstermektedir. Bunun bertaraf edilmesi için zaman aralığının küçültülmesi önerilmektedir.
Preissman yönteminin dalga başında yaptığı salınımlar çözümlenebilirse analitik çözüme yakın
sonuçlar elde edilmektedir. MacCormack yöntemi, açık bir yöntem olmasına rağmen, tahmindoğrulama adımları, sonuçlarını analitik çözüme yaklaştırmıştır.
Yukarıda da belirtildiği gibi, bilgisayarların gücünün artması, bizi hidrolik modellemede
sadece “doğruluk” kriteri ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında,
bu yöntemlerin açık kanallarda oluşan kararsız akımların çözümlerinde rahatlıkla
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kullanılabileceğini göstermektedir.
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ÖZET

Hidrolojik çevrimin temel parametrelerinden biri olan buharlaşmanın belirlenmesi; havza
işletme çalışmalarında, su bütçesinin tespitinde ve atmosferik olayların incelenmesinde
önemlidir. Buharlaşmanın tahmininde kullanılan metotlar doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye
ayrılır. Penman, Priestley-Taylor gibi dolaylı metotlar, ölçülen meteorolojik parametrelere bağlı
olarak elde edilir. Dünyada oldukça yaygın kullanıma sahip olan ve Türkiye’de de kullanılan A
sınıfı tava metodu da doğrudan metot olarak bilinmektedir. Çalışmada, Göller Bölgesi içerisinde
yer alan Eğirdir Gölü’ne ait buharlaşmanın tahmininde mevcut buharlaşma metotlarına alternatif
olarak, son zamanlarda hidrolojik problemlerin çözümünde yaygın kullanıma sahip olan bulanık
mantık yaklaşımı kullanılmıştır. Bulanık mantık yaklaşımında kullanılan meteorolojik veriler
Eğirdir Gölü kenarına kurulan otomatik ölçüm istasyonundan elde edilmiştir. Hem geliştirilen
bulanık mantık yaklaşımının sonuçları, hem de dolaylı metotlardan olan Penman metodunun
sonuçları; ölçülmüş tava buharlaşma sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda,
bulanık mantık yaklaşımının Penman metoduna göre daha uyumlu sonuçlar verdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Buharlaşma, Penman Metodu.
FUZZY LOGIC APPROACH FOR ESTIMATION OF DAILY PAN EVAPORATION
ABSTRACT

Determination of evaporation, which is one of the fundamental elements in the hydrological
cycle, is important in basin management studies, determination of water budget and investigation
of atmospheric events. In general, there are two approaches in the evaporation estimation,
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namely, direct and indirect methods. The indirect methods such as the Penman and PriestleyTaylor methods are based on meteorological variables, whereas the direct methods include the
class A pan evaporation measurement commonly used in Turkey and the world. It was used
fuzzy logic approach, which is commonly used in hydrological problems, as alternative
approaches to classical evaporation estimation for Lake Eğirdir in the Lakes District.
Meteorological data to develop the fuzzy model were recorded from automated meteorological
station near Lake Eğirdir. Daily pan evaporation values are compared with the results of fuzzy
model and the Penman method. The comparison shows that there is better agreement between
the fuzzy model estimations and measurements of daily pan evaporation than the Penman
method.
Key Words: Fuzzy Logic, Evaporation, Penman Method
1. GİRİŞ

Hidroloji uygulamalarında, göl ve rezervuar gibi su kütlesinde meydana gelebilecek
buharlaşmayı tahmin etmek gerekmektedir. Serbest su yüzeyinden buharlaşma tahmini için
meteorolojik verilere bağlı olan dolaylı tahmin metotları pek çok araştırmacı tarafından
kullanılmıştır. Stewart ve Rouse (1976) enerji bütçe ve denge modellerini kullanarak, yaz
aylarında sığ göllerde meydana gelen buharlaşmayı belirlemişlerdir. Bu modellerle, iki haftalık
periyotların % 10’unda gerçek buharlaşmanın belirlenebileceğini göstermişlerdir. de Bruin
(1978) buharlaşmayı tahmin etmek için, Priestley-Taylor ve Penman denklemlerini birleştirerek
basit bir model geliştirmiş, on günlük yada daha uzun periyotlar için modelin iyi sonuçlar
verdiğini belirtmiştir. Pek çok araştırmacı da, doğrudan metotları kullanarak, buharlaşma tahmin
çalışmaları yapmışlar ve farklı yöntemlerle karşılaştırmışlardır [Choudhury, 1999; McKenzie ve
Craig, 2001; Vallet-Coulomb vd., 2001; Abtew, 2001; Keskin vd., 2005].
İlk kez Zadeh (1965) tarafından ortaya atılan bulanık mantık ve bulanık sistem teorisi, karar
verme aşamasındaki belirsizliği ve bulanıklığı modellemede kullanılmıştır. Bulanık mantık
yaklaşımı, son yıllarda hidrolojik olayların incelenmesinde de kullanılmaktadır [Kindler, 1992;
Bardossy ve Disse, 1993; Russel ve Campbell, 1996; Aronica vd., 1998; Şen, 1998; Pongracz
vd., 1999; Tayfur vd., 2003; Keskin vd., 2004].
2. BULANIK MANTIK

Her insan, günlük hayatında kesin olarak bilinmeyen, bazen de önceden sanki kesinmiş gibi
düşünülen, ama sonuçta kesinlik arz etmeyen durumlarla karşılaşabilir. Bu durumların sistematik
bir şekilde önceden planlanarak sayısal öngörülerinin yapılması ancak bir takım kabul ve
varsayımlardan sonra mümkün olabilmektedir.
Gerçek dünya karmaşıktır. Bu karmaşıklık genel olarak belirsizlik, kesin düşünceden
yoksunluk ve karar verilemeyişten kaynaklanır. Bilgisayarlar bu tür belirsizlikleri işleyemezler,
çünkü bilgisayarların çalışması için sayısal bilgiler gereklidir. Bilgisayarlardan farklı olarak
insanın yaklaşık düşünme, oldukça yetersiz, eksik ve belirsizlik içeren veri ve bilgi ile işlem
yapabilme yeteneği vardır. Genel olarak, değişik biçimlerde ortaya çıkan karmaşıklık ve
belirsizlik gibi tam ve kesin olmayan bilgi kaynaklarına bulanık (fuzzy) kaynaklar adı verilir.
Zadeh (1968), gerçek dünya sorunları ne kadar yakından incelemeye alınırsa, çözümün daha da
bulanık hale geleceğini ifade etmiştir [Şen, 2001].
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1965’de L. A. Zadeh (Lütfi Askerzade), yeni bir matematiksel yöntemi açıklayan “Fuzzy Sets
(Bulanık Kümeler)” adlı ünlü makalesini Information and Control isimli dergide yayınlamıştır.
Bu yöntem, “kısa adam”, “ güzel kadın” veya 1’den daha büyük gerçek sayılar” gibi belirsiz
kümeleri veya şüpheli fikirleri elde etmeye ve tanımlamaya olanak sağlamıştır. O zamandan
günümüze, bulanık kümeler kuramı hem Zadeh’in kendisi, hem de sayısız araştırmacı tarafından
hızlı bir biçimde geliştirilmiştir. Aynı zamanda bu kuramın gerçek uygulamaları da başarılı bir
biçimde gerçekleştirilmiştir. Bulanık kümeler kuramının ana fikri, tamamen sezgisel ve doğal
olmasıdır [Sakawa, 1993].
Bulanık mantığın en geçerli olduğu iki durumdan ilki, incelenen olayın çok karmaşık olması
ve bununla ilgili yeterli bilginin bulunmaması durumunda kişilerin görüş ve değer yargılarına yer
vermesi, ikincisi ise insan muhakemesine, kavrayışlarına ve karar vermesine gereksinim gösteren
hallerdir.
Genellikle bilinen matematik, stokastik veya kavramsal sistemlerin hemen hepsi Şekil 1’de
görülen üç ayrı birimden ibarettir. Bunlar giriş, bu girişi çıkışa dönüştüren ve sistem davranışı
olarak isimlendirilen bir kutu ve buradan çıkış kısımlarıdır. Bu birimlerin hepsinde sayısal veri
çıkış veya işlemler yapılmaktadır [Şen, 2001].
Giriş

Sistem Davranışı

Çıkış

Şekil 1. Klasik sistem

Bulanık sistemlerin bu klasik tasarımdan farkı sistem davranışı kısmının dörde ayrılarak Şekil
2’de gösterildiği gibi kendi aralarında bağlantılı dört birimin olmasıdır.
Giriş

Bulanıklaştırıcı

Kurallar

Durulaştırıcı

Çıkış

Çıkarım

Şekil 2. Bulanık mantığın temel elemanları
Girdi değerleri çoğunlukla kesin değerlerdir. Bulanıklaştırıcının görevi, bulanık kümeler
(burada girdiler bulanık üyelik fonksiyonları tarafından tanımlanan bulanık değişkenlerdir) içine
kesin sayıları haritalamaktır. Kurallar “Eğer-İse” kurallarının oluşturduğu bulanık mantığı esas
alır. Bir tipik “Eğer-İse” kuralı:

Eğer “Yolun kapasitesi” AZ

ise,

“Akan taşıt hızı” ÇOK’tur.

Klasik uzman sistemlerde, kurallar insan deneyimlerinden çıkarılır. Bulanık kural-tabanlı
sistemlerde, kural tabanı insan deneyimlerinin yardımıyla şekillendirilir. Bulanık kural tabanında
kullanılan insan deneyimlerinden elde edilen sözel bilgi ve ölçümlerden elde edilen sayısal bilgi
birleştirildiğinde ilginç bir durum ortaya çıkar. Bu durumda, kurallar ilk adımda sayısal
verilerden çıkarılır. Sonraki adımda ise, bulanık kural tabanı insan deneyimlerinden elde edilen
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kurallar ile birleştirilebilir. Bulanık mantığın Çıkarım makinesi, bulanık kümeler içine
haritalanır. Durulaştırma esnasında, çıktı değişkeni için bir değer seçilir. Literatürde birçok
farklı durulaştırma yöntemi mevcuttur. Seçilen sonuç değeri çoğunlukla ya en yüksek üyelik
derecesine sahip değer ya da ağırlık merkezi değeridir [Teodorovic ve Vukadinovic, 1998].
3. ÇALIŞMA BÖLGESİ

Isparta ili sınırları içerisinde, Eğirdir Gölü, Kovada Gölü ve Gölcük Gölü olmak üzere üç adet
doğal göl bulunmaktadır. Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü’nden sonra Türkiye’nin ikinci tatlı su gölü
ve dördüncü büyük gölüdür. Bu özelliklerinden dolayı, hem bölgesel hem de ülke bazında, su
kaynağı olarak büyük bir önem taşımaktadır. Eğirdir Gölü, Eğirdir İlçesi’nin kuzeyinde, kuzeygüney doğrultusunda uzanan tektonik menşeli bir göldür. Göl, 38° 15′ K- 30° 52′ D
koordinatlarında ve 929 m rakımdadır.
Şekil 3’de gösterilen Eğirdir Gölü, orta kısımda, doğu–batı doğrultusunda bir daralma
göstererek iki kısma ayrılmaktadır. Kuzeyde kalan daha küçük kısmına Hoyran Gölü, güneyde
kalan kısmına ise Eğirdir Gölü adı verilmektedir. İki gölün arasındaki Hoyran boğazının
genişliği 3 km.dir. Bu göllerin kuzey–güney doğrultusundaki toplam uzunluğu yaklaşık olarak
50 km.dir. Eğirdir Gölü’nün derinliği, yıllara ve mevsimlere göre değişim göstermekte ve
ortalama 7–15 m arasında değişmektedir.

İstasyon

Şekil 3. Eğirdir Gölü
Şekil 4’de görülen, Otomatik GroWeather Meteorolojik İstasyonu Eğirdir Gölü kıyısında
uygun bir yere (36S 0312297, UTM 4194978) kurulmuş ve iki saat aralıkla meteorolojik
parametreler datalogger’a kaydedilmeye başlanmıştır. Bu bilgiler belli periyotlarda Süleyman
Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik
Anabilim Dalı’na ulaştırılmış ve veri bankası oluşturulmuştur. Bu otomatik istasyon aracılığı ile,
hava sıcaklığı, hava basıncı, rüzgar hızı ve yönü, nisbi nem, güneş radyasyonu gibi meteorolojik
parametreler ölçülmektedir.
Şekil 4’de görülen Otomatik GroWeather Meteorolojik İstasyonu, tek bir taşıyıcı üzerinde
çeşitli sensörlerden oluşmaktadır. Taşıyıcı ayakların yaklaşık 2 m. civarında üst kısmına
yerleştirilmiş olan bu sensörler, meteorolojik parametreleri sürekli olarak ölçmektedir.
Anemometre, güneş radyasyonu ölçer, hava sıcaklığı ve nem ölçer, yağış ölçer, toprak sıcaklığı
ölçer, yaprak nem ölçer aletleri hesaplamalarda kullanılacak olan meteorolojik parametreleri
ölçmektedir.
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Şekil 4. Otomatik GroWeather Meteorolojik İstasyonu
4.

UYGULAMA

Bulanık mantık modelinin geliştirilmesinde kullanılan meteorolojik veriler, Eğirdir Gölü’nün
kenarında kurulan otomatik meteoroloji istasyonundan elde edilmiştir. Hava sıcaklığı, nisbi nem,
güneş radyasyonu, rüzgar hızı, hava basıncı ve güneşlenme saatlerinden oluşan meteorolojik
parametreler her iki saatte bir ölçülmektedir. Bulanık mantık modellerinde çıktı olarak kullanılan
tava buharlaşma değerleri, Devlet Su İşleri XVIII. Bölge Müdürlüğü tarafından günlük olarak
ölçülmektedir. Tava buharlaşma verileri günlük ölçüm değerleri olduğundan dolayı, iki saatte bir
ölçülen meteorolojik parametreler günlük veriye dönüştürülmüştür.
Meteorolojik değişkenlerle, tava buharlaşması arasındaki ilişkiler istatistiksel analiz
kullanılarak araştırılmıştır. Her bir meteorolojik parametre ve günlük tava buharlaşması
arasındaki korelasyon katsayılarına göre tava buharlaşması üzerindeki etkin parametreler
belirlenmiştir. Bu parametreler, etkililik derecesine göre sırasıyla, hava sıcaklığı, su sıcaklığı,
güneş radyasyonu, hava basıncı, güneşlenme saati, nisbi nem ve rüzgar hızı olarak sıralanmıştır.
Bu meteorolojik parametrelerden en etkili dört parametre ile bulanık mantık buharlaşma modeli
geliştirilmiştir.
Çalışmada, buharlaşma için bulanık mantık metodunun geçerliliğini araştırmak amacıyla,
sistem girdileri, hava sıcaklığı (Ta), su sıcaklığı (Ts), güneş radyasyonu (Rc) ve hava basıncından
(Pa), çıktı ise günlük tava buharlaşmasından (E) oluşmaktadır.
Modelin yeterliliği, buharlaşma tahmini hatasına bağlı olarak tanımlanan determinasyon
katsayısına (R2) (denk.1) ve ortalama karesel hataya (MSE) (denk.2) göre belirlenmiştir.
R2 =

Eo − E

(1)

Eo
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MSE =

1 n
(Ei (tava ) − Ei (mod el ) ) 2
∑
n i =1

(2)

n

Eo = ∑ (Ei (tava ) − Eort ) 2

(3)

i =1

n

E = ∑ (Ei (tava ) − Ei (mod el ) ) 2

(4)

i =1

Burada, n, gözlenmiş verilerin sayısı, Ei(tava), günlük tava buharlaşması, Ei(model), bulanık mantık
modelinin buharlaşma tahmini ve Eort, ortalama günlük tava buharlaşmasıdır.
Bütün girdiler ve çıktı için alt kümeler, Ta1, Ta2,…, Ta8 gibi notasyonlarla verilmiştir. Bu tip
veri sınıflandırmasına bağlı olarak, hava sıcaklığı, su sıcaklığı, güneş radyasyonu, hava basıncı
ve buharlaşma için üyelik fonksiyonları belirlenmiş ve bu üyelik fonksiyonları Şekil 5’de
verilmiştir.
Matematiksel olarak 8*8*8*8*4=16384 kural yazılabilmesine rağmen, mantıksal olarak olayı
açıklayabilecek 184 kurallık bir kural tabanı oluşturulmuştur. Örneğin, tava buharlaşmasının alt
kümeleri ile tahmini aşağıdaki bulanık kural tabanına göre yapılmaktadır:

Eger Ta , Ta ( p ) ve Ts , Ts ( p ) ve Rc , Rc ( p ) ve Pa , Pa ( r ) ise; E , E( p ) dir.

(5)

Burada, girdi ve çıktı değişkenlerinin üyelik fonksiyonlarının sayıları için p=1,2,…,8 ve
r=1,2,…,4 olarak tanımlanmıştır.
Bulanık mantık modelinin ve ölçülen günlük tava buharlaşmasının hassasiyet analizi için,
bulanık mantık uzman sistemi aynı kural tabanında bulunan ağırlık merkezi durulaştırma
yöntemi ile model oluşturulmuştur.
Geliştirilen modelin determinasyon katsayısı ve ortalama karesel hata değerleri sırasıyla 0,85
ve 1,60 olarak elde edilmiştir. Modelin performansını göstermek için, hem Penman metodu hem
de modelin sonuçları ile günlük tava buharlaşma değerleri arasında çizilen saçılma diyagramları
Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 6’dan da görüldüğü gibi, Penman metodu düşük buharlaşma
değerleri verirken, model sonuçlarının 45° lik doğru etrafında olduğu ve bir sapmanın olmadığı
görülmektedir. Model, Penman metodu ve günlük tava buharlaşması değerleri zaman serisi Şekil
7’de verilmiştir. Geliştirilen modelin, Penman metoduna göre günlük tava buharlaşması
değerlerine daha yakın olduğu Şekil 7’den görülmektedir. Yüksek ve düşük buharlaşma
periyotlarında geniş varyasyonlar olmasına rağmen bu periyotlardaki tahmin etme yeteneği kural
tabanının ekstrem noktaların tahmini için uygun kurallara sahip olduğunu göstermektedir.
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Şekil 5. Üyelik fonksiyonları (a) hava sıcaklığı, Ta (b) su sıcaklığı, Ts (c) güneş radyasyonu, Rc
(d) hava basıncı, Pa (e) buharlaşma, E
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Şekil 6. Penman metodu ve FEM-C modeli ile günlük tava buharlaşması arasında kıyaslama
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Şekil 7. Tahmin edilen ve ölçülen günlük tava buharlaşması zaman serisi
5. SONUÇLAR

Meteorolojik verilere bağlı olarak geliştirilen bulanık mantık yaklaşımı ve dolaylı buharlaşma
metotlarından olan Penman metodu, Eğirdir Gölü’ne ait günlük tava buharlaşmalarını tahmin
etmek için kullanılmıştır. Hem bulanık mantık yaklaşımı hem de Penman metodunun sonuçları,
ölçülmüş tava değerleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, bulanık mantık
yaklaşımının Penman metoduna göre ölçülmüş tava değerleri ile oldukça uyum içerisinde olduğu
tespit edilmiştir. Sonuçta, bulanık mantık yaklaşımının buharlaşma tahmininde kullanılabilirliği
ortaya koyulmuştur.
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ÖZET

Akarsularda taşınan katı madde miktarının tahmini özellikle biriktirme hazneleri için oldukça
fazla önem taşımaktadır. Çünkü taşınan katı madde birikterme haznesinin ölü hacmini
doldurmaktadır. Bundan dolayı baraj hacmi belirlenirken taşınan katı madde miktarını iyi
hesaplamak gerekmektedir. Akarsularda taşınan katı madde miktarının hesaplamanın yolu,
yerinde ölçüm yapmak veya matematiksel model geliştirmektir. Ancak yerinde ölçüm oldukça
masraflı ve zor bir işlemdir. Son yıllarda nonlineer ve kompleks problemlerinin çözümünde
yapay zeka teknikleri olarak bilinen yeni yöntemler kullanılmaktadır.
Yapılan bu çalışmada, bir akarsuda taşınan katı madde miktarı Raidal Tabanlı Sinir Ağları
(RTSA) ile tahmin edilmiş ve ayrıca regresyon analizi yapılarak elde edilen sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan da görüldüğü gibi yapay sinir ağları bu tür
problemlerin çözümünde etkili bir yöntem olarak kabul edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Radial Tabanlı Sinir Ağları, Katı Madde, Akarsu
ESTIMATION OF SUSPENDED SEDIMENT AMOUNT BY RADIAL BASIS NEURAL
NETWORKS
ABSTRACT

Determination of carried suspended sediment amount in rivers is quite significant especially
for dam reservoir. Because carried suspended sediment amount by flow fill in dead volume of
dam reservoir. Hence when dam capacity is determined, carried suspended sediment amount
need to be calculated properly. The way of determination of carried suspended sediment amount
is to measure on flow or to develop mathematical model. However measuring on flow is quite
expensive and complicated process. Recently new processes known as artifical intelligent
tecniques use in the solution of nonlineer and complex problems.
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In this study, carried suspended sediment amount in a river have estimated with Radial basis
neural networks; in addition regression analysis has been made and the results have been
compared. When the obtained results are considered, artificial neural networks may be accepted
as an effective method in this kind of problems.
Keywords: Artificial Neural Networks, Radial Basis Neural Networks, Suspended Sediment,
Rivers
1. GİRİŞ

Ülkemizde çeşitli nedenlerle meydana gelen erozyon olayı sonucu, katı madde taşınımının,
toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine olan olumsuz etkilerinin büyük boyutlara ulaştığı
bilinen bir geçektir. Bir akarsu üzerinde inşaa edilecek su yapılarının projelendirilmesinde
taşınan katı madde miktarını belirlemek büyük önem arz etmektedir. Akım içine yerleştirilen
köprü ayağı, köprü kenar ayağı ve mahmuzlar gibi yapıların bulunduğu daraltılmış kesitlerde
türbülans şiddetinin artması ile, katı madde taşınımı ve bu ikisinin karşılıklı etkileşimi
sonucunda, akarsuyun yerel katı madde taşıma kapasitesi artar, bunun sonucunda da yerel
oyulma başlamış olur [Güngör, 1997]. Katı madde miktarının tahmin edilmesine yönelik birçok
yöntem önerilmiştir. [Yang, 1972] akış ile taşınan katı maddenin birim ağırlığını hesaplayan
analitik model geliştirmiştir. [Shen ve Hung, 1972] labotatuvar çalışmasını temel alarak bir
regresyon denklemi önermiştir. [Nagy ve diğ., 2002] ileri beslemeli sinir ağları ile akarsularda
sediment konsantrasyonunu tahminine yönelik bir çalışma yapmıştır.
Bu modellerle çözüm yapılırken akarsuyun karakteristik özelliklerini yansıtan çok sayıda
parametreye ihtiyaç vardır. Bu parametrelerin ölçümlerle belirlenmesi zor, pahalı ve zaman
alıcıdır. Bu nedenle çok sayıda ve zamanla değişebilen parametrelere bağlı karmaşık
problemlerin çözümünde yapay sinir ağlarının kullanımı son yıllarda yaygınlaşmaktadır.
Genel olarak bir YSA, tek katmanlı ya da çok katmanlı olarak düzenlenebilen ve paralel
olarak çalışan çok sayıda doğrusal olmayan yapay hücreden meydana gelen bir sistem ya da
matematiksel model olarak tanımlanabilir [Nasr ve diğ., 2003].
Hidrolojide yağış-akış modelleri, günlük ve aylık yağış, akım, sıcaklık ve kar erimesi, askı
maddesi konsantrasyonu gibi değerlerin tahmininde kullanılmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları,
maksimum taşkın tahmini [Bodri ve Cermak, 2000], akım tahmini [Dibike ve Solomatine., 2001;
Hsu ve diğ., 1998], köprü ayakları etrafında meydana gelen oyulam derinliğinin tahmini [Fırat,
2002], yağış ve akış modellemesi [Luk ve diğ., 2001a] ve akış modellemesi [Zang ve
Govindaraju, 1998], askı maddesi konsantrasyonunun tahmin edilmesi [Nagy ve diğ., 2002] ve
askı maddesi miktarının ve konsantrasyonun ileri beslemeli sinir ağlar ile tahmin edilmesi [Fırat
ve Güngör, 2004] şeklinde verilebilir.
Önerilen bu çalışmanın amacı, Radial Tabanlı Sinir Ağlarını (RTSA) kullanarak akarsuda
taşınan katı madde miktarının tahmin edilmesidir. Bunun için Elektrik İşleri Etüt idaresi (EİE)
tarafından geçmiş yıllarda ölçülen akarsu debisi (m3/s) ve askı maddesi miktarı (ton/gün) verileri
kullanılmıştır. Elde edilen model parametreleri kullanılarak katı madde miktarının YSA ile
tahmin edilebilir. Bu çalışmada ayrıca İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları ve Regresyon Analizi
ile de tahmin yapılarak RTSA sonuçları ile karşılaştırma yapılmıştır.
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2. YAPAY SİNİR AĞLARI
Yapay Sinir Ağları (YSA), insan biyolojik sinir sistemini temel alarak geliştirilen bir
yöntemdir. YSA, birbirine paralel bir şekilde bağlanmış nöron olarak adlandırılan birçok
elemandan oluşmaktadır. Literatürde farklı yapay sinir ağ yapıları kullanılmaktadır. Bunlar, ileri
beslemeli, geri beslemeli ve radial tabanlı sinir ağlarıdır. Akış ile birlikte taşınan katı tahminine
yönelik yapılan bu çalışmada radial tabanlı sinir ağ yapısı kullanılmıştır.
3. RADİAL TABANLI SİNİR AĞLARI
Radial Tabanlı Sinir Ağları (RTSA), denetimli olarak öğrenen ileri beslemeli bir sinir ağ
yapısına sahiptir. RTSA fonksiyon yaklaşımı, nesne tanıma (zaman serileri modellemesi) ve
daha birçok alanda uygulanmaktadır. Şekil 1 de giriş, çıkış ve tek bir gizli katmana sahip bir
RTSA yapısı görülmektedir [Neruda ve diğ., 2004]. Giriş katmanı giriş datasının uygulandığı
katmandır. Nonlineer bir transfer fonksiyonu ile giriş verileri gizli katmana iletilir. Çıkış katmanı
ise en son adım olup ağın ürettiği çıkışların alındığı katmandır.

Şekil 1. Radial Tabanlı Sinir Ağ Yapısı

Ağ yapısının performansı büyük ölçüde seçilecek olan merkez değerlerine bağlıdır. Bir RTSA
yapısında giriş vektörü gizli katmanda gizli birim elemanlara dönüştürülür. Giriş datasını gizli
katmana iletirken değişik aktivasyon fonksiyonları kullanılabilir [Şen, 2004]. Ancak RTSA ile
çözüm yapılırken en çok Gaussian aktivasyon fonksiyonu kullanılmaktadır. Yapılan bu
çalışmada da Gaussian aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Bu aktivasyon fonksiyonunun
matematiksel ifadesi denklem [1] de verilmiştir.
Ψ

σ
c

u

c

Şekil 2. Gaus Merkezcil Taban Fonksiyonu
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 x−c
j
ψ j = exp −
2

2σ


2






(1)

Burada x; giriş eğitim verisi, c j ; merkez ve σ ; varyans (genişlik) değerini göstermektedir.
Her bir fonksiyonun özelliklerini merkez ve varyans belirlemektedir [Chang ve diğ., 2003].
Denklem (1) den de anlaşılacağı gibi varyans arttıkça eğri daha da yayvanlaşmakta ve
fonksiyonun sayısal olarak duyarlı olduğu bölge genişlemekledir. Nonlineer transfer fonksiyonu
ile giriş katmanına dönüştürülerek iletilen giriş verileri bu katmanda işlendikten sonra her bir
gizli birimlerin cevapları ağırlık katsayıları ile çıkış katmanına iletilir. Böylece gizli katmandaki
her hücrenin bir çıktısı olur. Bu çıktılar 0 ile 1 arasında değişen bir sayıdır [Şen, 2004]. Ağın
ürettiği sonuç denklem (2) ile hesaplanmaktadır.
N
)
y k = w0 + ∑ w jk .ψ j ( x)

(2)

j =1

ψ j ( x) ; j. inci gizli birimin ürettiği sonuç, w jk ; (j). gizli birim ile (k). ıncı çıkış birimi arasındaki
ağırlık katsayısı ve w0 ; bias terimini ifade etmektedir.
3.1. Öğrenme

Bir RTSA oluşturulurken, [l] adet radial taban fonksiyonu tanımlamak için [l] adet giriş
vektörü kullanılabilir. RTSA tek bir gizli katmana sahip olup bu katmandaki nöron (birim) sayısı
giriş datasının sayısına eşit alınır. Bu nedenle RTSA ile problem çözümü için ağ yapısını
oluştururken giriş datasının sayısı ve nöronların yerleşimi ve düzenlenen parametrelerin
hesaplanması da önemlidir. RTSA eğitimi için çeşitli öğrenme stratejileri önerilmektedir.
Yapılan bu çalışmada denetimli öğrenme yöntemi kullanılmıştır. Sinir ağının eğitimi için giriş ve
çıkış verileri ağa sunulur ve gizli katmandaki nöron sayıları bu verilere göre belirlenir.

σ=

2
d max
j +1

(3)

1 k
J r = .∑ ( y gerçek − yˆ net ) 2
2 i =1

(4)

Burada, d max ; eğitim verisi arasındaki maksimum mesafe, ŷ net ; tahmin edilen katı madde
miktarı, y gerçek ; arzu edilen katı madde miktarını göstermektedir.
Gizli birimin ürettiği sonuç çıkış tabakasına iletilerek ağın ürettiği sonuç ile arzu edilen sonuç
karşılaştırılarak denklem (4) yardımıyla ağın hatası bulunur. Bu hata değeri kabul edilebilir
değere ulaşana kadar eğitime devam edilir. Eğitimi tamamlanan ağ daha önceden kullanılmayan
veri seti ile test edilir.
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4. KATI MADDE MİKTARININ TAHMİN EDİLMESİ
4.1. Giriş Verilerinin Yapısı

Yapay sinir ağları insanlar gibi örnekler ile eğitildikleri için eğitim sırasında yeterli sayıda veri
grubunun kullanılması gerekir. Bunun için Elektrik İşleri Etüt idaresi (EİE) tarafından geçmiş
yıllarda Fırat Havzasında 3 akım gözlem istasyonunda ölçülen akarsu debisi (m3/s) ve askı
maddesi miktarı (ton/gün) verileri kullanılmıştır. Çözümde kullanılan verilerin dağılımı Şekil
3’de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi veriler çok geniş bir aralığa sahiptir.

Katı Madde Miktarı (ton/gün)

800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
1

18 35 52 69 86 103 120 137 154 171 188 205 222 239
Veri S ayısı

Şekil 3. Modelde Kullanılan Veri Yapısı

Tablo1. Akım ve Askı Maddesi Gözlem İstasyonun Yeri ve Özellikleri
İstasyon
No

İstasyon Adı
(FIRAT HAVZASI)

Net Drenaj Alanı (km2)

Askı Maddesi
Gözlem Yılları

Ortalama
Akım (m3/s)

2102
2166
2156

MURAT NEHRİ PALU
PERI SUYU- LOĞMAR
FIRAT NEHRI AĞIŞTAŞ

25218.2
5235.9
13275

1991-1999
1991-1999
1991-1999

262.3254
77.654
151.253

Bir akarsuda taşınan katı madde miktarını RTSA ile tahmin ederken giriş verisi olarak akım
debisi, çıkış verisi olarak ta katı madde miktarı kullanılmıştır (Şekil 4). RTSA 1 gizli katmana
sahip olup, bu katmandaki nöron sayısı giriş veri sayısına eşittir. Ağın eğitimi için 224 ve test
işlemi için 27 adet veri kullanılmıştır.
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1
2
Debi

Katı Madde
Miktarı

.3
.
.
.
N

Giriş Katmanı

Gizli Katman

Çıkış Katmanı

Şekil 4. Katı Madde Miktarının Tahmini İçin Kullanılan Ağ Yapısı
4.2. Ağın Eğitimi ve Test Edilmesi

Şekil 2’de veri girişleri belirtilen modelin eğitiminde aktivasyon fonksiyonu olarak denklem
(1)’de tanımlanan Gauss Merkezcil Tabanlı Aktivasyon Fonksiyonu kullanılmıştır. RTSA tek
gizli katmana sahip olup bu katmandaki nöron sayısı ise giriş veri sayısına eşittir. RTSA ile
çözüm yaparken merkez ve varyans (genişlik) değeri oldukça önemlidir. Katı madde miktarının
RTSA ile tahmin edilmesinde Matlab 6.5 (R13) Neural Network Toolbox kullanılmıştır. Eğitilen
ağ, daha önceden eğitim aşamasında kullanılmayan veriler kullanılarak doğruluğu test edilmiştir.
Test verilerinin karşılaştırılmalı sonuçları Şekil 5’de verilmiştir.
800000

RTSA (ton/gün)

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
0

200000
400000
600000
GÖZLEM (ton/gün)

800000

Şekil 5. Test Datası için Gözlem ve RTSA Sonuçlarının Karşılaştırılması

Gözlem ve RTSA sonuçları karşılaştırıldığında ortalama rölatif hata % 19.59 ve maksimum
rölatif hata % 33.95 olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). Ele alınan problemin zorluğu gözönüne
alındığında elde edilen sonuçlara göre RTSA’nın katı madde miktarının tahmini için iyi bir
performans gösterdiği söylenebilir.
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Tablo 2. Test Datası için Gözlem ve RTSA Sonuçlarının Karşılaştırılması
İstasyon
No

2102

2166

2156

Debi Katı Madde Miktarı (ton/gün)
(m3/s)
Gözlem
RTSA
937.114
151.258
314.173
240.423
288.449
449.623
1080.362
1761.47
870.293
156.102
411.474
142.375
555.224
1016.826
801.197
728.694
554.116
183.624
393.64
275.318
206.749
339.816
163.239
264.379
259.938
397.221
373.919

244816.518
22339.988
45784.327
23022.718
40001.733
60679.278
167529.077
636905.011
226210.057
21062.342
139049.716
48873.132
181375.853
140252.263
195475.043
104903.019
113369.004
50409.812
85050.047
83237.133
28696.521
92250.978
14416.587
30971.425
48793.758
74743.507
58917.455

236718.118
21109.100
56309.276
31617.160
50420.945
78005.234
189336.389
587097.272
213884.265
22084.044
111563.471
43383.879
117501.516
195994.180
191160.888
168271.797
117197.709
39387.989
75279.257
109605.298
32540.526
62301.868
15933.611
39048.278
44039.619
76163.059
70459.774
Ortalama Hata

(RSTA –Gözlem )Farkı
Rölatif Hata
ton/gün
0.0331
0.0551
0.2299
0.3733
0.2605
0.2855
0.1302
0.0782
0.0545
0.0485
0.1977
0.1123
0.3522
0.3974
0.0221
0.6041
0.0338
0.2186
0.1149
0.3168
0.1340
0.3246
0.1052
0.2608
0.0974
0.0190
0.1959
18.72

8098.40
1230.89
10524.95
8594.44
10419.21
17325.96
21807.31
49807.74
12325.79
1021.70
27486.25
5489.25
63874.34
55741.92
4314.15
63368.78
3828.71
11021.82
9770.79
26368.16
3844.01
29949.11
1517.02
8076.85
4754.14
1419.55
11542.32

RTSA sonuçlarının performansını değerlendirmek için çoklu regresyon analizi (RA)
yapılmıştır. Katı madde miktarının tahmini için geliştirilen çoklu regresyon denklemi aşağıdaki
gibi elde edilmiştir.
Y = −17706 + 301 * X

(R2=0.77)

(5)

burada, Y; Katı madde miktarı, X; debiyi göstermektedir. Test verileri için RA ve Gözlem
sonuçlarının karşılaştırılması Şekil 6’da verilmiştir. Gözlem ve RA sonuçları karşılaştırıldığında
ortalama rölatif hata % 31.52 ve maksimum rölatif hata % 57.88 olarak hesaplanmıştır.
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800000

RA (ton/gün)

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
0

200000

400000

600000

800000

GÖZLEM (ton/gün)

Şekil 6. Test Datası için Gözlem ve RA Sonuçlarının Karşılaştırılması

800000

RTSA

RTSA, RA (ton/gün)

700000

RA

600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
0

200000

400000

600000

800000

GÖ ZLEM (ton/gün)

Şekil 7. Test Datası için Gözlem, RTSA ve RA Sonuçlarının Karşılaştırılması

Test sonuçlarından görüldüğü gibi katı madde miktarının tahmininde RTSA, regresyon
analizine göre daha iyi bir performans göstermiştir. RTSA, RA ve Gözlem sonuçlarının
karşılaştırılması Şekil 7’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlar, yapay sinir ağlarının katı madde
hareketi gibi karmaşık zaman serilerine uygulanabileceğini göstermiştir.
5. SONUÇLAR

Yapay sinir ağları insan sinir sisteminden esinlenerek geliştirilen bir bilgi işlem
paradigmasıdır. Genel olarak bir sinir ağı, paralel olarak çalışan birçok nöron denilen elemandan
oluşmaktadır. Literatürde birçok yapay sinir ağ yapısından bahsedilmektedir. Tahmine yönelik
çalışmalarda en çok kullanılan ağ yapıları; ileri beslemeli sinir ağları, geri beslemeli sinir ağları
ve radial tabanlı sinir ağlarıdır. Sinir ağları, bir problemin çözümünde programlama yerine
690

sadece mevcut örnekleri kullanmakta ve örneklerle eğitilmektedir. Yapay sinir ağları lineer
olmayan ve paralel çalışan bir yapıya sahip olduğu için, lineer olmayan ve karmaşık
problemlerin çözümünde başarı ile uygulanmaktadır. Yapılan bu çalışmada, oldukça karmaşık
bir yapıya sahip olan, akarsularda akım ile taşınan katı madde miktarının radial tabanlı sinir
ağları ile tahminine çalışılmıştır.
Modelde, EİE tarafından Fırat Havzasında 3 gözlem istasyonunda 1991-1999 yılları arasında
ölçülen veriler kullanılmıştır. Sinir ağının eğitimi için 224 adet veri kullanılmış ve eğitiminden
sonra doğruluğunu kontrol etmek için daha önceden eğitimde kullanılmayan 27 adet veri
kullanılmıştır. Gözlem ve RTSA sonuçları karşılaştırıldığında ortalama rölatif hata % 19.59 ve
maksimum rölatif hata % 33.95 olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). Ele alınan problemin zorluğu
dikkate alındığında radial tabanlı sinir ağlarının iyi bir performans gösterdiği söylenebilir.
Bu çalışmada ayrıca RTSA sonuçlarının performansını kontrol etmek için regresyon analizi
yapılmıştır. Regresyon analizi sonucunda gözlem sonuçları ile karşılaştırıldığında ortalama
rölatif hata % 31.52 ve maksimum rölatif hata % 57.88 olarak hesaplanmıştır. Her iki yöntemden
de elde edilen sonuçlardan da görüldüğü gibi radial tabanlı sinir ağları, regresyon analizine göre
daha iyi bir performans göstermiştir. Radial tabanlı sinir ağlarının, karmaşık bir zaman serisine
sahip katı madde miktarının tahmini için başarılı bir şekilde uygulanabileceği söylenebilir.
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ÖZET

Bir akarsu tarafından taşınan sediment hacminin doğru belirlenmesi, pek çok su kaynakları
projesi için büyük önem taşır. Akarsudaki askı maddesi miktarı, baraj projelendirmesi, balıkların
ve doğal hayatın korunması, havza yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi gibi konular için
bilinmelidir. Ancak literatürdeki askı maddesi hesabında kullanılan metotlar karmaşık olup, çok
sayıda değişkenin bilinmesini gerektirir. Geleneksel sediment anahtar eğrileri ise çoğu zaman
yeterince hassas sonuçlar vermezler. Bu çalışmada, son yıllarda su kaynakları mühendisliği ve
hidrolojide kullanım alanı bulan yapay sinir ağları(YSA), akarsudaki katı madde
konsantrasyonu-akarsu debisi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Günlük akım
değerleri ve sediment konsantrasyonlarının çeşitli kombinasyonları girdi olarak kullanılarak, 10
model oluşturulmuştur. İleri beslemeli geriye yayılmalı yapay sinir ağları metodu ile tahmin
edilen askı katı madde miktarı, sediment anahtar eğrisi (SAE) ve lineer regresyon (LR) modeli
sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Askı Maddesi; Akım ;Yapay Sinir Ağları; Lineer Regresyon
ESTIMATION OF SUSPENDED SEDIMENT AMOUNT IN A RIVER
USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
ABSTRACT

Correct estimation of sediment amount being carried by a river is very important for many
water resources engineering. Estimation of sediment yield is required in problems such as the
design of dams, protection of fish and wildlife habitats, watershed management and
environmental impact assessment. The methods available in the literature which is used for
estimation of suspended sediment amount are complicated and require cumbersome parameter
estimation procedures.Conventional sediment rating curves are not able to provide sufficiently
accurate results .In this study, artificial neural networks which have been widely used in water
resources engineering and hydrology are used to establish a discharge-sediment concentration
relation in a river. The ten models are established using the various combinations of daily flow
values and daily suspended sediment concentration values .The estimations made by feed
forward back propagation neural network are compared with corresponding linear regression
method and sediment rating curve method and found to be significantly superior.
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1. GİRİŞ

Akarsular suyla beraberinde katı maddeleri de taşır. Bu katı maddeler ya akarsu havzasındaki
erozyondan ya da akarsu yatağındaki aşınmalardan kaynaklanır.Akarsu yatağındaki aşınmalar o
bölgede bir takım oyulmalara sebep olur.Akarsudaki akımın sürükleme gücünün azaldığı
bölgelerde taşınan katı maddelerin bir kısmı tabana çökerek, yığılmaları oluşturur.Bu katı madde
olayları sonucu akarsu morfolojisi değişir ,akarsu üzerinde yapılan yapılar fonksiyon ve
sağlamlık açısından zarar görür ,hatta akarsuyun su kalitesi etkilenir. Söz konusu değişme ve
etkilenmeleri daha iyi anlamak ve sağlıklı belirlemek için akarsulardaki katı madde hareketinin
tayini gerekir .[Ağıralioğlu ve Erkek,1998]
Akarsu yapılarının projelendirilmesinde yapının ömrü ve ekonomisi açısından akarsulardaki
katı madde hareketinin tayini ve katı madde miktarının hesabı özel bir öneme sahiptir.Ülkemizde
çevrede yapılan tahribat ve tabi dengenin bozulması sonucu oluşan erozyon ile akarsularda
taşınan katı madde artarak güncel ve çözümü güç bir sorun halini almıştır
Baraj haznelerine gelen katı maddeler barajın aktif hacmini azaltarak ,su alma ağzının
tıkanmasına sebep olabilir.Bu ise haznenin fonksiyonunu görmemesini sağlar .1958 yılında
Aydın’da inşa edilen Kemer Barajının biriktirme haznesinde 1998 yılına kadar biriken sediment
sonucu aktif hacmin %34’ü dolmuştur.Bu sebeple barajların ekonomik ömürleri boyunca
gelebilecek katı madde miktarının doğru tahmini ,barajlardan en büyük faydayı sağlamak
açısından önemlidir. Ülkemizde tüm akarsuların taşıdığı yıllık ortalama askı maddesi miktarı 385
milyon tondur. Birim alandan taşınan sediment miktarı Avrupa’dan 17 kat, Amerika’dan 6 kat,
Afrika’dan 22 kat fazladır.Fırat nehri yılda 108 milyon ton,Yeşilırmak 55milyon ton katı madde
taşımaktadır [Alp ve Cığızoğlu,2004].
Literatürde askı katı maddesinin miktarının hesabında kullanılan formüller çok karmaşık
olup,çok sayıda değişkene bağlıdır.Çoğunlukla kullanılan sediment anahtar eğrileri ise genellikle
hassas sonuçlar vermemektedir.Bu sebeplerle ,akarsulardaki askı katı maddesi miktarının
tahmininde yapay sinir ağları olarak adlandırılan metot kullanılmış ,ayrıca bu metotla elde
edilen sonuçlar lineer regresyon ve sediment anahtar eğrisinden elde edilen sonuçlarla
karşılaştırılmıştır.
2. SEDİMENT ANAHTAR EĞRİSİ

Sediment anahtar eğrisi (SAE) ,akarsuyun herhangi bir kontrol kesitindeki debisi ile katı
madde debisi veya konsantrasyonu arasındaki ilişkiyi gösteren grafiktir.Bu grafik genellikle
SC=a Qb

(1)

şeklindeki ilişkiyi tanımlar.Bu denklemde, Q akarsu debisini,SC katı madde konsantrasyonunu, a
ve b ise sabitleri gösterir. Rio Tanama nehri üzerindeki sediment ölçüm istasyonuna ait günlük
debi ve askı katı madde konsantrasyonu ölçümleri dikkate alınarak elde edilen sediment anahtar
eğrisinin denklemi :

SC=0,0405 Q1,8094

(2)

olarak bulunmuştur.
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Eğer akarsuda debi çok sıklıkla ölçülmüyorsa ,katı madde miktarının tahmini iki aşamalı bir
işlemle yapılır.Önce debi anahtar eğrisi ve ölçülen su seviyesi yardımıyla akarsu debisi
bulunur,ikinci aşamada sediment anahtar eğrisi ve akarsu debisinden yararlanarak sediment
miktarı belirlenebilir.Birinci aşamada debi bulunurken yapılan hatalar,ikinci aşamaya katı madde
tahminine de taşınacağı için hatanın katlanarak artmasına yol açabilecektir [Jain,2001].
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
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

(3)

şeklinde ifade edilir. Tabakanın çıkışı ise, bu ağırlıklı toplamın doğrusal olmayan bir
fonksiyonda yerine yazılmasıyla hesaplanır:
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yJ =

1
1 + e −VJ

(4)

Bu fonksiyona sigmoid fonksiyonu adı verilir.
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.
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.
Herhangi bir k girdi-çıktı örnek grubu için J’inci girdi ile i’inci nöron arasındaki ağırlık
katsayısının değişimi aşağıdaki ifade ile hesaplanır:
Girdi
Tabakası

Gizli Tabaka

Çıktı Tabakası

X1
X2
X3
.

Yj

XN
Şekil 2. Çok Tabakalı Yapay Sinir Ağı Yapısı
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∆ WiJk =∝ ( y ik − Oik ) x Jk

(5)

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

(6)

formülü ile hesap edilir. Geriye yayılma öğrenme algoritmasının amacı toplam karesel hatayı en
aza indirmektir. Yeni ağırlık katsayıları ise şu ifade ile elde edilir:
∆ Wi j (t + 1) = α δ Jk O kj + β ∆Wi j (t )

(7)

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.
Çok değişik alanlarda lineer olmayan sistem davranışlarının modellenmesindeki başarılı
uygulamalar sebebiyle yapay sinir ağları hidroloji,hidrolik ve su kaynakları mühendisliğinde
uygulanmaya başlanmıştır .Yapay sinir ağları ,yağış-akış modellemesinde [Hsu ve
diğerleri,1995],akarsu akımlarının tahmininde [Dolling ve Varas, 2002],akım-kirlilik
modellenmesinde [Maier ve Dandy,2001] ve lineer olmayan girdi-çıktıya sahip zaman serilerinin
modellenmesinde kullanılmıştır.
4. ASKI KATI MADDESİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ

Bu çalışmada A.B.D’de Puerto Rico eyaletindeki Rio Tanama istasyonundaki (İstasyon
no:50028000) günlük akarsu debisi ve askı katı madde konsantrasyonlarının 1986-1987 yıllarına
ait verileri kullanılarak çeşitli YSA modelleri oluşturulmuştur. Dikkate alınan havzanın alanı
47,66 km2 ‘dir. Modelleme çalışmalarında ileri doğru beslemeli geriye yayılmalı yapay sinir
ağları kullanılmıştır. Modellemede dikkate alınan 730 adet veriden ,1986 yıllına ait ilk 365 veri
öğrenme ,1987 yılına ait 365 veri ise test amacıyla kullanılmıştır .Bu veriler www.usgs.gov
adresinden temin edilmiştir. Kullanılan verilere ait istatistiksel özellikler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.Akarsu debisi(Q) ve katı madde konsantrasyonuna (SC) ait istatistiksel özellikler
Değişken Minimum Maksimum Ortalama Standart Çarpıklık
Kurtosis
değer
değer
değer
Sapma
katsayısı
katsayısı
Q
32,30
1120
44,34
45,64
4,54
27,09
SC
2
3440
100,52
302,63
6,25
48,89
Tablo1’den görüldüğü gibi gerek Q, gerekse SC değişkenlerinin standart sapmaları
ortalamadan büyüktür.Ayrıca her iki değişkenin çarpıklık katsayısının pozitif olması dağılımın
sağa doğru çarpık olduğunu gösterir,yani simetrik bir dağılım söz konusu değildir.
YSA ‘de kullanılan modeller aşağıda verilmiştir .
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Model 1 :SCt =f(Qt)
Model 2: SCt =f(Qt, Qt-1)
Model 3: SCt =f(Qt, Qt-1, Qt-2)
Model 4: SCt =f(SCt-1)
Model 5: SCt =f(SCt-1 , Qt )
Model 6: SCt =f(SCt-1 , SCt-2 , Qt )
Model 7: SCt =f(SCt-1, Qt , Qt-1 )
Model 8: SCt =f(SCt-1 , SCt-2 , Qt , Qt-1 )
Model 9: SCt+1 =f(Qt, Qt-1)
Model 10: SCt+1 =f(Qt, Qt-1, Qt-2 , SCt )
İlk 8 model herhangi bir gündeki sediment konsantrasyonunu tahmin etmekte , 9. ve 10.model
ise bir gün sonraki sediment konsantrasyonunun tahmininde kullanılmıştır.
İleri beslemeli geriye yaymalı YSA ‘nın girdi tabakasındaki hücre sayısı 1-4 arasında
değişirken, çıktı tabakasındaki hücre sayısı 1 ‘dir.Gizli tabaka sayısı bir, gizli tabakadaki hücre
sayısı 2-10 arasında alınarak modeller çalıştırılmış, en uygun hücre sayısı 4 bulunmuştur.
Aktivasyon fonksiyonu olarak tanjant hiperbolik fonksiyonu kullanılmıştır. Girdi ve çıktı
değerleri 0,1-0,9 arasında normalize edilmiştir. Öğrenme oranı (η) 0,01 olarak alınmıştır.
Öğrenmenin tamamlanma kriteri olarak 500 adım seçilmiştir.

Gerek öğrenme, gerekse test safhalarında YSA ile tahmin edilen katı madde
konsantrasyonunun doğruluğu, regresyon katsayısı (R2) ile değerlendirilmiştir ve dikkate alınan
10 model için Tablo 2 de verilmiştir.
Model 1 için ,gözlenen ve YSA ile tahmin edilen askı katı madde konsantrasyonu arasındaki
ilişki öğrenme ve test safhası için Şekil 3a ve 3.b’de ,saçılma diyagramları ise öğrenme ve test
safhaları için sırasıyla Şekil 4a ve 4b’de verilmiştir.
Tablo 2. Akarsuda askı katı madde modellenmesine ait öğrenme ve test safhalarında
regresyon katsayıları
MODEL
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

YSA
Öğrenme
0,972
0,969
0,953
0,744
0,964
0,973
0,981
0,978
0,725
0,814

LR
Test
0,931
0,934
0,930
0,165
0,933
0,926
0,900
0,940
0,405
0,494

Öğrenme
0,910
0,914
0,915
0,726
0,911
0,912
0,930
0,932
0,657
0,731

Test
0,877
0,90
0,899
0,141
0,86
0,854
0,87
0,88
0,358
0,385

SAE
Öğrenme
Test
0,764
0,510

Şekil 3. Model 1 İçin Gözlem ve YSA İle Tahmin Edilen Askı Katı Madde Konsantrasyonu
Arasındaki İlişki (a)Öğrenme Safhası (b) Test Safhası
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2000

2500

Şekil 4 . Model 1 İçin Gözlem ve YSA İle Tahmin Edilen Askı Katı Madde Konsantrasyonu
Arasındaki İlişkinin Saçılma Diyagramı (a) Öğrenme Safhası (b) Test Safhası

Tablo 2 incelendiğinde Model 1’de yani katı madde konsantrasyonun debiyle
ilişkilendirildiği durumda,gerek öğrenme (0,972) gerekse test aşamasında (0,931) elde edilen R2
değerlerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir.Girdi olarak bir ve iki gün önceki akımların
ilavesi (Model 2 ve 3),bir ve iki gün önceki katı madde konsantrasyonunun girdi olarak
eklenmesi (Model 5 ve 6) regresyon katsayılarında çok önemli değişikliklere sebep
olmamıştır.Model 4’de herhangi bir günün katı madde konsantrasyonunun ,bir gün önceki katı
madde ile ilişkisi incelenmiş ,öğrenme aşamasında kabul edilebilir(0,744),test aşamasında ise
oldukça düşük (0,165) R2 değerleri elde edilmiştir.Model 8 ise dikkate alınan 10 model arasında
en yüksek R2 değerlerini vermiştir.(0,978 ve 0,94)
Model 9 ve 10’da ise bir gün sonraki sediment konsantrasyonunun tahmini amaçlanmış,
Model 9’da debi değerleri girdi olarak alınırken, and Model 10 ‘da katı madde de ilave girdi
olarak dikkate alınmıştır. Her iki modelde de öğrenme aşamasında kabul edilebilir R2 değerleri
(0,725 ve 0,814) elde edilirken, test aşamasında oldukça düşük (0,405 ve 0,494) R2 değerleri elde
edilmiştir. Model 10 için gözlenen ve YSA ile tahmin edilen askı katı madde konsantrasyonu
arasındaki ilişki öğrenme ve test safhaları için Şekil 5a ve5b ‘de, saçılma diyagramları ise Şekil
6a ve 6b’de sunulmuştur.
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Katı madde konsantrasyonu ile akarsu debisi arasındaki ilişkiyi sediment anahtar eğrisi
(Denklem 2 ) ile ifade ettiğimiz zaman ise R2 değerleri öğrenme verileri için 0,764 ,test verileri
için 0,51 olarak bulunmuştur.
Ayrıca her 10 model lineer regresyon metodu ile incelenmiş ve elde edilen regresyon
katsayıları Tablo 2 ‘de verilmiştir.Görüldüğü gibi her 10 model için de , öğrenme ve test
aşamalarında YSA ile elde edilen R2 değerleri , LR ile elde edilen değerlerden büyüktür.Lineer
regresyon modelinden elde edilen yüksek R2 değerlerine rağmen ,her modelde pek çok negatif
değerli tahmin bulunmuştur .Bundan dolayı grafiklerde lineer regresyon modeli tahminleri
gösterilmemiştir .
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Şekil 5. Model 10 İçin Gözlem ve YSA İle Tahmin Edilen Askı Katı Madde Konsantrasyonu
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Şekil 6. Model 10 İçin Gözlem ve YSA İle Tahmin Edilen Askı Katı Madde Konsantrasyonu
Arasındaki İlişkinin Saçılma Diyagramı (a)Öğrenme Safhası (b) Test Safhası
5. SONUÇLAR

Bu çalışmada ileri beslemeli geriye doğru hata yayılmalı YSA ile akarsudaki askı katı
maddesinin tahmininin yapılması amaçlanmıştır .A.B.D ´ deki Rio Tanama istasyonuna ait
günlük akarsu debisi ve askı katı madde konsantrasyonu verileri kullanılarak kurulan 10 modelin
YSA , lineer regresyon ve sediment anahtar eğrisinden elde edilen sonuçları karşılaştırılmıştır.
Askı katı madde konsantrasyonunun akarsu debisine bağlı olarak ilişkilendirildiği Model 1 ´den
elde edilen sonuçların yeterince hassas olduğu ,modele girdi olarak bir ve iki gün önceki akarsu
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debisi ve katı madde konsantrasyonu verilerinin ilavesinin herhangi bir önemli avantaj
sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dikkate alınan 10 modele ait sonuçlara bağlı olarak,YSA
modelleme tekniğinin akarsuda askı katı maddesinin tahmininde kullanılabileceği söylenebilir.
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ÖZET

Su yapılarının mühendislik tasarımlarında kullanılan hidrolojik ve meteorolojik verilerin
rastgele özellik taşımaları zorunluluğu vardır. Afetler, insan etkisi, verilerin saklanması ve birçok
faktörden dolayı hidrolojik ve meteorolojik veriler rasgele olma özelliğini kaybederek heterojen
özellik gösterirler. İstatistiki olarak dengede olmayan, tutarsız, heterojen ve rasgele değişken
özelliği göstermeyen hidrolojik verilerin olasılık ve sentetik birim hidrograf analizi gibi
çalışmalarda kullanılabilmesi için bazı istatistiksel ön kullanılabilirlik testlerine tabi tutulması
gerekmektedir.
Bu çalışmada, Aras havzasındaki 21 adet akım gözlem istasyonuna ait uzun yıllık anlık
maksimum akım verileri istatistiksel ön kullanılabilirlik testlerinden dönen nokta, gidiş,
varyansın ve ortalamanın durağanlık, bağımsızlık ve homojenlik testlerine tabi tutulmuş ve
sonuçlar % 5 önem düzeyinde test edilerek kullanılabilirlikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aras havzası, istatistiksel ön analizler, maksimum akımlar
STATISTICAL PRE-ANALYSES OF ARAS BASIN’S FLOW DATA
ABSTRACT

It is obligatory that hydrological and meteorological data used in engineering design of
hydraulic structures have to show random behavior. However, hydrological and meteorological
data lose their random behavior and produce heterogeneous characteristic due to many factors
such as disasters, human effect and data-recording. Moreover, hydrological data, which is
statistically instable, inconsistent, and heterogeneous and showing no random behavior, need to
be analyzed by some statistical pre-analyses so that they could be used in certain studies, like
probability and synthetic unit hydrograph analysis.
In this study, long-term instantaneous peak flow data measured at 21 flow gauging stations in
Aras basin were exposed to some statistical pre-analyses such as; turning point, trend and
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stationary, independence and homogeneity tests of the variance and the mean. Then, their use
whether it is suitable or not was determined by testing results at 5 percent confidence level.
Key Words: Aras basin, statistical pre-analyses, maximum flows
1. GİRİŞ

Su kaynaklarının planlanması ve projelendirilmesinde genellikle hidrolojik ve meteorolojik
veriler kullanılmaktadır [Kahya ve Kalaycı, 2004]. Uzun yıllar boyunca gözlemler yapılarak
temin edilen bu verilerin minimum, ortalama ve maksimumlarının istatistiksel analizleri
yapılarak tarım ve mühendislik çalışmalarında kullanımı yoluna gidilmektedir.
Rastgele olarak ortaya çıkan bu tür hidrolojik olayların önceden kesinlikle bilinmesi mümkün
olmadığı için bunlara ilişkin çeşitli olasılıkların hesaplanması ve planlamaların bu olasılıklara
göre yapılması zorunlu olmaktadır [Tülücü, 2002]. Bununla birlikte, insan etkisi, gözlem metodu
ve verilerin saklanmasındaki sistematik hatalar gibi birçok etmenin etkisiyle heterojen ve
rastgele değişken özelliği göstermeyen hidrolojik veriler olasılık ve sistem simulasyonu
çalışmalarında doğal halleri ile kullanılamazlar [Topaloğlu ve diğ., 1997]. Bundan dolayı, bu tür
çalışmalardan önce, verilerin kullanılabilirlikleri bazı istatistiksel ön inceleme analizleri ile
belirlenmelidir [Topaloğlu, 2001].
Keim ve Müller [1992], son 14 yıl içerisindeki 48 saatlik yıllık maksimum yağış serilerinin
%5 önem seviyesinde önemli olmayan bir artma eğilimine sahip olduğunu, Kadıoğlu ve diğ.
[1994] ise 18 yağış gözlem istasyonuna (YGİ) ait yıllık ve mevsimlik yağış serilerinin
eğilimlerinin belirli bir yönde olmamasına rağmen, önemli olmasa da özellikle kış aylarında bir
azalmanın, ilkbaharda ise artmanın olduğu sonucuna varmışlardır.
Lye ve Lin [1994] ise, çeşitli testler sonucunda yıllık akım serilerinin kısa dönemlerde
bağımsız olduğunu, uzun dönemlerde ise genelde bağımlılık içerdiğini belirlemişlerdir. Çetin
[1995], Ceyhan havzasında ki Kalecik, Karaçay ve Yarpuz çayına ait maksimum, minimum ve
ortalama akım serilerine uyguladığı çeşitli testler sonucunda incelenen gözlemlerin hiç birinin %
5 önem düzeyinde asgari şartları sağlayamaması nedeniyle frekans analizi vb. çalışmalarda
kullanılamayacağını belirtmiştir. Topaloğlu ve diğ. [1999], Orta Anadolu Kapalı Havzası’nda 9
adet akım gözlem istasyonunun (AGİ) yıllık anlık maksimum akım serilerine uyguladıkları
çeşitli istatistiksel ön kullanılabilirlik testleri sonucunda yıllık anlık maksimum akımların
bağımsız olduğunu belirlemişlerdir. Yine Topaloğlu ve diğ. [1997], Van Gölü kapalı havzasında
bulunan 3 AGİ yıllık anlık maksimum akım serilerinin % 5 önem düzeyinde asgari şartları
sağlamadığını belirtmişlerdir. Kahya ve Kalaycı [2004], Türkiye’deki 26 Akarsu havzasındaki
31 yıllık aylık ortalama akımlara parametrik olmayan 4 test uygulayarak gidiş analizi yapmışlar
ve sonuçta, % 5 önem düzeyinde Türkiye’nin batısındaki havzalarda azalan bir trendin olduğunu,
Türkiye’nin doğusundaki havzalarda ise trendin olmadığını belirlemişlerdir.
Zhang ve diğ. [2001], Kanada’ da yaptıkları çalışmada, akım trendlerinin yaz ve sonbahar
aylarında güçlü bir şekilde azaldığını ve hemen hemen hiçbir havzada artan bir trendin
olmadığını belirlemişlerdir. Burn ve Elnur [2002] ise, Kanada’ da seçilen bölgelerdeki
meteorolojik ve hidrolojik verilerdeki benzer trendlerin, bu iki grup arasında var olan bir
ilişkiden kaynaklandığını tespit etmişlerdir.
Son yüz yılda Güney Asya ve Pasifik’ de yağışların muhtemel trendleri üzerine yapılan
analizler sonucunda, bir çok bölgede azalan bir trendin varlığı belirlenirken, Japonya’nın bazı
bölgelerinde artan bir trendin varlığı tespit edilmiştir [Xu ve diğ., 2001]. Xu ve diğ. [2002],
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Japonya’ da yağış trendlerinin zaman dağılımı için yaptıkları çalışmada, Mart ve Eylül aylarında
güçlü bir artan trend gözlerken, yılın diğer 10 ayında ise azalan bir trend gözlemiş ve bu 10 ay
içerisinde, Temmuz birinci, Mayıs ikinci, Ekim üçüncü ve Aralık dördüncü olmuştur.
Bu çalışmanın amacı, Aras havzasında bulunan 21 adet AGİ’ nda ölçülen uzun yıllık anlık
maksimum akım verilerinin istatistiksel ön kullanılabilirliklerini belirlemektir.
2. ÇALIŞMA DATALARI

Çalışmada 15 yıl ve daha fazla kesiksiz veriye sahip Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden
(DSİ) 14 adet, Elektrik İşleri Etüd İdaresinden (EİEİ) 7 adet olmak üzere toplam 21 adet akım
gözlem istasyonunun 1963 yılından itibaren 1998 yılına kadar temin edilebilen verileri (Tablo 1)
dikkate alınmıştır [DSİ, 1994].
Tablo 1. Aras Havzası Akım Gözlem İstasyonlarının Özellikleri [DSİ, 1994].
Kurum

DSİ

EİEİ

İstasyon No

Yağış Alanı (km2)

Kayıt Dönemi (yıl)

Kayıt Süresi (yıl)

24-010
24-016
24-018
24-020
24-023
24-025
24-029
24-041
24-046
24-049
24-052
24-053
24-058
24-060
2402
2405
2409
2415
2417
2418
2421

4793.0
102.7
502.0
21254.0
316.3
126.7
7086.0
63.8
108.8
258.7
1740.4
1613.2
77.1
73.4
8872.8
1778.4
2928.0
2380.0
2548.8
4890.8
3943.2

1973-90
1969-89
1969-98
1970-90
1966-83
1966-94
1976-98
1970-90
1976-96
1977-93
1977-94
1977-98
1980-98
1983-98
1964-93
1970-88
1963-97
1971-97
1970-93
1970-97
1980-97

18
21
30
21
18
29
23
21
21
17
18
22
19
16
30
19
35
27
24
28
18

3. METOT
3.1.

Dönen Nokta Testi

Bu test gözlem serisindeki her bir elemanın almış olduğu değerin, gözlem sırasından bağımsız
olup olmadığının (rastgeleliğinin) belirlenmesinde kullanılmaktadır [Kottegoda, 1980].
N elemanlı bir zaman serisindeki i. değer xi ise, xi-1≤ xi ≥ xi+1 veya xi-1≥ xi ≤ xi+1 olması
durumunda bu bir dönen (p) noktadır [Kottegoda, 1980]. Dönen noktaların beklenen değeri,
varyansı ve standart değişkeni sırasıyla şöyle ifade edilmektedir.
Vb = [2*(n-2)/3]

(1)
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Var(Vb) = [(16n-29)/90]
p' =

(2)

(p − Vb )

(3)

Var(Vb )

Burada, p dönen nokta sayısı, n toplam veri sayısıdır. Rastgeleliğin olduğuna ilişkin Ho: p'=0
ve alternatif hipotez H1: p'≠0 hipotezi kullanılarak, n serbestlik derecesi ve %5 önem seviyesinde
t dağılımı ile test edilir. Eğer, ttablo (n, %2.5)< p' < ttablo (n, %97.5) ise, gözlem serilerinin
istatistiksel olarak rastgelelik gösterdiği kabul edilir [Kottegoda, 1980].
3.2. Gidiş (Trend) Testi

Bir gözlem serisinin zaman içerisinde sürekli olarak artış veya azalma eğilimi gidiş olarak
ifade edilir. Gözlem serilerinde gidiş, zamanla artma veya azalma gösterebileceği gibi, ani bir
sıçrama şeklinde de ortaya çıkabilir [Bayazıt, 1981].
Bir çok hidrolojik çalışmada, zaman serilerinin gidişini belirlemek için Mann-Kendall ve
Spearman sıra korelasyon testleri kullanılmaktadır [Yue ve diğ., 2002]. Bu çalışmada da yaygın
olarak kullanılan Spearman sıra korelasyon testi kullanılmıştır.
Spearman Sıra Korelasyon Testi, iki grup benzer gözlem serileri arasında, korelasyonun var
olup olmadığını belirlemek için kullanılan basit ve kolay bir testtir [Kahya ve Kalaycı, 2004 ].
Yöntem gözlemlerin küçükten büyüğe doğru sıralanıp sıra numarası verilmesiyle Rsp’ nin
hesaplanmasını ve test edilmesini esas alır.
n

6 * ∑ ( Di * Di)
R sp = 1 -

i=1

(4)

n * ( n * n - 1)

Eşitlikte n toplam gözlem sayısını, i kronolojik gözlem sıra numarasını, Di = Kxi – Kyi
sıralamaları arasındaki farkı, Kxi x gözleminin kronolojik gözlem sıra numarasını, Kyi gözlemler
küçükten büyüğe doğru sıralandığında elde edilen yi gözleminin kronolojik gözlem sırasında
aldığı i değeri.
Elde edilen Rsp değeri % 5 önem düzeyinde, v=n-2 serbestlik derecesinde ve n≥ 10 için test
edilir [Siegel, 1956].
tsp = Rsp * [(n-2)/(1-Rsp2)]1/2

(5)

Gidişin olmadığına ilişkin Ho: Rsp = 0 hipotezi, ttablo {v, %2.5}< thesap< ttablo {v, %97.5} olması
durumunda kabul edilerek gözlem serisinde gidişin olmadığına karar verilir.
3.3. Varyans ve Ortalamanın Durağanlık Testleri
3.3.1. Varyansın Durağanlık Testi

Akım serilerinde varyansın durağan olmaması, gözlem serilerinin periyodik dalgalanmalardan
veya sıçramalardan arınmamış olduğunu gösterir. Test istatistiği, gözlem serisinin birbirine eşit
veya farklı iki alt gruba bölünmesi ve bu alt serilerin varyanslarının (S12, S22) birbirine
oranlanması ile bulunmakta ve Fhesap ile gösterilmektedir.
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Fhesap = S12/S22

(6)

Eşitlikte, S12 n1 elamanlı ve v1= n1-1 serbestlik dereceli 1. alt grubun varyansı, S22 n2 elamanlı
ve v2= n2-1 serbestlik dereceli 2. alt grubun varyansını gösterir. Fhesap daima 1’ den büyük olacak
şekilde hesaplanmalıdır [Şen, 2002].
Hesaplanan Fhesap değeri, %5 önem düzeyindeki Ftablo değeri ile karşılaştırılır. Fhesap < Ftablo
durumunda, alt grup varyansların birbirine eşit olduğu sonucuna varılır.
3.3.2. Ortalamanın Durağanlık Testi

Varyansların durağanlıklarının test edildiği, aynı alt gruplara ait ortalamalar arasındaki farkın
tesadüfi olup olmadığının kontrolü t testi ile yapılabilmektedir. Ho: x1 = x 2 ve H1: x1 ≠ x 2
alternatif hipotezi için, koşullara göre aşağıda verilen denklemlerden birisi ile t istatistiği
hesaplanmaktadır.
1- Alt grupların gözlem sayıları birbirine eşit olmadığı (n1≠n2) durumlarda thesap istatistiği;

t hesap =

( x1 − x 2 )
( n1 -1) * S12 + ( n 2 − 1) * S 22  1 + 1 


 n1 n 2 
( n 1 + n 2 − 2)

(7)

2- Alt grupların gözlem sayılarının birbirine eşit olduğu (n1=n2) durumlarda;

t hesap =

x1 − x 2

(8)

S12 + S 22
n

Eşitliklerde, x1 ve x 2 sırasıyla 1. ve 2. alt grupların ortalamaları, S12 ve S22 sırasıyla 1. ve 2.
alt grupların varyansları, n1 ve n2 sırasıyla 1. ve 2. alt grupların gözlem sayıları, n ise toplam
gözlem sayısını gösterir.
Hesaplanan thesap, %5 önem seviyesinde ve v= n1 + n2 -2 serbestlik derecesinde t dağılımının
tablo değeri (ttablo) ile karşılaştırılır. Sonuçta, ttablo (v, %2.5)< thesap < ttablo (v, %97.5) ise alt grup
ortalamaları arasında farkın olmadığına ve gözlem serisi ortalamasının zamanla değişmediği
sonucuna (Ho hipotezinin kabulüne) karar verilir.
3.4. Bağımsızlık Testi

Frekans analizi ve simulasyon çalışmalarında kullanılacak olan hidrolojik ve meteorolojik
gözlem serilerinin ardışık elamanlarının birbirinden bağımsız olması gerekir [Topaloğlu, 1999].
Gözlem serilerinde, gözlem değerleri arasındaki iç bağımlılığın ölçülmesinde en çok
kullanılan parametreler otokorelasyon katsayılarıdır. Bu katsayılar, kovaryansın, sürecin rasgele
değişkeninin varyansına bölünmesiyle hesaplanmaktadır [Kottegoda, 1980].
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n-1

∑ (x
r1 =

i=1

i

− x)( x i+1 − x)

n

∑ (x
i =1

i

− x)

(9)

2

Burada xi ve xi+1 sırasıyla i. ve i+1. gözlem değerini, x ortalamasını, n serideki gözlem
sayısını göstermektedir. Mühendislik çalışmalarında genellikle bir zaman aralıklı oto korelasyon
katsayısı kullanılmaktadır.
Ho: r1=0 hipotezi, H1: r1≠ 0 alternatif hipotezine karşı test edilir. Hesaplanan r1 değeri %5
önem düzeyinde Denklem (10) ile hesaplanan alt ve üst güven sınırları arasında kalırsa, ardışık
gözlemler arasında korelasyonun önemsiz olduğuna karar verilir.
CL(r1 ) =

− 1 ± 1.96 n - g - 2
n - g -1

(10)

Eşitlikte; g zaman aralığı.
3.5.

Homojenlik Testi

İstatistiksel çalışmalarda kullanılan verilerin homojen olması gerekir, aksi halde bunlar aynı
toplumun elemanları olmadıklarından yapılacak çalışmalar bir anlam taşımazlar [Gamgam,
1989].

Mann-Whitney testinde, iki bağımsız örneğin aynı ana kütleden alınıp alınmadığını veya
örneklerin alındıkları ana kütlelerin bir birinden farklı olup olmadığı test edilir. İki alt gruba
ayrılmış bağımsız örnekleri test eden bu yöntem, parametrik t testine alternatif olarak
geliştirilmiş olup, t testinin varsayımlarından kaçınmak için kullanılır [Siegel, 1956].
Sırasıyla birinci ve ikinci grubun veri sayısı olan n1, n2 ≤ 8 olduğu durumlarda, veriler
küçükten büyüğe doğru sıralanarak grup isimleri (GA ve GB) her bir verinin yanına yazılır. Daha
sonra her bir GA’ dan önceki GB veya GB’ den önceki GA sayılarak U1 ve U2 değerleri bulunur ve
U değeri olarak Umin alınır. Umin değerinin elde edilme olasılığı, tablodan (Ptablo) bulunarak
belirlenen önem düzeyi ile karşılaştırılır. Eğer belirlenen önem düzeyi α < Ptablo ise bu iki alt
grubun aynı toplumdan geldiğine karar verilir [Siegel, 1956].
İkinci grup veri sayısı n2’ nin 9 ile 20 arasında ve n1≤ 20 ise aşağıdaki denklemler kullanılır.
Bu test daha önceki testte (n1, n2 ≤ 8 ) olduğu gibi kesin olasılıkları vermek yerine U için kritik
değerler verir.
 n 1 ( n 1 + 1) 
 − R1
U 1 = n 1 . n 2 + 

2



(11)

 n 2 ( n 2 + 1) 
 − R2
U 2 = n 1 .n 2 + 

2



(12)

Burada; R1 ve R2 sırasıyla veri büyüklüğü n1 ve n2 olan örneğin sıra sayıları toplamıdır.
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Yine bu testte de küçük olan U (Umin) değeri alınarak n1, n2 ve belirlenen önem düzeyi için
alınacak tablo değeri (W) ile karşılaştırılır. Eğer W0.025 < Umin < W0.975 koşulu sağlanırsa her iki
grubun aynı toplumdan geldiğine karar verilir.
4.

SONUÇLAR

Bu çalışmada, Aras havzasında bulunan ve en az 15 yıllık kesiksiz veriye sahip 21 adet akım
gözlem istasyonuna ait uzun yıllık anlık maksimum akım serilerine rastgelelik, gidiş, varyans ve
ortalamanın durağanlık, bağımsızlık ve homojenlik testleri %5 düzeyinde uygulanmış ve test
sonuçları aşağıda açıklanmıştır.
4.1.

Dönen Nokta Testi Sonuçları

Dönen nokta testine tabi tutulan akım gözlem istasyonlarına ait gözlem serilerindeki her bir
elemanın rastgeleliği Denklem (1), (2) ve (3) kullanılarak test edilmiş ve sonuçlar Tablo 2’de
verilmiştir. Tablolerde,  sembolü, belirlenen önem düzeyinde hipotezin kabul edildiği, ?
sembolü ise aynı önem düzeyinde hipotezin reddedildiği anlamını taşımaktadır. Buna göre 2421
nolu AGİ hariç bütün istasyonlara ait gözlem serilerinin % 95 güvenle doğa, insan etkisi ve
sistematik hataların olmadığı yani gözlem sırasından bağımsız olduğu sonucuna varılmıştır.
Tablo 2. Dönen Nokta Testi Sonuçları
İstasyon No
24-010
24-016
24-018
24-020
24-023
24-025
24-029
24-041
24-046
24-049
24-052
24-053
24-058
24-060
2402
2405
2409
2415
2417
2418
2421

n
18
21
30
21
18
29
23
21
21
17
18
22
19
16
30
19
35
27
24
28
18

p
13
13
22
16
14
16
17
14
12
11
13
14
12
9
19
10
20
16
15
16
7

Vb
10.67
12.67
18.67
12.67
10.67
18.00
14.00
12.67
12.67
10.00
10.67
13.33
11.33
9.33
18.67
11.33
22.00
16.67
14.67
17.33
10.67

Var (Vb)
2.88
3.41
5.01
3.41
2.88
4.83
3.77
3.41
3.41
2.70
2.88
3.59
3.06
2.52
5.01
3.06
5.90
4.48
3.94
4.66
2.88

t tablo
± 2.101
± 2.080
± 2.042
± 2.080
± 2.101
± 2.045
± 2.069
± 2.080
± 2.080
± 2.110
± 2.101
± 2.074
± 2.093
± 2.120
± 2.042
± 2.093
± 2.031
± 2.052
± 2.064
± 2.048
± 2.101

p'
1.38
0.18
1.49
1.80
1.96
-0.91
1.55
0.72
-0.36
0.61
1.38
0.35
0.38
-0.21
0.15
-0.76
-0.82
-0.32
0.17
-0.62
-2.16

Sonuç
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
?

4.2. Gidiş Testi Sonuçları

Yıllık anlık maksimum akım verilerine Spearman Sıra Korelasyonu testi uygulanmış ve
sonuçlar Tablo 3’ te verilmiştir.
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Tablo 3. Gidiş Testi Sonuçları
İstasyon No

n

Rsp

tsp

ttablo

Sonuç

24-010
24-016
24-018
24-020
24-023
24-025
24-029
24-041
24-046
24-049
24-052
24-053
24-058
24-060
2402
2405
2409
2415
2417
2418
2421

18
21
30
21
18
29
23
21
21
17
18
22
19
16
30
19
35
27
24
28
18

0.04282
-0.28506
0.29187
0.33360
-0.11558
-0.24359
0.16205
0.79188
-0.04512
0.38235
0.19685
0.02795
-0.10350
-0.09485
-0.11635
0.52850
-0.05084
0.19474
0.25217
0.10372
0.04643

0.1714
-1.2963
1.6147
1.5425
-0.4654
-1.3050
0.7526
5.6523
-0.1969
1.6026
0.8031
0.1250
-0.4290
-0.3565
-0.6199
2.5668
-0.2924
0.9927
1.2223
0.5317
0.1859

± 2.120
± 2.093
± 2.048
± 2.093
± 2.120
± 2.052
± 2.080
± 2.093
± 2.093
± 2.131
± 2.120
± 2.086
± 2.110
± 2.145
± 2.048
± 2.110
± 2.031
± 2.060
± 2.074
± 2.056
± 2.120

√
√
√
√
√
√
√
?
√
√
√
√
√
√
√
?
√
√
√
√
√

Test sonuçlarına göre, istasyonların 8’ inde azalma ve 13’ ünde ise artma yönünde bir
eğilimin olduğu gözlenmiştir. Akım verilerindeki gidişin 24-041 ve 2405 nolu istasyonlarda % 5
önem düzeyinde önemli olduğu, diğer istasyonlarda ise artma veya azalmanın önemli olmadığı
saptanmıştır.
4.3. Varyans ve Ortalamanın Durağanlık Testleri sonuçları

Varyansın durağanlık testi (F testi) ve ortalamanın durağanlık testi (t testi) % 5 önem
düzeyinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 4’ te verilmiştir.

İki alt gruba ayrılmış akım ve yağış gözlem serilerinin 24-018, 24-020, 24-025, 24-053, 2405
ve 2409 nolu AGİ’ larında periyodik dalgalanmalar ve sıçramalardan arınmış olduğu hipotezi %
5 önem düzeyinde red edilmiştir. Özetle, bu istasyonlarda varyansların değişmediği söylenemez.
Gözlem serilerinde varyansın durağanlığının tespit edildiği aynı alt gruplara ait ortalamalar
arasındaki farkın tesadüfi olup olmadığı Ho: alt grup ortalamaları arasında fark yoktur hipotezi %
5 önem düzeyinde test edilmiş ve 24-041 nolu AGİ’de anlamlı bulunmuştur. Diğer istasyonlarda
ise alt grup ortalamaları arasında her hangi bir farklılık belirlenememiştir.
4.4. Bağımsızlık Testi Sonuçları

Akım gözlem serilerindeki ardışık elemanların bağımsızlık testi bir zaman aralıklı
otokorelasyon katsayısının önemliliğinin kontrolü ile yapılmış ve sonuçlar Tablo 5’ te
verilmiştir.Test sonuçlarına göre 24-025 ve 24-041 nolu istasyonların otokorelasyon katsayıları
% 5 önem düzeyinde belirlenen limitler arasında bulunmadığından bu gözlem istasyonlarının
verilerinin birbirinden bağımsız olmadığı anlaşılmıştır.
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Tablo 4. Varyans ve Ortalamanın Durağanlık Testi Sonuçları
İstasyon No

n1

n2

24-010
24-016
24-018
24-020
24-023
24-025
24-029
24-041
24-046
24-049
24-052
24-053
24-058
24-060
2402
2405
2409
2415
2417
2418
2421

9
10
15
10
9
14
11
10
10
8
9
11
9
8
15
9
17
13
12
14
9

9
11
15
11
9
15
12
11
11
9
9
11
10
8
15
10
18
14
12
14
9

F hesap
2.77
3.26
3.16
7.40
3.49
4.56
1.97
1.27
1.49
1.20
1.87
30.37
3.19
1.87
1.85
11.46
2.87
2.34
1.93
1.92
1.12

F Testi
F tablo
4.43
3.78
2.98
3.96
4.43
3.01
3.67
3.78
3.78
4.90
4.43
3.72
4.35
4.99
2.98
4.35
2.74
3.24
3.48
3.11
4.43

Sonuç
√
√
?
?
√
?
√
√
√
√
√
?
√
√
√
?
?
√
√
√
√

thesap
0.9167
1.5230
-1.4572
1.9436
1.1822
1.3193
0.8234
-4.8709
0.0057
1.6936
0.0713
1.1784
0.3711
0.6209
-0.1232
1.7270
0.0744
1.4921
0.2261
1.9012
-0.0951

t Testi
ttablo
± 2.120
± 2.093
± 2.048
± 2.093
± 2.120
± 2.052
± 2.080
± 2.093
± 2.093
± 2.131
± 2.120
± 2.086
± 2.110
± 2.145
± 2.048
± 2.110
± 2.031
± 2.060
± 2.074
± 2.056
± 2.120

Sonuç
√
√
√
√
√
√
√
?
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Tablo 5. Bağımsızlık Testi Sonuçları
İstasyon No

n

Alt Sınır

r1

Üst Sınır

Sonuç

24-010
24-016
24-018
24-020
24-023
24-025
24-029
24-041
24-046
24-049
24-052
24-053
24-058
24-060
2402
2405
2409
2415
2417
2418
2421

18
21
28
21
18
29
23
21
21
27
18
22
19
16
30
19
35
27
24
28
28

-0.537
-0.490
-0.415
-0.490
-0.537
-0.407
-0.465
-0.490
-0.490
-0.424
-0.537
-0.477
-0.520
-0.576
-0.399
-0.520
-0.366
-0.424
-0.454
-0.415
-0.415

-0.293
0.012
-0.130
-0.145
-0.135
0.540
0.076
0.638
-0.118
-0.108
0.050
-0.038
-0.241
0.115
-0.028
0.056
0.117
-0.008
0.122
-0.130
-0.130

0.412
0.385
0.338
0.385
0.412
0.333
0.370
0.385
0.385
0.344
0.412
0.377
0.402
0.433
0.328
0.402
0.306
0.344
0.363
0.338
0.338

√
√
√
√
√
?
√
?
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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4.5. Homojenlik Testi Sonuçları

Mann-Whitney-U testi kullanılarak yapılan homojenlik testi sonuçları Tablo 6’ da verilmiştir.
AGİ’ ları için bulunan U değerleri % 5 önem düzeyindeki Tablo değerleri ile karşılaştırılmış
ve 24-018 ve 24-041 nolu istasyonlarda gözlem serilerindeki homojenliğin bir şekilde bozulduğu
ve ölçülen değerlerin aynı toplumun elemanları olmadığı tespit edilmiştir.
Elde edilen sonuçlardan da görülebileceği gibi kullanılan testlerin gücü, mevcut bağımlılığın
doğasına ve kayıt uzunluğuna bağlı olduğundan uygulanan çeşitli testler aynı seri için farklı
sonuçlar verebilir. İncelenen gözlem serilerinin kullanılıp kullanılmayacağına karar vermede
Wall ve Englot [1985] uyguladıkları 5 testten en az ikisinin, Srikanthan ve diğ. [1983] 6 testten
en az ikisinin ve Lye ve Lin [1994] 11 testten dört tanesinin bağımlılık göstermesi gerektiğini
varsaymışlardır. Bu çalışmada ise 6 testin tamamına olumlu yanıt verme durumu aranmıştır
(Tablo 7). Bir başka deyişle, uygulanan 6 testin hepsine olumlu cevap verenler kullanıma uygun
bulunmuş, en az birine olumsuz cevap verenler ise kullanıma uygun bulunmamıştır.
Tablo 6. Homojenlik Testi Sonuçları
İstasyon No

n1

n2

R1

R2

W0.025

Umin

W0.975

Ptablo

α

Sonuç

24-010
24-016
24-018
24-020
24-023
24-025
24-029
24-041
24-046
24-049
24-052
24-053
24-058
24-060
2402
2405
2409
2415
2417
2418
2421

9
10
15
10
9
14
11
10
10
8
9
11
9
8
15
9
17
13
12
14
9

9
11
15
11
9
15
12
11
11
9
9
11
10
8
15
10
18
14
12
14
9

79.5
129
171.5
91
92
224.5
121.5
61
108.5
57
85.5
125
92
248
72
328
153
156
171
87

91.5
102
294.5
140
79
210.5
154.5
170
122.5
96
86
128
98
217
118
302
225
144
235
84

18
27
65
27
18
60
34
27
27
16
18
31
21
65
21
94
51
38
56
18

34.5
36
50.5
36
34
90.5
55.5
6
53.5
21
40
59
43
28
97
27
131
62
66
66
39

63
83
160
83
63
150
98
83
83
56
63
90
69
160
69
212
131
106
140
63

0.720
-

0.05
-

√
√
?
√
√
√
√
?
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Tablo 7. İstatistiksel Ön Kullanılabilirlik Testlerine Göre Reddedilen İstasyonlar ve Reddedilme
Sayıları
İstasyon No

Dönen Nokta
Testi

Gidiş
Testi

F Testi

t Testi

Bağımsızlık
Testi

Homojenlik
Testi

Reddedilme
sayıları

24-018
24-020
24-025
24-041
24-053
2405
2409
2421

√
√
√
√
√
√
√
?

√
√
√
?
√
?
√
√

?
?
?
√
?
?
?
√

√
√
√
?
√
√
√
√

√
√
?
?
√
√
√
√

?
√
√
?
√
√
√
√

2
1
2
4
1
2
1
1

Sonuç olarak, Tablo 7’ de görüldüğü gibi uygulanan 6 test sonucunda; 21 AGİ’den 1 tanesi 4
teste, 3 tanesi 2 teste ve 4 tanesi de 1 teste olumsuz cevap vererek kullanımı uygun
bulunmamıştır. Bununla birlikte, Aras havzasında incelenen 21 istasyondan 13 tanesi %5 önem
seviyesinde asgari şartları sağlayarak kullanılan testlerin tamamına olumlu yanıt vermiştir. Bu
analiz sonuçlarına göre söz konusu 13 istasyonun akım verileri frekans ve simulasyon
çalışmalarında su kaynaklarının plan ve projelendirilmesinde güvenle kullanılabilir. Örneğin,
bölgesel taşkın frekans analizlerinde en uzun kayıtlı istasyon temel istasyon seçilebilir. Aras
havzasında en uzun kayda sahip olan istasyonlar 2402, 2409 ve 24-018 nolu istasyonlardır.
Ancak 2409 ve 24-018 nolu istasyonların uygulanan testlere en az bir kere olumsuz yanıt
vermeleri nedeniyle temel istasyon olarak 2402 nolu istasyonun kullanımı daha uygun olacaktır.
Veriler büyükten küçüğe (veya küçükten büyüğe) doğru sıraya dizilebilir ve olasılıkları
hesaplanarak uygun dağılım yöntemi bulunabilir. Tablo 6’da verilen diğer 8 istasyonun verisi ise
ancak bu istasyonlardaki periyodisitelerin hareketli ortalamalar veya regresyon analizinin
kullanımıyla giderilmesi sonucunda kullanılabilir.
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ÖZET

Bu çalışmada Konya Ovası Projesinin ana su kaynağı olan Beyşehir Gölü’nün su seviyesi
değişimleri Yapay Sinir Ağları yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Devlet Su İşleri (DSİ)
tarafından yapılan, 1962 ile 1990 yılları arasına ait Giren akım-Kayıp akım, Yağış, Buharlaşma,
Çekilen akım ve Seviye ölçümleri kullanılarak Yapay Sinir Ağları yöntemi yardımı ile seviye
değerleri elde edilmiş ve elde edilen değerler geleneksel yöntemlerden edinilen sonuçlarla
karşılaştırılmıştır.
Beyşehir Gölü için yapılan bu çalışma ile, geleneksel yöntemlerle yapılan seviye
ölçümlerinin değerlendirilmesinde karşılaşılan zorluk ve problemlerin ortadan kaldırılması ile
sonuca en kısa sürede ulaşılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Beyşehir Gölü, Seviye Değişimleri, Su Dengesi, Su
Bütçesi
DETERMINATION OF WATER LEVEL FLUCTUATIONS OF BEYŞEHİR LAKE
USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
ABSTRACT

In this study, water level changes of Beyşehir Lake that is the main water resource of
Konya Plain Project, was studied with Artificial Neural Networks method. DSİ carried out the
determination of level values with Artificial Neural Networks using Inflow – Loss flow, Rainfall,
Evaporation, Drawn flow and Level measurements between years 1962 – 1990, and the obtained
values were compared with the results of the traditional methods.
With this study, performed for Beyşehir Lake, it was aimed to obtain the results in a very
short time by eliminating the difficulties and problems faced during the traditional evaluation of
level measurements.
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Keywords: Artificial Neural Networks, Beyşehir Lake, Level Changes, Water Equilibrium,
Water Bugget.
1. GİRİŞ

Hidrolojik problemlerin çözümünde son zamanlarda matematiksel modeller kurularak bu
modellerin bilgisayar yardımıyla çözülmesi ile sonuca gidilmeye çalışılmaktadır. Fakat
problemlerin çözülmesinde sadece bilgisayarların hızından ve bilgi tutma kapasitesinden
yararlanmak yetersiz kalmaktadır. Mevcut bilgisayarlarla ya da algoritmalarla çözülemeyen veya
iyi sonuç alınamayan, hidrolojik olaylara ait karmaşık problemlere çözümler üretmek için, son
yıllarda yeni bir bilgi işleme yöntemi olarak Yapay Sinir Ağları kullanılmaktadır.
Hidrolojide zaman serilerinin analizinde mevcut tekniklerin çoğu değişkenler arasında
lineer ilişkiler olduğunu kabul etmektedir. Gerçekte ise verilerdeki zamansal değişimler basit ve
düzenli olmayıp lineer değildir. Yapay Sinir Ağları (YSA), lineer olmayan zaman serilerinin
analizinde de son zamanlarda kullanılan bir yöntemdir.
Ülkemizin en büyük tatlı su gölü olma özelliğini taşıyan, Konya ve Isparta illerinin bir
kısmının su temininde en önemli su kaynağı olan Beyşehir Gölü su kaynaklarına ilişkin koruma
ve kullanım çalışmaları açısından büyük önem arz etmektedir.
Beyşehir Gölü’ne ait işletme kotları göl su seviyesinin geçmiş yıllardaki değişimleri,
yörede arazilerinin sulanmasını bekleyen üreticilerin sosyo-ekonomik durumları, taşkın sorunu
ve Çevre Bakanlığının önerileri de dikkate alınarak belirlenmiştir. Beyşehir Gölü, Suğla Gölü,
Apa Barajı kanallarla birbirine bağlanarak suyun fazla olduğu bölgeden az olan bölgeye aktarımı
söz konusudur. Göl seviyesi ve gölden çekilen su miktarı birbiri ile direkt ilişkili olarak yıldan
yıla değişim göstermektedir. Çekilen su miktarı göl çevresi belediyeleri ile diğer belediyeler
arasında anlaşmazlıklara sebep olmaktadır. Son yıllarda kullanımı hızla artan, yeni bir bilgi
işleme yöntemi olan Yapay Sinir Ağları metodu kullanılarak seviyenin belirlenmesi zaman ve
gerçeklik açısından önemlidir.
2. MODEL

Yapay sinir ağlarının oluşturulmasında biyolojik sinir ağlarının yapısından esinlenilmiştir.
Bu sebeple sinir sisteminin en basit yapısı olan bir nöronun analizi önem arzeder. Nöron, sinir
ağlarının en temel elemanlarından birisi olup sinir sistemi içerisindeki fonksiyon ve görevlerine
göre değişik şekil ve büyüklükte olabilir. Bütün nöronların ortak bazı özellikleri bulunmaktadır (
Şekil 3).
Nöron, soma adı verilen hücre gövdesi, bir ucunda bir grup liflere benzer “dentrit” adı
verilen ve hücreye diğer hücrelerden veya dış dünyadan bilgiler (sinyaller) getiren bağlantı
elemanları, diğer ucunda ise tek bir life benzer “akson” adı verilen ve hücrelerden diğerlerine
veya dış dünyaya bilgiler taşıyan bağlantı elemanından müteşekkildir. Bu akson daha sonra diğer
hücrelerle birleşme esnasında dağınık dallara ayrılmaktadır. Bu iki uçtaki bağlantı noktalarının
elektrofizyolojik olarak hücrelerdeki bilgileri işlemede önemli yeri vardır. Dentrit tarafından
alınan sinyaller hücrede birleştirilerek bir çıkış darbesi üretilip üretilmeyeceğine karar verilir.
Eğer bir iş yapılacaksa üretilen çıkış darbesi aksonlar tarafından taşınarak diğer nöronlarla olan
bağlantılara veya terminal organlara iletilir.

716

Şekil 3. Biyolojik nöron/sinir hücresinin şematik yapısı

Hızlı hesaplamaya yönelik YSA çalışmaları 1950’li yıllarda başlamıştır. Basit nöron
modellerine dayalı bir hesaplama modeli, Rosenblatt (1959) tarafından önerilmiş ve ardından
perceptron diye bilinen tek katmanlı ilk YSA modeli ortaya çıkmıştır. Widrow ve Hoff (1960),
bu basit nöron modelini kullanarak öğrenebilen ilk adaptif sistemler üzerinde çalışmış ve delta
kuralı diye bilinen; gerçek çıkış ile istenen çıkış arasındaki farka eşit bir hata terimi kullanarak
bağ ağırlıklarının değiştirildiği bir öğrenme kuralını ortaya koymuşlardır.
Bilgisayar ortamında, beynin yaptığı işlemleri yapmaya çalışan, karar verebilen, sonuç
çıkarabilen, yetersiz veri durumunda var olan mevcut verilerden yola çıkarak sonuca ulaşabilen,
sürekli yeni veri girişini kabul eden, öğrenen, hatırlayan bir algoritma “Yapay Sinir Ağları“
(YSA) olarak adlandırılır (Kaltakcı ve Dere 1997).
Grossberg (1986), Uyarlanabilir Rezonans Teorisi (Adaptive Resonance Theory, ART)
adında bir YSA yapısını geliştirmiştir. ART çok gelişmiş bir YSA modeli olmakla beraber henüz
çok fazla probleme uygulanmamıştır. Aynı zamanda Kohonen (1984)’de “kendi kendini
düzenleyen nitelik haritası”nı (self-organizing maps) geliştirmiştir. Bu YSA modeli, nümerik
aerodinamik akış hesaplamaları için çoğu algoritmik yöntemden daha etkili olmuştur.
Rumelhart ve diğ. (1986) “Parallel Distributed Processing” (paralel dağılımlı işleme) adlı
kitaplarında, ileri beslemeli (feed-forward) ağlarda yeni öğrenme modeli olan hatanın geriye
yayılması algoritmasını (backpropagation algorithm) geliştirerek, daha önce bu konuda Minsky
ve arkadaşları tarafından iddia edilen aksaklıkların aşılabileceğini göstermişlerdir. Bugün
endüstride birçok YSA uygulamasında bu öğrenme yöntemi ile bunun değişik varyasyonları
kullanılmaktadır. Back-propagation algoritması, kullanımı çok yaygın olan ve öğrenilmesi kolay
bir ağdır. Ayrıca biyolojik işaretlerin sınıflamalarında tercih edilen bir ağ yapısıdır. İç içe girmiş
konveks yapıdaki kümelerin sınıflamasını rahatlıkla yapmaktadır.
YSA temel olarak, Şekil 4.’te görüldüğü gibi, basit yapıda ve yönlü bir şebeke/ağ
biçimindedir. Her bir düğüm, hücre denilen n. Dereceden lineer olmayan bir devredir. Düğümler
işlem elemanı olarak tanımlanır. Düğümler arasında bağlantılar vardır. Her bağlantı tek yönlü
işaret iletim yolu olarak görev yapar. Her işlem elemanı istenildiği sayıda giriş bağlantısı ve tek
bir çıkış bağlantısı alabilir. Fakat bu bağlantı kopya edilebilir. Yani bu tek çıkış, birçok hücreyi
besleyebilir. Ağdaki tek gecikme, çıkışları ileten bağlantı yollarındaki iletim gecikmeleridir.
İşlem elemanının çıkışı isteğe bağlı olarak sürekli/reel veya iki tabanlı bir değeri olan herhangi
bir matematiksel tipte olabilir.
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Şekil 4. Üç katmanlı basit bir YSA örneği
Kısmen sürekli çalışma konumunda “aktif” halde eleman bir çıkış işareti üretir. Giriş
işaretleri YSA ya bilgi taşır. Sonuç ise çıkış işaretlerinden alınabilir. Hatanın geriye yayılması
eğitme algoritması, çok katmanlı,ileri yayılımlı bir perceptrondan elde edilen çıkışlar ile eldeki
hedef çıkışlar arasındaki hataların karesinin ortalamasını minimum yapmak için geliştirilmiş
iteratif bir gradyan algoritmadır (Şekil 3).

Şekil 5. Hatanın geriye yayılması algoritmasının blok diyagramı
Şekil 3’de şeması gösterilen algoritma, ana hatlarıyla şöyledir: Ağ mimarisi tanımlanır ve
ağırlıklar bazı rastgele küçük sayılar ile başlatılarak, ağa giriş sunulur. Burada m-boyutlu giriş
örüntüleri girildiğinde; x i = [x1 ,x 2 , .... ,x m ] T ’dir. Benzer şekilde istenilen n-boyutlu çıkış
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örüntülerini ise; d k = [ d 1 , d 2 , ...., d n ] T belirtir. x i değerleri i katmanındaki nöronların çıkış
değerleri ise, j katmanındaki bir nörona gelecek olan toplam giriş,
m

net j = ∑ w ji .x i (i.düğümündenj. düğümüne)

(1)

i =1

şeklinde olur. Gizli katmandaki j nöronunun çıkışı;
y j =f j (net j ), j=1,2,...,j

(2)

şeklinde gösterilebilir. Burada f j transfer fonksiyonudur. Çıkış katmanındaki k nöronuna
gelecek olan toplam giriş ise;
j

net k = ∑ wkj .y j

(3)

j =1

şeklindedir. Yine çıkış katmanındaki bir k nöronunun lineer olmayan çıkışı;
o k =f k (net k ) ,k=1,2,... ,n olur.

(4)

Ağdan elde edilen çıkış, asıl çıkış ile karşılaştırılır ve e k hatası;
e k =(d k -o k )

(5)

formülü ile hesaplanır. Burada d k ve o k sırasıyla çıkış katmanındaki herhangi bir k nöronunun
hedef (istenen) ve ağdan elde edilen (asıl) çıkışlardır. Dikkat edilmesi gereken husus, böyle bir
karşılaştırmanın sadece ağın çıkış katmanı için mümkün olmasıdır. Böylece çıkış katmanıyla
olan bağlar için ağırlık ayarlaması öncelikle göz önüne alınır.
3. MODEL UYGULAMALARI

Bilindiği gibi hidroloji’nin temel denklemlerinden olan su dengesi denklemi X-Y=∆S
gereğince bir hidrolojik sisteme giren su ile çıkan suların farkı o hidrolojik sistemdeki su
miktarının değişimini verir. Yağış, yüzeysel akış, yeraltı akışı gibi parametreler giren suyu (X),
buharlaşma, yüzeysel akış, yeraltı akışı ve sızma gibi parametreler çıkan suyu (Y), seviye
değişimi, nem değişimi gibi değerler de değişen su miktarını (∆S) verir. Bu çalışmada DSİ 4.
Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen 1962 ile 1990 yılları arasındaki Giren akım-Kayıp akım
(G-K), Yağış (Y), Buharlaşma (B) Çekilen akım (Ç) ve Seviye (S) değerleri kullanılarak seviye
değişimleri YSA metodu ile hesaplanarak, hesaplanan değerlerin ölçülen ve değerlendirilerek
düzeltilen değerlere olan yakınlığı araştırılmıştır.
3.1. Yapay Sinir Ağları Modellerinin Eğitilmesi

Literatürde çok sayıda öğrenme algoritması mevcuttur. Bunlar YSA yapılarına göre
değişmektedir. Bu çalışmada kullanımının ve uygulamalarının yaygın olması sebebiyle geriye
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yayılımlı çok katmanlı YSA modeli esas alınmış ve 3 farklı algoritma kullanılmıştır. Bunlar
Levenberg-Marquardt, Tek Adım Sekant ve Ölçeklendirilmiş Eşleştirmeli Gradyent
algoritmalarıdır.
Oldukça başarılı bir optimizasyon metodu olan Levenberg-Marguardt (LM) Öğrenme
Algoritması, öğrenmede kullanılan geri yayılım algoritmasının farklı öğrenme tekniklerinden
biridir. Çok sayıda komşuluk fikri üzerine dayanan LM algoritması, en küçük kareler yaklaşımı
(least square estimation) metodudur (Levenberg, 1944; Marquardt, 1963). Levenberg-Marquardt
algoritmasının en önemli avantajlarından biri, hızlı yakınsama özelliğidir.
Bazı yöntemlerin her bir iterasyonda ihtiyaç duyduğu hafıza ve işlem zamanını azaltmak
için bir sekant yaklaşımına ihtiyacı vardır. Tek Adım Sekant (TAS) Öğrenme Yöntemi bu
alandaki yöntemler arasındaki eksikliklere cevap vermek amacıyla geliştirilen bir algoritmadır.
Ölçeklendirilmiş Eşleştirmeli Gradyent (ÖEG) algoritması, Moller tarafından doğrudan
arama süresinde kazanç sağlamak amacıyla geliştirilmiş son derece kompleks bir algoritmadır
(Moller 1993). Temel yaklaşımı, güvenilir bölgelerin birleştirilmesine dayanır ve LevenbergMarquardt algoritmasında da kullanılan model-doğru alan yaklaşımına erişmektir.
Eğitme işlemi için 1962 ile 1985 yılları arasındaki 276 aylık veri kullanılmıştır. Giriş
katmanında Giren akım-Kayıp akım, Yağış, Buharlaşma Çekilen akım değerleri, çıkış
katmanında ise Seviye Değişimi değerleri bulunmaktadır. Burada seviye değerleri kot olarak
verildiği için her ayın seviye değişimi değerleri bir önceki ayla olan kot farkları alınarak
hesaplanmıştır.
Eğitme işlemi farklı yapılarda yapılmıştır. Bu yapılar gizli katman ve gizli düğüm
sayılarına göre değişmiştir. Bu yapılar 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 9-9-1 olarak alınmıştır. İlk beş
yapıda bir gizli katman ve bir çıkış katmanı mevcuttur. Yapılardaki ilk değerler gizli katmandaki
düğüm sayılarını, son değerler ise çıkış katmanını göstermektedir. Son yapıda ise iki gizli
katman vardır. Yine ilk iki değer gizli katmandaki düğüm sayılarını son değer ise çıkış katmanını
göstermektedir. Ayrıca her yapı için epoch sayıları artırılarak denenmiş ve en iyi sonuçlar elde
edilmeye çalışılmıştır. Epoch sayısı iterasyon sayısının farklı bir yapısıdır. 1 epoch, eğitimdeki
set sayısı kadar iterasyon sayısına eşittir. Yani 1 epoch = 276 iterasyon’dur. Böylece her yapıda
100, 250, 500, 750 ve 1000 epoch’ta eğitme işlemi yapılmıştır. Eğitme işlemi sonucunda
öğrenilen seviye değişim değerlerine bağlı olarak elde edilen kotlarla ölçülen gerçek kotlar
arasındaki farkların mutlak değerlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak eğitme hataları
bulunmuş ve Tablo 2.’de verilmiştir.
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Tablo 2. Eğitme işlemi sonucunda elde edilen eğitme hataları
LM

ÖEG

TAS

EPOCH
SAYISI
100
250
500
750
1000
100
250
500
750
1000
100
250
500
750
1000

YAPI
5--1
0.205568
0.216015
0.215773
0.215752
0.215737
0.128414
0.199841
0.226416
0.225264
0.234346
0.327929
0.314609
0.306748
0.308267
0.178169

6--1
0.220397
0.221383
0.218280
0.214080
0.211549
0.604470
0.288666
0.112317
0.188524
0.240756
1.227667
1.214601
1.226666
1.225727
1.189757

7--1
0.145880
0.146103
0.151070
0.151237
0.151274
0.299943
0.457898
0.208757
0.078286
0.094430
0.574385
0.485196
0.435004
0.382212
0.142730

8--1
0.196989
0.143776
0.159230
0.165215
0.173000
0.908245
0.366374
0.267513
0.268874
0.263499
0.730468
0.835740
0.269912
0.172830
0.142730

9--1
0.134527
0.112717
0.115611
0.117996
0.120005
0.311924
0.316663
0.208928
0.207797
0.202718
1.000523
1.052680
1.050364
1.027969
1.016410

9--9--1
0.251385
0.091425
0.092500
0.056449
0.024190
0.300904
0.266050
0.204089
0.192543
0.242567
0.409476
0.294022
0.404519
0.524171
0.526437

3.2. Yapay Sinir Ağları Modellerinin Test Edilmesi

Test işlemi için 1985 ile 1990 arasındaki 72 aylık değerler kullanılmıştır. Bu aşamada sadece
giriş katmanı olan Giren akım- Kayıp akım, Yağış, Buharlaşma ve Çekilen akım değerleri hacim
cinsinden verilerek Seviye Değişimi değerleri elde edilmiştir. Bu işlem eğitmede kullanılan her
yapı ve her epoch sayısında yapılmıştır. Test işlemi sonucunda bulunan aylık seviye değişimi
değerleri eğitme setinin son ayındaki kot değerinden başlanarak ardışık olarak eklenmiş, böylece
YSA sonuçlarının kotları elde edilmiştir.
Test işlemi sonucunda elde edilen seviye değişim değerlerine bağlı olarak hesaplanan
kotlarla ölçülen gerçek kotlar arasındaki farkların mutlak değerlerinin aritmetik ortalaması
hesaplanarak test hatalar bulunmuş ve Tablo 3.’de verilmiştir.
Tablo 3. Test hataları

LM

ÖEG

TAS

EPOCH
SAYISI
100
250
500
750
1000
100
250
500
750
1000
100
250
500
750
1000

5--1
1.375006
0.094464
0.094354
0.094261
0.094233
0.153465
0.064732
0.226954
0.112469
0.195450
0.589719
0.547899
0.379615
0.113810
0.059022

6--1
0.119029
0.100926
0.101485
0.102086
0.106947
0.986554
1.214164
0.224781
0.231796
0.615686
1.605911
1.599697
1.591197
1.590078
1.400633

YAPI
7--1
8--1
0.063949 0.149528
0.065175 0.211908
0.072347 0.277537
0.072486 0.274193
0.072526 0.271172
0.157626 0.663174
0.193728 0.560286
0.056285 0.547072
0.057628 0.552168
0.122629 0.473457
0.080026 0.301369
0.139540 0.271869
0.177692 0.587204
0.157421 0.611999
0.121201 0.623237
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9--1
0.304044
0.148510
0.105144
0.128569
0.128465
0.175336
0.166942
0.186011
0.434408
0.405593
1.768126
1.551262
1.251176
1.214997
1.212063

9--9--1
0.252168
0.383051
3.185457
8.252882
9.462793
0.201990
0.460701
0.600475
0.436408
0.267644
0.287822
0.354399
1.005040
1.408050
1.297351

Tablo 3.’deki ortalama hatalardan da görüldüğü gibi LM algoritması için bir gizli katmanlı
yapılar, iki gizli katmanlı yapıya göre daha iyi sonuç vermektedir. Çünkü hata oranları arttıkça
istenilen kot değerlerinden uzaklaşılmaktadır. Diğer iki algoritmada hata oranları bir ve iki gizli
katmanlı yapılarda belirgin farklılıklar göstermese de en küçük hatalar, dolayısıyla da en iyi
performanslar bir gizli katmanlı yapılarda elde edilmiştir. LM için 7-1 yapısı ve 100 epoch
sayısında, ÖEG için 7-1 yapısı ve 500 epoch sayısında, TAS için ise 5-1 yapısı ve 1000 epoch
sayısında en iyi sonuçlar edilmiştir.

LM Algoritması

KOT (m)

YSA

ÖLÇÜLEN

1125
1124,5
1124
1123,5
1123
1122,5
1122
1121,5
1121
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71
ZAMAN (AY)

ÖEG Algoritması
YSA

ÖLÇÜLEN

KOT (m)

1125
1124,5
1124
1123,5
1123
1122,5
1122
1121,5
1121
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71
ZAMAN (AY)

TAS Algoritması
YSA

ÖLÇÜLEN

KOT (m)

1125
1124,5
1124
1123,5
1123
1122,5
1122
1121,5
1121
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71
ZAMAN (AY)

Şekil 6 Elde edilen kotlarla ölçülen gerçek kotlar arasındaki ilişki
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Bu sonuçlara göre elde edilen kotlarla ölçülen gerçek kotlar arasındaki ilişki Şekil 4’de
verilmiştir. Şekillerden de anlaşılacağı üzere her üç algoritmanın da en iyi sonuçları birbiri ile
uyum içinde olup yakınlık göstermektedir.
4. SONUÇLAR

Bu çalışmada göl su seviyelerinin modellenebilmesi için Yapay Sinir Ağları’nın kullanım
potansiyeli araştırılmıştır. Bu amaçla Konya Beyşehir Gölü’ne ait 1962-1990 yılları arasındaki
aylık veriler kullanılarak, Giren Akım-Kayıp Akım, Yağış, Buharlaşma, Çekilen Akım değerleri
girdi, göl Su Seviyesi Değişimi değerleri de çıktı olarak alınmış ve Çok Katmanlı Geri Yayılımlı
Yapay Sinir Ağları’nda 3 farklı model oluşturulmuştur. Öğrenme ve tahmin aşamalarında
modellerden elde edilen seviye verileri ile gözlenmiş seviye verileri arasındaki ilişki
belirlenmiştir.
Oluşturulan 3 farklı modelden Levenberg-Marguardt (LM) modelinde 1 gizli katman, 7
gizli düğüm sayısı ve 100 epoch için en küçük hata 0.063949, Ölçeklendirilmiş Eşleştirmeli
Gradyant modelinde 1 gizli katman, 7 gizli düğüm sayısı ve 500 epoch için en küçük hata
0.056285, Tek Adım Sekant (TAS) modelinde ise 1 gizli katman, 5 gizli düğüm sayısı ve 1000
epoch için en küçük hata 0.059022 elde edilmiştir.
Tablo 3. Kullanılan Modeller ve Elde Edilen En Küçük Hatalar
Model
LM
ÖEG
TAS

Hata
0.063949
0.056285
0.059022

Çalışma sonucunda çok karmaşık ve lineer olmayan Beyşehir Gölü su seviyesi değişiminin
Su Dengesi denkleminin Yapay Sinir Ağları metoduna uyarlanmasıyla kolayca
modellenebileceği gösterilmiştir.
Çalışma sonucunda Beyşehir Gölü’ne giren ve çıkan yeraltı suyunun belirlenmesi için yeterince
gözlem yapılmadığı kanaatinden hareketle göl çevresinde yeraltı suyu gözlem kuyularının
faaliyete geçirilerek gerekli gözlemlerin yapılması önerilmektedir. Ayrıca 1992’de başlayan ve
devam eden çalışmalarla göle giren ve çıkan akımların tam olarak belirlenmesiyle göl tabanından
olduğu ileri sürülen kayıpların da YSA metoduyla kolayca hesaplanabileceği açıktır.
5. KAYNAKLAR

•
•
•
•

Grossberg, S. 1986. The Adaptive Brain I: Cognition, Learning, Reinforcement, and
Rhytm, and The Adaptive Brain II: Visions, Speech, Language, and Motor Control,
Elsevier/North-Holland, Amsterdam.
Kaltakcı M.Y., Dere Y. 1997, “Yapay Sinir Ağları Uygulamalarının İnşaat
Mühendisliğinde Kullanımı”, Prof. Dr. Rifat Yarar Sempozyumu, Editör: Semih S.
Tezcan, İTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlığı, Maslak-İstanbul, 10 Aralık, 411-420.
Kohonen, T. 1984. Self-Organization and Associative Memory, Springer-Verlag, Berlin.
Levenberg K. 1944. A “Method For the Solution of Certain Nonlinear Problems in Least”
Squares, Quart. Appl. Math., 2: 164-168.

723

•
•
•
•
•

Marquardt D. W. 1963. “An Algorithm For Least-Squares Estimation Of Nonlinear
Parameters,” J. Soc. Ind. Appl. Math., 11: 431-441.
Moller M. F. 1993 A “Scaled Conjugate Gradient Algorithm for Fast Supervised
Learning, Neural Networks”, 6: 525-533.
Rosenblatt, F. 1959. Principles of Neurodynamics, Spartan Books, New York.
Rumelhart, D.E., McClelland, J.L., PDP Research Group 1986. Paralel Distributed
Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, v. I: Foundations, MIT Pres,
Cambridge, MA.
Widrow, B., Hoff, M. 1960, “Adaptive switching circuits”, IRE WESCON Convention
Record 4: 96-104.

724

II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu
21-24 Eylül 2005 Gümüldür/İZMİR

KIZILIRMAK NEHRİ SEVİYE-AKIŞ İLİŞKİLERİNİN ÇOK KATMANLI
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BELİRLENMESİ
Özgür KİŞİ
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, 38039, Kayseri
kisi@erciyes.edu.tr
ÖZET

Nehir akımı hidrolojik çalışmalarda kullanılan en önemli parametrelerden bir tanesidir.
Düzenli olarak nehir akımlarının ölçümü, hem çok zaman alıcı hem de pahalı olmaktadır.
Bundan dolayı, pratikte genellikle nehir seviyeleri ölçümlerinden bir anahtar eğrisi kullanılarak
nehir akışlarının tahmini yoluna gidilmektedir. Anahtar eğrileri genellikle seviye ile akış
değerleri arasında eğrisel bir ilişki kurularak elde edilirler. Anahtar eğrilerinin en büyük eksikliği
seviye ile akış arasındaki iki kollu davranışı (hysteresis) hesaba katmamasıdır. Bu çalışmada ise
seviye-akış ilişkisinin belirlenmesi için, anahtar eğrilerine daha iyi bir alternatif olarak çok
katmanlı yapay sinir ağları (YSA) kullanılmıştır. YSA modellerinin ağırlıkları literatürde sıkça
kullanılan eğim azaltma algoritmasından çok daha hızlı olan Levenberg-Marquardt
algoritmasıyla hesaplanmıştır. Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu olan Söğütlühan İstasyonu’na
ait günlük seviye-akış verileri, modellerin kalibre ve test edilmesinde kullanılmıştır. Bugünkü
seviye ve daha önceki günlerdeki seviye ve akış değerlerinin değişik kombinezonları denenerek,
bugünkü akış değeri tahmin edilmeye çalışılmıştır. YSA modelinden elde edilen test sonuçları
anahtar eğrisi ve çoklu doğrusal regresyon sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma kriterleri
olarak, ortalama karesel hata, ortalama mutlak hata ve belirginlik katsayısı kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Seviye-Akış İlişkisi, Yapay Sinir Ağları, Anahtar Eğrisi, Regresyon,
Modelleme
DETERMINATION OF STAGE-DISCHARGE RELATIONSHIP OF KIZILIRMAK
RIVER USING MULTI-LAYER NEURAL NETWORKS
ABSTRACT

Streamflow is one of the most important variables in hydrologic studies. Streamflow
monitoring on a regular basis is time consuming and expensive. Therefore, a common practice is
to measure the river stages regularly and to estimate discharges using these measurements. The
discharges are estimated using a rating curve fitted between stage and streamflow observations.
However, a rating curve fails in the cases where hysteresis is present in the data. In the present
study, the multi-layer neural networks (NN) are used for modeling stage-discharge relationship.
The Levenberg-Marquardt algorithm that is more powerful than steepest descent is used to
optimize NN weights. The daily stage and discharge data belonging to Söğütlühan Station on
Kızılırmak River are used. The current discharge is estimated using different combinations of
725

antecedent stage and flow data. The NN test results are compared with those of the rating curve
and regression techniques. The mean square error, mean absolute error and determination
coefficient are used as comparing criteria.
Key Words: Stage-Discharge Relationship, Artificial Neural Networks, Rating Curve,
Regression, Modeling
1. GİRİŞ

Nehir akımlarının düzenli olarak ölçümünün hem çok zaman alıcı hem de pahalı olmasından
dolayı, pratikte genellikle nehir seviyeleri ölçümlerinden bir anahtar eğrisi kullanılarak nehir
akışlarının tahmini yoluna gidilmektedir. Regresyon analizi sonucu elde edilen anahtar eğrileri,
pratikte sıkça kullanılmalarına rağmen seviye-akış ilişkilerinin belirlenmesinde yetersiz
kalmaktadırlar [Jain ve Chalisgaonkar, 2000].
Yapay sinir ağları hidrolojik çalışmaların neredeyse her alanında başarı ile kullanılmaktadır.
YSA, yağış-akış ilişkilerini modellenmesinde [Zhu ve Fujita, 1994; Tokar ve Johnson, 1999; Lin
ve Chen, 2004], akış tahmininde [Kang et al., 1993; Kişi, 2004a; Cığızoğlu ve Kişi, 2005], bir
nehir en kesitindeki askı malzemesi miktarının tahmininde [Nagy,et al., 2002; Kişi, 2004b] vb.
daha birçok konuda başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Thirumalaiah ve Deo (1998) önceki
günlerdeki seviye değerlerini YSA’na girdi olarak kullanarak bu günkü nehir seviyelerini tahmin
etmiştir. Jain ve Chalisgaonkar (2000) YSA’nı nehir seviyelerinin tahmininde kullanmış,
sonuçlarını anahtar eğrilerinkiyle karşılaştırmış ve neticede YSA’nın çok daha iyi olduğu
sonucuna varmıştır. Sudheer ve Jain (2003) nehir seviyelerinin modellenmesinde radyal tabanlı
YSA’nı kullanmış ve çok katmanlı YSA ile karşılaştırmıştır. Her iki YSA modelinin de benzer
sonuçlar verdiğini görmüştür. Literatürde, seviye-akış ilişkilerinin belirlenmesinde YSA’nın
kullanımına örnekler olmasına rağmen yeter seviyede değildir. Bundan dolayı bu çalışmada çok
katmanlı YSA, anahtar eğrisi ve doğrusal regresyon, seviye akış ilişkilerini modellemede
kullanılmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır.
2. YAPAY SİNİR AĞLARI

Yapay sinir ağları, farklı ağırlıklarla birbirine bağlı birçok işlem elemanlarından oluşmuş
yoğun paralel sistemlerdir. YSA metotları içerisinde en çok kullanılanı hataların geriye
yayılma(back-propagation) ilkesine göre çalışanıdır [Lippman, 1987]. Şekil 1, bu çalışmada
kullanılan üç tabakalı bir yapay sinir ağını göstermektedir. Burada i girdi tabakası, j gizli tabaka
ve k çıktı tabakası, Aij ve Ajk ise hücre tabakaları arasındaki bağlantı ağırlıklarıdır. Başlangıçta
rastgele atanan ağırlık değerleri, eğitme sürecinde tahmin edilen çıktılarla gerçek çıktı değerleri
karşılaştırılarak devamlı değiştirilir ve hataları minimum yapan bağlantı ağırlık değerleri
ayarlanıncaya kadar hatalar geriye doğru (Şekil 1’de sağdan sola) yayılır. Burada ağırlıkları
ayarlamak için kullanılan metot, Levenberg-Marquardt metodudur [Marquardt, 1963].

Şekil 1’de j ve k tabakalarındaki herbir hücre, önceki tabakadan NET ağırlıklı toplam
çıktılarını girdi olarak alır. NET değeri (1) eşitliği ile hesaplanır.
D

NETpj = ∑ Aij Ç pi + θ j

(1)

i =1

Burada D girdi vektörünün boyutu, θj taraflılık sabiti(bias), Aij i ve j tabakaları arasındaki
ağırlıklar kümesi, Çpi p örneği için i tabakasının çıktı kümesidir. j ve k tabakalarındaki herbir
726

hücre, NET değerini doğrusal olmayan bir tasvir fonksiyonundan geçirerek f(NET) çıktısını
üretir. Yaygın şekilde kullanılan bu tasvir fonksiyonu,

f ( NET ) =

1
1 + e − NET

(2)

şeklinde ifade edilir.

Girdiler

i

j
Aij

k
Ajk

Çıktı

St

At-1
At

At-2

At-3

Figure 1. An ANN architecture used for ET estimation.
Eğitme aşamasında, p örneği için toplam hata Hp, tahmin edilen ve gerçek çıktılar arasında
kareler farkına bağlı olarak (3) eşitliğiyle hesaplanır.
N

H p = ∑ (G pk − Ç pk )

2

(3)

k =1

Burada N iterasyon sayısı olmak üzere Gpk ve Çpk sırası ile p örneği için gerçek ve tahmin edilen
çıktı değerleridir. Herbir bağlantı ağırlığı, Aij, (4) eşitliği ile yenilenir.

[

Aijyeni = Aijeski − J T J + µI

]

−1

JTHp

(4)

Burada J, hataların ağırlıklara göre türevlerini içeren Jacobian matrisini; JT, Jacobian matrisinin
transpozesini; I, birim matrisi ve µ ise yakınsama hızını etkileyen bir parametreyi ifade
etmektedir. µ, değeri büyüdüğünde eşitlik eğim azaltma algoritmasına, küçüldüğünde ise eşitlik
Gauss-Newton algoritmasına dönüşür.
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3. ANAHTAR EĞRİSİ

Anahtar eğrisi, akış ve seviye ölçümleri arasında üssel bir fonksiyonel ilişkiyi ifade eden bir
eğridir. Akış değerlerinin seviye ölçümlerinden elde edilmesinde yaygın bir şekilde kullanılan bu
üssel ilişki, aşağıdaki eşitlikle ifade edilmektedir.

A =α Sβ

(5)

Burada A, akışı; S, seviyeyi ifade eder. α ve β ise logaritma dönüşümü uygulanmış akış (log A)
ve seviye (log S) değerleri arasında doğrusal regresyon kurularak elde edilen katsayılardır. Bu
çalışmada α ve β katsayıları, en küçük kareler yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.
4. ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON

Y bağımlı değişkeninin X1, X2, ..., Xm gibi bağımsız değişkenlerden etkilendiği kabul edilir ve
aralarındaki ilişki için doğrusal bir denklem seçilirse Y’nin regresyon denklemi şu şekilde
yazılabilir:
y = a + b1x1 + b2x2 + ... + bmxm

(6)

Bu denklemde y, bağımsız değişkenler X1= x1, X2= x2, ..., Xm= xm değerlerini aldığında Y
değişkeninin beklenen değerini göstermektedir.
a, b1, b2, ..., bm regresyon katsayıları basit regresyondakine benzer şekilde, gözlem
noktalarının regresyon denkleminin gösterdiği düzlemden olan eyi uzaklıklarının karelerinin
toplamı olan
N

∑e
i =1

2
yi

N

= ∑ ( y i − a − b1 x1i − b2 x 2i − bm x mi )

2

(7)

i =1

ifadesini minimum yapacak şekilde hesaplanır [Bayazıt ve Oğuz, 1998]. Bu çalışmada a
katsayısı 0 kabul edildi ve MATLAB programlama dili kullanılarak b katsayıları en küçük
kareler metodu ile bulundu.
5.

UYGULAMA

Çalışmada Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından
işletilen Söğütlühan İstasyonu’na ait günlük seviye ve akış verileri kullanılmıştır. Havza alanı
6607 km2 olan ve şu an halen işletilmekte olan Söğütlühan İstasyonu’nun konumu Şekil 2’de
gösterilmiştir. 1999 su yılına (1 Ekim 1998-30 Eylül 1999) ait veriler modellerin kalibrasyonu
için, geriye kalan 2000 su yılı verileri ise modelleri test etmek için kullanılmıştır.
Seviye ve akış verilerinin özet istatistik parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda, xort, Sx,
Cv, Csx, xmak ve xmin sırasıyla herbir veri setinin ortalamasını, standart sapmasını, değişim
katsayısını, çarpıklık katsayısını, en büyük ve en küçük değerlerini ifade etmektedirler. Özellikle
test aşamasındaki seviye ve akış verilerinin çarpıklığının yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Bu
durum, modellerin akış değerlerini doğru bir şekilde tahmin etmelerini zorlaştırmaktadır. Eğitme
aşamasındaki en büyük akış değeri 166 m3/s, test aşamasındaki 369 m3/s değerinden çok daha
küçüktür. Bu da modellerin özellikle 166 m3/s’den daha büyük pik değerleri tahminini
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zorlaştırmaktadır. Çalışmada kullanılan seviye ve akış değişkenleri arasındaki korelasyonlar
Tablo 2’de verilmiştir. Değişkenler arasında doğrusal bağımlılığın oldukça yüksek olduğu
görülmektedir.

Şekil 2. Söğütlühan İstasyonu’nun (EİE No: 1535) Kızılırmak Nehri üzerindeki konumu
Tablo 1. Söğütlühan İstasyonu günlük seviye ve akımlarının özet istatistik parametreleri.
Veri
Eğitme
Test

Değişken

xort

Sx

Seviye (cm)
Akış (m3/s)
Seviye (cm)
Akış (m3/s)

177
31.2
186
40.2

48.1
32.6
78.3
73.6

Cv
(Sx/xort)
0.27
1.1
0.42
1.83

Csx

xmak

xmin

1.19
1.85
2.13
2.69

337
166
481
369

127
3.46
132
3.46

Tablo 2. Çalışmada kullanılan seviye ve akış değişkenleri arasındaki korelasyonlar.
Veri

At-1

At-2

At-3

St

St-1

St-2

St-3

Eğitme

At

0.976

0.939

0.905

0.983

0.964

0.932

0.901

Test

At

0.970

0.916

0.871

0.988

0.967

0.925

0.891

Eğitme ve test aşamasındaki seviye-akış verilerinin saçılma diyagramları Şekil 3’te verilmiştir.
Seviye akış verileri arasındaki iki kollu davranış, yani aynı seviye için farklı akış değerleri
görülmektedir. Bu tür değişimleri anahtar eğrileri ile modellemek imkansızdır.
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180

400

(a)

160
140

300

120

Akış (m /s)

100

3

3

Akış (m /s)

(b)

350

80
60

250
200
150

40

100

20

50

0

0
0

100

200

300

400

0

Seviye (cm)

200

400

600

Seviye (cm)

Şekil 3. Söğütlühan İstasyonu verilerinin saçılma diyagramları; (a) eğitme
verisi, (b) test verisi

Bugünkü akış değerini tahmin etmek amacıyla, ilk olarak önceki seviye ve akış değerlerinden
oluşan değişik girdi kombinezonları kullanılarak YSA eğitilmiştir. Eğitme aşaması 50
iterasyonda sonlandırılmıştır. YSA modelinin (Tablo 3’teki 8’inci kombinezon için) eğitme
aşamasında, iterasyonlara göre hatalarının değişimi Şekil 4’te verilmiştir. Şekilden de
Levenberg-Marquardt algoritmasının ne kadar hızlı öğrendiği açıkça görülmektedir. Eğitme
sonucu elde edilen ağırlıklar kullanılarak YSA modelleri herbir girdi kombinezonu için test
edilmiş ve en iyi kombinezon belirlenmiştir. Daha sonra YSA modeli çoklu doğrusal regresyon
(ÇDR) ve anahtar eğrisiyle (AE) karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma kriteri olarak, ortalama karesel
hata (OKH ), ortalama mutlak hata (OMH) ve belirginlik katsayısı (R2) kullanılmıştır. Çalışmada
kullanılan OKH ve OMH formülleri aşağıda verilmiştir:
OKH =

OMH =

1
N
1
N

N

∑ (Yi

gözlenen

− Yitah min ) 2

(8)

gözlenen

− Yitah min

(9)

i =1
N

∑ Yi
i =1

Burada N, toplam veri sayısını Yi ise akış değerini ifade etmektedir.
Değişik girdi kombinezonları için YSA modellerinin test aşamasındaki OKH, OMH ve R2
değerleri Tablo 3’te verilmiştir. Tablonun 1. sütununda St, bugünkü seviye değerini, St-1 ve At-1
ise sırasıyla bir gün önceki seviye ve akış değerlerini ifade etmektedirler. Tablonun 2. sütununda
deneme yanılma sonucu bulunan YSA modellerinin ara tabaka hücre sayıları verilmiştir. İlk 4
kombinezon incelendiğinde bugünkü seviye değeri YSA’a girdi olarak kullanıldığında en düşük
OKH (125 m6/s2) ve OMH (5.64 m3/s) elde edildiği açıkça görülmektedir. 5, 6 ve 7.
kümbinezonlara bakıldığında ise üç gün önceye kadarki akış değerlerinin en küçük OKH (225
m6/s2), OMH (4.92 m3/s) ve en yüksek R2 (0.958) verdiği görülmektedir. Demek ki 1. ve 7.
kombinezonları birleştirirsek yani bugünkü seviye ve 3 gün önceye kadarki akış değerlerini
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Hata (OKH)

YSA’a girdi olarak kullanırsak bugünkü akış değerini en iyi tahmin etmiş oluruz. Bu en iyi girdi
kombinezonu için YSA’dan elde edilen test sonuçları ise Tablo 3’te 8. kombinezon olarak
verilmiştir. Görüldüğü gibi bu kombinezon için gerçekten de OKH (95 m6/s2), OMH (4.34 m3/s)
oldukça küçük çıkmıştır.

İterasyon
Şekil 4. YSA modelinin (Tablo 2’deki 8’inci kombinezon için) eğitme
aşamasında iterasyonlara göre hatalarının değişimi
Anahtar eğrisi için sadece bir girdi (St) kullanılabildiğinden YSA’nın 1.kombinezonu
karşılaştırma için seçilmiştir. YSA, AE ve doğrusal regresyon (DR) test sonuçları Tablo 4’te
verilmiştir. Anahtar eğrisinin α ve β katsayıları sırasıyla –7.62 ve 3.98 olarak bulunmuştur.
Doğrusal regresyonun b katsayısı 0.21 olarak hesaplanmıştır. Tablodan açıkça görüldüğü gibi
YSA modeli, seviye akış ilişkisini modellemede diğer yöntemlerden çok daha iyi sonuçlar
vermektedir. YSA, AE ve DR modellerinin akış tahminleri Şekil 5’te karşılaştırılmıştır. YSA’nın
seviye-akış ilişkisini AE ve DR tekniklerinden daha iyi modellediği şekilden de görülmektedir.
AE pik akış değerlerini aşırı yüksek tahmin ederken, DR çok düşük tahminler vermektedir. En
büyük akış 369 m3/s değerini AE yaklaşık olarak 1150 m3/s olarak tahmin ederken, DR 100 m3/s
olarak öngörmüştür. (1150-369)2 değeri (100-369)2 değerinden çok daha büyüktür. Diğer
piklerde de buna benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bundan dolayı, AE’nin OKH’sı DR’nunkinden
çok daha büyük çıkmıştır. AE ve DR’nin akış tahmininde yetersiz kaldığı Şekil 5’den açıkça
görülmektedir.
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Tablo 3. YSA modellerinin test aşamasındaki OKH, OMH ve R2 değerleri
Girdi
St
St, St-1
St, St-1, St-2
St, St-1, St-2, St-3
At-1
At-1, At-2
At-1, At-2, At-3
St, At-1, At-2, At-3

Ara tabaka
hücre sayısı
1
1
3
1
1
3
3
2

YSA
OMH
5.64
5.80
5.78
5.97
5.73
5.00
4.92
4.34

OKH
125
138
130
152
291
242
225
95

R2
0.991
0.991
0.991
0.990
0.946
0.955
0.958
0.991

Tablo 4. YSA, LR ve AE modellerinin test aşamasındaki hataları (girdi sadece St)
Model
YSA
AE
DR

OKH
125
14729
3303

OMH
5.64
35.4
35.6

R2
0.991
0.932
0.971

Sekizinci kombinezon için elde edilen YSA modeli (Tablo 2) ile ÇDR karşılaştırılmıştır. YSA
ve ÇDR’nun test sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. ÇDR’nun b katsayıları sırasıyla 0.01, 0.09, 0.41 ve 1.26 olarak hesaplanmıştır. YSA modelinin akış tahmininde ÇDR’dan daha iyi olduğu
tablodan açıkça görülmektedir. Test sonuçları Şekil 6’da grafik olarak karşılaştırılmıştır.
Özellikle debi-zaman grafiklerinden ÇDR’nun pik akış değerlerini YSA’ndan daha iyi tahmin
ettiği görülmektedir. Sadece pik değerler düşünüldüğünde ÇDR’nun daha iyi olduğu
söylenebilir. Bununla birlikte gerek saçılma diyagramları gerekse Tablo 5’teki hatalar
değerlendirildiğinde genel olarak YSA’nın seviye-akış ilişkisini modellemede ÇDR’dan daha
tutarlı olduğu görülmektedir. YSA’nın pik değerleri yakalayamamasının bir nedeni de modelin
bir yıllık veri ile eğitilmesi yani eğitme aşamasında yeterli sayıda büyük akış değerlerini
görememesi olabilir.

Tablo 5. YSA ve ÇDR modellerinin test aşamasındaki hataları (girdiler, St, At-1, At-2, At-3)
Model
YSA
ÇDR

OKH
95
221

OMH
4.34
5.19
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R2
0.991
0.959

400

gözlenen

3

200
150
100
50
0

y = 0.873x + 6.39

350
300

YSA
model (m /s)

3

Akış (m /s)

400
350
300
250

2

R = 0.991

250
200
150
100
50
0

0

100

200

300

400

0

gün

300

400

gözlenen (m /s)
1400

y = 2.437x - 22.70

gözlenen

1200

AE

2

R = 0.932

1050
model (m3/s)

1000
3

200

3

1400

Akış (m /s)

100

800
600
400

700
350

200
0

0

0

100

200

300

400

0

1050

1400

gözlenen (m /s)

400

400
350

y = 0.219x + 30.14
R2 = 0.971

gözlenen

300
250
200
150

300

DR
model (m3/s)

3

700

3

gün

Akış (m /s)

350

100
50
0

200
100
0

0

100

200

300

400

0

100

200

300

gözlenen (m3/s)

gün

Şekil 5. YSA, DR ve AE modellerinin test aşamasındaki tahminlerinin
gözlenen akış değerleri ile karşılaştırılması (girdi sadece St)
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400

400

gözlenen
YSA
3

200
150
100
50
0

y = 0.898x + 4.681

350
300
model (m /s)

3

Akış (m /s)

400
350
300
250

2

R = 0.991

250
200
150
100
50
0

0

100

200

300

400

0

100

200

300

400

3

gözlenen (m /s)
400

gözlenen

350

ÇDR

300

3

400
350
300
250

model (m /s)

Akış (m3/s)

gün

200
150
100
50
0

y = 0.950x + 2.007
R2 = 0.959

250
200
150
100
50
0

0

100

200

300

400

gün

0

100

200

300

400

3

gözlenen (m /s)

Şekil 6. YSA ve ÇDR modellerinin test aşamasındaki tahminlerinin gözlenen
akış değerleri ile karşılaştırılması (girdiler, St, At-1, At-2, At-3)
Anahtar eğrisinin en büyük eksikliği sadece bir girdi yani bugünkü seviye değerini
kullanmasıdır. Halbuki gerek YSA gerekse ÇDR birden fazla değişkeni girdi olarak
kullanabilmektedirler. AE’nin diğer bir eksikliği, logaritma dönüşümü uygulanmış seviye ve akış
verileri arasında doğrusal bir ilişki olduğu varsayımıdır. ÇDR’da da giriş ve çıkışlar arasında
doğrusal bağımlılık kabulü vardır. Halbuki YSA’da böyle bir kabul yoktur. YSA, giriş ve
çıkışlar arasındaki doğrusal olmayan fonksiyonel ilişkileri belirleyebilme kabiliyetine sahiptir.
6.

SONUÇLAR

Seviye akış ilişkilerinin belirlenmesi için üç katmanlı YSA kullanılmıştır. Bugünkü akışı
tahmin etmek için, önceki seviye ve akış değerlerinden oluşan farklı girdi kombinezonları
denenmiştir. Değerlendirme sonucu, bugünkü seviye ve üç gün önceye kadarki akış değerlerinin
girdi olarak kullanıldığı YSA modelinin en iyi sonucu verdiği görülmüştür. Girdinin sadece
bugünkü seviye değeri olduğu durum için YSA, AE ve DR ile karşılaştırılmış ve netice olarak
YSA’nın çok daha iyi olduğu bulunmuştur. Bugünkü seviye ve üç gün önceye kadarki akış
değerlerinin girdi olarak kullanıldığı durum için de yine YSA modeli ÇDR ile karşılaştırılmıştır.
YSA modelinden ÇDR’a göre daha iyi akış tahminleri elde edilmiştir. Genel olarak, seviye-akış
arasındaki ilişkinin belirlenmesinde üç tabakalı YSA önerilmektedir. Birden fazla değişkeni girdi
olarak kullanılabildiği için ÇDR modeli, AE yerine kullanılabilir. Bu çalışmada sadece bir
istasyona ait iki yıllık akım ve seviye verileri kullanılmıştır. Çalışma neticesinde elde edilen
sonuçların desteklenmesi için başka istasyonlara ait ve daha fazla veri kullanılarak yeni
çalışmalar yapılması gerekir.
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ÖZET

Toprak yüzeyine uygulanan su ve kimyasalların, topraktaki doğal çatlaklar, toprak
canlılarının neden olduğu açıklıklar, bitki kökleri ve iki farklı tekstüre sahip toprak katmanlarının
etkisiyle oluşan parmak tipi açıklıklar yoluyla toprak matriksini baypas ederek yeraltı suyuna
beklenenden çok daha kısa sürede ulaşması olayına “Tercihli akış (preferential flow)” denir.
Tercihli akışı, toprağın bünyesi, yapısı, hacim ağırlığı, doymuş hidrolik iletkenliği, ve organik
madde içeriği gibi faktörlerin yanında, toprağın başlangıç su içeriği de önemli derecede
etkilemektedir. Bu çalışmada, toprağın başlangıç nem içeriğinin toprak yüzeyine uygulanan su
ve klorun hareketine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, topraktaki su ve klorun alansal ve
zamansal dağılımının MACRO model ile simülasyonu sonucunda uygulanan su ve klorun 0-91
cm toprak profilinde tutulma yüzdeleri hesaplanmıştır. Hem ölçülen hem de modelden elde
edilen değerler, toprağın başlangıç neminin daha yüksek olması durumunda uygulanan su ve
kimyasalın profilde tutulma yüzdelerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu durum profilde
tutulmayan su ve klorun tercihli akış yoluyla derine sızarak yeraltı suyuna ulaştığını
göstermektedir. Bu çalışma sonuçları, yeraltı suyu kirliliğini önlemek için sulama zamanı ve
sulama suyu miktarı ile uygulanacak tarımsal kimyasalların cinsi ve miktarlarının doğru bir
şekilde saptanması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Su içeriği, tercihli akış, yeraltı suyu, kirlilik, model
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ABSTRACT

Preferential flow is defined as the flow of the surface applied water and chemicals through
natural cracks, openings due to soil animals, plant roots, and fingers due to the wetting-front
instability in different textural soil layers, by bypassing the soil matrix, as a result, reaching the
groundwater much shorter than expected. Several factors, such as initial water content in
addition to soil texture, structure, bulk density, saturated hydraulic conductivity, and organic
matter content, affect preferential flow. In this study, the effect of initial soil water content on
the movement of surface applied water and chloride was investigated. To do this, after the
simulation of spatial and temporal distribution of water and chloride by MACRO model,
recovery of applied water and chloride in 91 cm soil profile was calculated. Both measured and
model values showed that the percent recovery of applied water and chloride was lower when
initial soil moisture content was higher. This indicates that water or chloride, which is not
retained in the profile, percolates deeper depths through preferred pathways and reaches
groundwater. These results suggest that correct determination of the time of irrigation, the
amount of irrigation water, and the type and amount of agricultural chemicals is very important
for preventing groundwater contamination.
Keywords: Water content, preferential flow, groundwater, contamination, model.
1. GİRİŞ

Toprak yüzeyine uygulanan su ve kimyasallar topraktaki doğal borular, hayvanların neden
olduğu açıklıklar, bitki kökleri ve çatlaklar [Beven ve Germann, 1982] ve iki farklı tekstüre sahip
farklı toprak katmanlarının etkisiyle oluşan parmak tipi açıklıklar [Hill ve Parlange, 1972; Kung,
1990] vasıtasıyla toprak matriksini baypas ederek yeraltı suyuna beklenenden çok daha kısa
sürede ulaşması olayına “Tercihli akış (preferential flow)” denmektedir. Su ve kimyasalların
topraktaki tercihli akışını etkileyen değişik faktörler vardır. Jury (1986), tercihli akışı etkileyen
bu faktörleri toprağın su içeriği, hacim ağırlığı veya gözeneklilik, doymuş hidrolik iletkenlik, kil
içeriği, organik madde içeriği ve yeraltı suyuna olan derinlik gibi toprak parametreleri olarak
belirtmiştir.
Bazı araştırmacılar [Shipitalo ve diğ., 1990; Edwards ve diğ., 1992; Katterer ve diğ., 2001]
kuru toprak koşullarının tercihli akışı arttırdığını iddia etmelerine karşın, araştırmacıların
çoğunluğu toprağın başlangıç su içeriğinin daha yüksek olması su ve kimyasalların yeraltına
suyuna sızma oranını arttırdığını savunmaktadırlar [Beven ve Germann, 1982; Quisenberry ve
Phillips, 1976; Dahiya ve diğ., 1980; Nelson, 1990; Ahuja ve diğ., 1993; Flury ve diğ., 1994;
Kung ve diğ., 2000a, b]. MACRO model toprakta su ve kimyasalların hareketinin
simülasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır (Merdun ve Quisenberry, 2004a; Merdun ve
Quisenberry 2004b). Bu çalışmada, Quisenberry ve Philips (1976)’in toprakta su ve klorun
hareketini incelediği çalışma değerleri ve bu değerlerin MACRO modelde simülasyonu sonucu
elde edilen değerler kullanılarak su ve klorun toprak profilinde tutulma yüzdeleri hesaplanmıştır.
Su ve klorun profilde tutulma yüzdelerinden hareketle farklı başlangıç su içeriğinin su ve klorun
hareketine etkisi tartışılmıştır.
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2. MATERYAL VE METOD
2.1. Model İçin Arazi Verileri

Quisenberry ve Philips (1976) arazi koşullarında toprak yüzeyine uygulanan klorlu suyun
hareketini çalışmak amacıyla siltli tınlı bir toprakta iki deneme kurmuştur. İki deneme
arasındaki temel fark, toprağın başlangıç nem içeriklerinin derinlikle değişmesidir. Böylece,
toprağın başlangıç nem içeriğinin su akışı ve kimyasal taşınımına etkisinin yapılı bir toprakta
araştırılması amaçlanmıştır. Deneme 1 ve 2’nin başlangıç nem içerikleri ve tarla kapasitesi Şekil
1’de verilmiştir. Deneme alanı son beş yıl mavi çim (bluegrass, Poa pratensis) altında kalmış
fakat denemeye başlamadan önce çim toprak yüzeyine yakın yerden biçilmiştir. Her bir deneme
için 213 x 213 cm boyutlarında iki parsel kullanılmış fakat bu çalışmada sadece ilk parsellerin
sonuçları verilmiştir. Toplam 4.14 cm ve 4610 µl / L konsantrasyonlu klorlu su parsellerin
yüzeyine iki saatte uygulanmış ve uygulamanın bitiminden itibaren değişik zamanlarda 13 değişik
toprak derinliklerinden örnekler alınarak su içerikleri ve klor konsantrasyonları saptanmıştır.
3

derinlik (cm)

0.25

0.30

3

su içeriği (cm /cm )
0.35
0.40

0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100

0.45

0.50

0.55

başlangıç su içeriği 1
başlangıç su içeriği 2
tarla kapasitesi

Şekil 1.

Deneme 1 ve 2’nin başlangıç nem içerikleri ve tarla kapasitesi ile
ilişkileri (Quisenberry ve Philips, 1976).

2.2. Macro Modelin Tanıtımı

MACRO, toplam toprak porozitesini mikropor ve makropor olarak iki ayrı akış bölgesine
ayırarak makroporlu ve katmanlı topraklarda tek-boyutlu kararlı ve kararsız su akışı ve kimyasal
taşınımınının simülasyonunu yapan çift-poroziteli (dual-porosity) detaylı deterministik bir
modeldir. Her bölgenin doygunluk oranı, iletkenlik, su akış hızı ve kimyasal konsantrasyonu
gibi özellikleri vardır. Model, klor ve brom gibi reaktif olmayan, tirityum, colloids ve pestisit
taşınımının simülasyonunu yapabilmektedir. Model, doymuş ve doymamış topraklarda su akışı,
evapotranspirasyon ve bitkinin kökleri aracılığıyla aldığı su ve drenaj kanallarına ve yeraltı
suyuna olan sızma gibi komple su dengesini dikkate almaktadır. Model, aynı toprak hidrolik
özellikleri kullanılarak ve tek- veya çift-bölgeli çalıştırılarak tercihli akışın boyutunun
saptanmasına olanak sağlamaktadır. Modeli çalıştırabilmek için, yağış veya sulama suyu ve
günlük minimum ve maksimum hava sıcaklığı, solar radyasyon, rüzgar hızı ve buhar basıncı gibi
parametre değerleri gerekmektedir.
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Toplam toprak porozitesi belirli bir toprak su basıncı ve buna karşılık gelen su içeriği ve
hidrolik iletkenlik değererinde mikropor ve makropor bölgelerine ayrılır. Doymamış topraklarda
mikroporlar yoluyla düşey su akışı Richards’ eşitliği kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır.
∂θ
∂ 
 ∂ψ  
= − K mi 
+ 1 ± S w
∂t
∂z 
 ∂z


(1)

Eşitlikte θ su içeriğini, Kmi mikroporlarda doymamış hidrolik iletkenliği, ψ toprak su basıncını, t
zamanı, z düşey mesafeyi ve Sw iki bölge (mikropor ve makroporlar) arasındaki su alış-verişini
ifade etmektedir. Mikroporlarda su tutma karakteristik eğrisi ve hidrolik iletkenlik eğrisi
sırasıyla Brooks ve Corey (1964) ve Mualem (1976) eşitlikleri ile hesaplanır. Topraklarda
makroporlar yoluyla oluşan düşey su akış birim hidrolik eğim Kabul edilerek Darcy eşitliği ile
hesaplanır.
Mikroporlar vasıtasıyla oluşan kimyasal taşınımı convection-dispersion eşitliği (CDE)
kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır.
∂ (θc) ∂ 
∂c

=  Dθ − qc  ± U e
∂t
∂z 
∂z


(2)

D = Dvν mi + D0 f *

(3)

Eşitlikte c kimyasal konsantrasyonunu, D dispersiyon katsayısını, Dv dispersiviti, D0 serbest
sudaki difüzyon katsayısını, vmi por su hızını, f* özdirenç (impedance) faktörünü (sabit), q Darcy
su akış yoğunluğunu ve Ue iki bölge arasındaki kütle değişimini ifade etmektedir.
Makroporlardaki kimyasal taşınımı eşitlik 2’deki dispersiyon ve difüzyon iptal edilerek
hesaplanır. Böylece makroporlarda konvektif taşınım baskın bir proses olur (Jarvis et al., 1991).
İki bölge arasındaki kimyasal alış-verişi difüzyon ve konveksiyonun bileşimi ile hesaplanır.
Model hakkındaki daha ayrıntılı bilgi bu referanstan (Jarvis 1991, 1994; Jarvis and Larsson, 1998)
elde edilebilir.
MACRO model kullanılarak arazide ölçülen su ve klorun alansal ve zamansal dağılımının
simülasyonu yapılmıştır. Deneme 1 ve Deneme 2 için su ve klorun simülasyonda kullanılan toprağın
hidrolik parametreleri (model girdileri) Tablo 1’de verilmiştir. Hem ölçülen ve hem de model
verileri kullanılarak toprak yüzeyine uygulanan su ve klorun toprak profilinde (0-91 cm derinlikte)
tutulma yüzdeleri hesaplanmıştır. Ölçülen ve model için hesaplanan tutulma yüzdelerinin zamana
bağlı grafikleri aynı şekil üzerinde gösterilerek başlangıç nem içeriğinin tercihli akış ve yeraltı suyu
kirliliğine etkisi tartışılmıştır.
3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Ölçülen ve model değerleri için uygulanan su ve klorun zamana bağlı olarak toprakta tutulma
yüzdeleri Şekil 2 ve 3’te verilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi, başlangıç nem içeriğinin daha
düşük olduğu deneme 1’de modelden elde edilen sonuçlara göre uygulanan suyun tamamı
deneme boyunca (zamana bağlı olarak) 0-91 cm derinlikteki toprak profilinde tutulmuştur.
Ölçülen değerlere göre hesaplanan tutulma yüzdesi denemenin başlangıcında ve sonunda model
değerlerine göre küçük sapmalar göstermiştir. Başlangıç nem içeriğinin daha yüksek olduğu
deneme 2’de uygulanan suyun tutulma yüzdesi hem ölçülen ve hem de model değerlerine göre
deneme 1’e göre daha düşüktür. Yani uygulanan suyun bir kısmı (yaklaşık % 40) topraktaki
tercih edilen açıklıklardan (makroporlardan) çok hızlı bir şekilde 0-91 cm derinlikteki toprak
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profilinden aşağıya sızarak yeraltı suyuna beklenenden çok daha kısa sürede ulaşma olasılığını
arttırmıştır.
Tablo 1. Deneme 1 ve Deneme 2 için simülasyonda kullanılan model girdileri.
Derinlik
(cm)
2.54
5.08
7.62
10.16
12.70
15.24
22.86
30.48
38.10
45.72
60.96
76.20
91.44

ψ b*
(cm)
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

d
(mm)
1
2
5
7.5
7.5
7.5
50
70
100
100
100
100
100

Ks
(mm/h)
400
300
200
150
100
50
50
50
50
50
50
50
50

Kb
(mm/h)
0.038
0.012
0.033
0.043
0.052
0.055
0.967
1.350
2.733
2.633
1.383
0.652
0.618

λ
0.372
0.580
0.550
0.592
0.585
0.604
0.618
0.680
0.845
0.884
0.565
0.510
0.274

θs
(cm3/cm3)
0.617
0.553
0.534
0.522
0.515
0.512
0.511
0.508
0.477
0.457
0.441
0.448
0.460

θb
(cm3/cm3)
0.580
0.506
0.486
0.475
0.467
0.461
0.459
0.451
0.445
0.426
0.420
0.430
0.443

suyun toprak profilinde tutulma
yüzdesi (%)

*ψb: Mikroporlar ile makroporları birbirinden ayıran matric potensiyelin sınır değeri,
d: Toprak agregatlarının yarı-genişliği,
Ks: Toprağın doymuş hidrolik iletkenliği,
Kb: Mikroporlar ile makroporları birbirinden ayıran hidrolik iletkenliğin sınır değeri,
λ: Mikroporlarda gözenek-büyüklük dağılımı indeksi,
θs: Saturasyon su içeriği,
θb: Mikroporlar ile makroporları birbirinden ayıran su içeriğinin sınır değeri.
160

deneme 1 ölçülen
deneme 1 model
deneme 2 ölçülen
deneme 2 model
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0
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Şekil 2. Ölçülen ve model değerleri için uygulanan suyun zamana bağlı olarak toprakta tutlma
yüzdesi.
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Şekil 3’de görüldüğü gibi, başlangıç nem içeriğinin daha düşük olduğu deneme 1’de
modelden elde edilen sonuçlara göre uygulanan klorun tamamı deneme boyunca 0-91 cm
derinlikteki toprak profilinde tutulmasına karşın, ölçülen klorun yaklaşık % 80’i profilde
tutulmuştur. Ölçülen ve model değerleri arasındaki bu farkın ölçüm hatası ve modelin
simülasyon kapasitesindeki eksiklikten kaynaklandığı düşünülmektedir.
Başlangıç nem
içeriğinin daha yüksek olduğu deneme 2’de uygulanan klorun tutulma yüzdesi hem ölçülen ve
hem de model için deneme 1’e göre daha düşüktür. Bu sonuçlar, yüksek başlangıç nem
içeriğinde topraktaki makroporların aktif hale geçerek uygulanan klorun bir kısmının (yaklaşık
% 50) bu açıklıklardan çok hızlı bir şekilde taşınarak 0-91 cm derinlikteki toprak profilinden
aşağıya sızdığını göstermektedir. Bu derine sızma sonucunda yeraltı suyunun kirlenme olasılığı
da artmaktadır.
klor'un toprak profilinde tutulma
yüzdesi (%)

160

deneme 1 ölçülen
deneme 1 model
deneme 2 ölçülen
deneme 2 model
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zaman (saat)
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35

40

Şekil 3. Ölçülen ve model değerleri için uygulanan klorun zamana bağlı olarak toprakta tutlma
yüzdesi.
Bu sonuçlar gösteriyor ki, toprağın başlangıç nem içeriğinin yüksek olması durumunda
topraktaki büyük açıklıklar su ve kimyasal taşınımında büyük önem taşımaktadırlar. Bu durum
özellikle sulama uygulamalarında suyun uygulama zamanının doğru saptanmasında çok
önemlidir. Böylece, tarımsal ilaç ve gübrelerin su ile derine sızarak yeraltı suyunu kirletmesi
önlenmiş olacaktır.
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ÖZET

Hidrolojik olayların modellenmesinde bir çok zorluklar vardır. Hidrolojik olayları etkileyen
bir çok parametrenin olmasına karşı tabiattaki ölçümler sınırlıdır. Özellikle gözlem yapılmaya
elverişli olmayanı bölgelerde hidrolojik akımların tahmininin de birçok modelleme tekniğinden
yararlanılır. Son yıllarda artan bir ilgi gören yapay sinir ağları ve bulanık mantık modeller bu
çalışmada hidrolojik akımların tahmininde kullanılmış ve karşılaştırma yapılmıştır. Bu çalışmada
gerçek zamanlı model uygulaması olarak, aynı istasyona ait akım ve su sıcaklığı verileri yapay
sinir ağları ve bulanık mantık modelleri kullanılarak tahmin edilmiştir. Çalışmada radyal tabanlı
sinir ağı ve Sugeno bulanık modellemelerinin yanında klasik otoregresif modelde kullanılmıştır.
Kullanılan yöntemlerin üstünlükleri karesel hata ve korelasyon katsayıları kullanılarak
karşılaştırılmıştır.
Çalışmada Amerika Birleşik Devletleri Florida eyaletinde ki St. Johns nehrinde kurulu
Buffalo ölçüm istasyonuna ait 15’er dakika ara ile ölçülen 17 Ekim 2003 saat 00:00’dan 23 Ekim
2003 saat 00:30’a kadar ki akım ve sıcaklık verileri kullanılmıştır. Modellerde eğitme
aşamasında 480 veri (5 günlük) ve test aşamasında 96 veri (1 günlük) veri kullanılmıştır.
Sugeno-bulanık ve yapay sinir ağları modelleri otoregresiv modele göre daha iyi sonuçlar
vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Radyal tabanlı yapay sinir ağları, Sugeno-bulanık mantık, Otoregresif
model, Akım, Su sıcaklığı
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ABSTRACT

Modeling of hydrological phenomena is difficult issue. Besides limited hydrological
measurements, many parameters effect hydrological phenomena. Different models are used for
region where hydrological measurements are not suitable. In the present study, artificial neural
networks and fuzzy logic modeling technique which are widely used in last two decades are used
for hydrological streamflow and water temperature predictions. In order to constitute a real-time
prediction model, streamflow and water temperature data which are measured at 15 minutes
interval are used for neural network and fuzzy logic models. In addition radial base neural
network model and Sugeno-fuzzy model, an autoregressive model was used in the present study.
Three techniques were compared according to correlation coefficients and root mean square
error values.
Streamflow and water temperature data which are measured at 15 minutes interval between 17
October 2003 at 00:00 and 23 October 2003 at 00:30 were measured at same station named
USGS, St. Johns river, Buffalo measurement station, Florida at USA. 480 streamflow and water
temperature data (6 days) were used in construction phase of the models. 96 data (1 day) were
used for test of the models. Sugen-Fuzzy and neural network models gave better result than
autoregressive model.
Key words: Radial base artificial neural networks, Sugeno-Fuzzy logic, Autoregresive model,
Streamflow, Water temperatue
1. GİRİŞ

Günümüz, yapay zeka tekniklerinin bir çok sahada uygulanışına şahit olmaktadır. Fiziksel
modellerin gün geçtikte kullanım alanının artmasının yanında doğal olayların incelenmesinde
teknik zorluklar ve bilinmezlikler yerini korumaktadır. Hatta bilinmezlikler çalışmalar yapıldıkça
daha da artmakta, tahminlerde git gide daha karmaşık çözümler kullanılmaktadır. Günümüzde
yapay zeka denildiğinde ilk akla gelen yapay sinir ağları ve bulanık mantık teknikleridir. Yapay
zeka tekniklerinden yapay sinir ağları fikri Mc Culloch ve Pitts tarafından 1943’de atılmasına
karşın, yapay sinir ağlarının (YSA) gelişiminde Hopfield’in 1982’de ki çabaları bir devrim
niteliği taşımaktadır. Bu hesaplama tekniğine bu kadar büyük ilgi olması, Rumelhart tarafından
1986’da geri yayılım algoritmaları gibi sağlam matematiksel çerçevenin ortaya konulması ile
olmuştur. Ardından YSA, birbirinden çok farklı, nöropsikoloji, fizik, biyomedikal mühendisliği,
elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, akustik, sibernetik, robotik, görüntü işleme ve iktisat
gibi alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Doksanlı yılların başından beri de YSA hidroloji ile
ilgili yağış-akış modelleri, akım tahminleri, yer altı suyu modelleri, su kalitesi, su yönetimi
politikaları, yağış tahminleri, hidrolojik zaman serileri ve hazne işletme çalışmaları gibi alanlarda
kullanılmaktadır (ASCE, 2000).
Bulanık küme kuramı, 1965 yılında Zadeh tarafından, kesin olmayıp bulanık olan bilgiyi
ifade etmek ve işlemek amacıyla ortaya konulmuştur. Genel bulanık sistemlerin mahzurlarını bir
dereceye kadar ortadan kaldırabilmek için Takagi ve Sugeno tarafından teklif edilen ve TakagiSugeno-Kank (TSK) bulanık sistemi denilen sistem kullanılmaktadır (Fiordalis, 1998). Burada
veri tabanındaki girdiler birer sayı, bulanık kural ve çıkarım motorunun çalışması sonunda elde
edilen çıktılar ise girdilerin bir fonksiyonu şeklindedir.
Bu çalışmada su kaynakları sistemlerinde yapay zeka modelleri olarak kullanım sahası
gittikçe genişleyen yapay sinir ağları ve bulanık mantık modelleri aynı istasyona ait akım ve
sıcaklık serilerinin modellenmesinde kullanılmıştır (Nayak ve diğ., 2004). Her iki model aynı
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istasyona ait 15 dakika.aralıkla ölçülmüş akım ve sıcaklık verilerine uygulanmış ve sonuçlar hata
ve korelasyon değerlerine göre karşılaştırılmıştır. İki yapay zeka tekniğinin birbiriyle
karşılaştırılmasının yanında klasik otoregresif modeller oluşturularak bu üç tip model değişik
parametrelere bağlı olarak karşılaştırılmış oldu (Cığızoğlu, 2003). Bu çalışma ile zaten sıklıkla
kullanılan klasik modeller ile yapay zeka tekniklerinin gerçek zamanlı hidro meteorolojik
tahminlerde kullanımları karşılaştırılarak kullanıcılara ve bilim adamlarına yararlı çıkarımlarda
bulunulmak istenmiştir.
Çalışma yapay zeka tekniklerinden YSA ve bulanık mantık modellerinin kısa
geçmişlerinden söz edilen birinci bölümle başlamaktadır. İkinci bölümde kullanılan üç tüp
modelin çalışma prensipleri üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde uygulama bölgesi ve veri
kümesi tanıtılmaktadır. Dördüncü bölümde modelleme sonuçları tablolar ve grafikler halinde
verilmektedir. Son bölümde ise karşılaştırmaların tartışıldığı bir sonuç bölümü yer almaktadır.
2. KULLANILAN MODELLEME TEKNİKLERİ
2.1. Yapay Sinir Ağları (YSA)

İnsan beyninin üstün özellikleri, araştırmacıların üzerinde çalışmaya zorlamış ve beynin
nörofiziksel yapısından esinlenerek matematiksel modeli çıkarılmaya çalışılmıştır. Beynin bütün
işlevsel davranışlarını tam olarak modelleyebilmek için fiziksel bileşenlerinin modellenebilmesi
düşüncesiyle çeşitli yapay hücre ve ağ modelleri geliştirilmiştir. Genel anlamda YSA, beynin bir
işlevini yerine getirme yöntemini modellemek için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanabilir.
YSA, yapay sinir hücrelerinin birbirleri ile çeşitli şekillerde bağlanmasından oluşur ve genellikle
katmanlar şeklinde düzenlenir. Bu ağlar bilgisayarlarda yazılım olarak gerçeklenebilir. YSA, bir
öğrenme sürecinden sonra bilgiyi toplama, hücreler arasındaki bağlantı aralıklarıyla bilgiyi
saklama ve genelleme yeteneğine sahip paralel dağılmış bir işlemcidir. Öğrenme süreci, arzu
edilen amaca ulaşmak için YSA ağırlıklarının yenilenmesinin sağlayan öğrenme algoritmalarını
ihtiva eder.
YSA’nın temel işlem elamanı olan hücre doğrusal değildir, dolayısıyla hücrelerin
birleşmesinden meydana gelen YSA da doğrusal değildir ve bu özellik bütün ağa yayılmış
durumdadır. Bu özelliği ile YSA doğrusal olmayan karmaşık problemlerin çözümünde önemli
bir modelleme tekniği olmuştur. YSA arzu edilen başarıyı yakalayabilmesi için amaca uygun
olarak ayarlanması gereklidir. YSA karmaşık yapısı nedeniyle hücreler arası bağlantılar ve
ağırlıklar önceden ayarlı olarak verilemez ve tasarlanamaz, bu sebeple istenen davranışı
gösterecek şekilde ilgilendiği problemden aldığı eğitim örneklerini kullanarak problemi
öğrenmelidir. Lineer olmayan sistem davranışının modellemesindeki başarısından dolayı, yapay
sinir ağlarının hidroloji, meteoroloji ve daha bir çok konuda uygulamaları son yıllarda oldukça
artmıştır (Keskin ve Terzi,2001).
Bir yapay hücre modeli girdiler, ağırlıklar, birleştirme fonksiyonu, aktivasyon
(etkinleştirme) fonksiyonu ve çıktılar olmak üzere 5 bileşenden oluşur.. Bu giriş sabit değerli bir
giriş olarak girdi vektörü (x0) katsayı ise (genellikle b ile gösterilir) ağırlık vektörü (w0) içerisine
alınabilir.
Yapay sinir hücreleri, YSA’nın çalışmasına esas teşkil eden en küçük bilgi işleme
birimidir. Yapay sinir ağlarını oluşturan ve hücre olarak adlandırılan işlem birimleri biyolojik
sinir hücreleri (nöron) analiz edilerek tasarlanmıştır. Biyolojik sinir hücresinin girdi, işlem ve
çıktı karakteristiğini gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş bir yapay sinir hücresi 6 ana bileşenden
oluşur. Bunlar; girişler (xi), ağırlıklar (wi), eşikler (bi), toplam fonksiyonları(∑), aktivasyon
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fonksiyonu (ϕ) ve çıkış değeri (y)’dir, Şekil 1. Girdiler, dış ortamdan hücreye giren bilgilerdir.
Bilgiler, bağlantılar üzerindeki ağırlıklar üzerinden hücreye girer ve ağırlıklar ilgili girişin hücre
üzerindeki etkisini belirler. Hücre modellerinde, net girdiyi arttıran +1 ya da azaltan -1 değerli
eşik girişi bulunabilir. Toplam fonksiyonu, bir hücreye gelen net girdiyi hesaplayan bir
fonksiyondur ve genellikle net girdi, girişlerin ağırlıkla çarpımlarının toplamıdır. Aktivasyon
fonksiyonu ise toplam fonksiyonundan elde edilen net girdiyi bir işlemden geçirerek hücre
çıktısını belirleyen ve genellikle doğrusal olmayan bir fonksiyondur.

x1

w1
w2

x2

∑

φ(.)

y

wi

xi

bi

Şekil 1. Genel halde bir yapay sinir hücresi.
Hücrelerin paralel bağlanmasıyla katmanlar, katmanların da seri bağlanmasıyla çok
katmanlı yapay sinir ağları oluşmaktadır. Yapay sinir ağları iki aşamalı olarak çalışarak model
oluşturmaktadır. Birinci aşaması olan öğrenme aşamasında, ağın giriş-çıkış ilişkisini veren
matematiksel bağıntıdaki ağırlık katsayıları ve eşik katsayıları ayarlanır. İkinci aşama test
aşamasıdır ki burada eğitim aşamasında bulunan ağırlık vektörü ve eşik katsayıları kullanılarak
elde edilen matematiksel model yardımı ile giriş verilerine karşılık düşen çıkış değerleri bulunur.
YSA metotları içerisinde en çok kullanılanı hataların geriye yayılma(back-propagation)
ilkesine göre çalışanıdır (Rajurkar ve diğ., 2004). Şekil 2, üç tabakalı bir yapay sinir ağını
göstermektedir. Burada i girdi tabakası, j gizli tabaka ve k çıktı tabakası, Aij ve Ajk ise hücre
tabakaları arasındaki bağlantı ağırlıklarıdır. Başlangıçta rasgele atanan ağırlık değerleri, eğitme
sürecinde tahmin edilen çıktılarla gerçek çıktı değerleri karşılaştırılarak devamlı değiştirilir ve
hataları minimum yapan bağlantı ağırlık değerleri ayarlanıncaya kadar hatalar geriye doğru
(Şekil 2’de sağdan sola) yayılır. Burada ağırlıkları ayarlamak için kullanılan metot,
genelleştirilmiş delta kuralına dayalı momentum geriye yayılma algoritmasıdır (Sudheer ve Jain,
2004). Şekil 2’deki j ve k tabakalarındaki her bir hücre, önceki tabakadan NET ağırlıklı toplam
çıktılarını girdi olarak alır. NET değeri (1) eşitliği ile hesaplanır (Lee, 2004).
D

NETpj = ∑ Aij Ç pi + θ j

(1)

i =1

Burada D girdi vektörünün boyutu, θj taraflılık sabiti (bias), Aij i ve j tabakaları arasındaki
ağırlıklar kümesi, Çpi ise p örneği için i tabakasının çıktı kümesidir. j ve k tabakalarındaki her bir
hücre, NET değerini doğrusal olmayan bir aktivasyon fonksiyonundan geçirerek f(NET) çıktısını
üretir. Yaygın şekilde kullanılan bu fonksiyonu aşağıdaki şekilde ifade edilir.
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Şekil 2. Üç tabakalı bir yapay sinir ağı

f ( NET ) =

1
1 + e − NET

(2)

Eğitme aşamasında, p örneği için toplam hata Hp, tahmin edilen ve gerçek çıktılar arasında
kareler farkına bağlı olarak (3) eşitliğiyle hesaplanır.
N

H p = ∑ (G pk − Ç pk )

2

(3)

k =1

Burada N iterasyon sayısı olmak üzere Gpk ve Çpk sırası ile p örneği için gerçek ve tahmin
edilen çıktı değerleridir. Her bir bağlantı ağırlığı, Aij, (4) eşitliği ile yenilenir.
Aijyeni = Aijeski − η

∂H p

(4)

∂Aij

Burada η öğrenme oranı olarak adlandırılan orantılılık katsayısını, ∂Hp/∂Aij ise hata
yüzeyinin eğimini göstermektedir.
2.2. Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağları

Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağları (RTYSA), YSA literatüründe ilk 1988 yıllarında
girmiştir. RTYSA modeli biyolojik nöronlarda gözlenen yerel tepkilerden esinlenerek
geliştirilmiştir. Bu tip nöronlar sinir sisteminin bir çok yerinde bulunabilir, örneğin, belli bir
yöndeki şekillere odaklı görme korteksindeki hücreler yada görme alanında küçük bir bölgedeki
diğer görsel özellikler. Radyal tabanlı fonksiyon ağı tasarımı çok boyutlu uzayda eğri uydurma
yaklaşımıdır yani RTYSA’nın eğitimi çok boyutlu uzayda eğitim verilerine en uygun bir yüzeyi
bulma amacı temellidir. Genelleme olarak RTYSA, test verilerini interpole etmek amacıyla,
eğitim sürecinde bulunan çok boyutlu yüzeyin kullanılmasıdır. RTYSA yapısında giriş, orta ve
çıkış katmanlarından oluşur, giriş katmanından orta katmana dönüşüm radyal tabanlı aktivasyon
fonksiyonları ile doğrusal olmayan sabit bir dönüşümdür. Orta katmandan çıkış katmanına ise
uyarlamalı ve doğrusal bir dönüşüm gerçekleştirilir. RTYSA’nın eğitimi, İleri beslemeli geriye
yayılım ağları (Back Propagation Networks)’nın eğitiminden daha az bir zaman gerektirir
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(Demuth,. ve Beale, 2000). Eğri uydurma teorisi, herhangi bir çok değişkenli ve sürekli F(x)
fonksiyonunu yaklaştırma ya da interpole etme problemi ile ilgidir. İnterpolasyon problemi, k=
1,2,3,…………N için xk: veri noktası ve dk:gerçek değerler olmak üzere F(xk)=dk interpolasyon
koşulunu sağlayan F( ) fonksiyonun bulunması olarak tanımlanır. Radyal tabanlı fonksiyonlarla
doğrusal F( ) fonksiyonu bağıntı (5)’deki gibi tanımlanır. Burada ϕ aktivasyon (sigmoid)
fonksiyonudur (Lin, 2003).
N

F(x) = ∑ Wk ϕ k ( x − x k )

(5)

k =1

RTYSA’da uyarlanabilecek serbest parametreler; merkez vektörleri, radyal fonksiyonların
genişliği ve çıkış katman ağırlıklarıdır. Çıkış katmanı doğrusal olduğundan ağırlıklar, eğim
düşme ya da doğrusal en iyileme yöntemleri ile kolayca bulunabilir. Merkezler, girişler
arasından rasgele ve sabit olarak seçilebilmekle birlikte RTYSA’nın performansını iyileştirmek
amacıyla merkez vektörlerinin ve genişliğinin uyarlanması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir
(Dibike ve Solomatine, 2001).
2.3

Bulanık Mantık Modelleri

Bulanık küme kuramı, 1965 yılında Zadeh tarafından, kesin olmayıp bulanık olan bilgiyi
ifade etmek ve işlemek amacıyla ortaya kondu. Boolean mantığı ile klasik küme kavramı
arasındaki ilişkiye benzer güçlü bir ilişki, bulanık mantık ile bulanık küme kuramı arasında
mevcuttur. Klasik küme kuramında, bir X kümesindeki A altkümesi, kendisine ait karakteristik
fonksiyonu olan χA ile ifade edilir. Karakteristik fonksiyon, X in elemanlarını {0,1} kümesine
dönüştürür,
χA : X 
→ {0,1}

(6)

Bu dönüşüm, X in her elemanı için bir sıralı ikili kümesiyle ifade edilebilir. Bir sıralı
ikililerin ilk elemanı, X in bir elemanı ve sıralı ikilinin ikinci elemanı ise {0,1} kümesinin bir
elemanıdır. Sıfır değeri ait olamamayı temsil ederken Bir değeri ise aitliği gösterir. "x, A nın
içindedir" şeklindeki bir önermenin doğruluğu (ya da yanlışlığı), (x, χA(x)) sıralı ikilisiyle
belirlenir. Eğer sıralı ikilinin ikinci elemanı 1 ise önerme doğru, eğer bu değer 0 ise önerme
yanlıştır. Benzer şekilde, X kümesinin bir altkümesi olan A bulanık kümesi, sıralı ikililer kümesi
ile ifade edilebilir. Bir sıralı ikilinin ilk elemanı, X in bir elemanı iken bu sefer ikilinin ikinci
elemanı ise [0, 1] aralığından bir değerdir. Böylece, X in her elemanı bir sıralı ikili ile ifade
edilmiş olur. Aslında bu, X in her elemanı ile [0, 1] aralığı arasında bir dönüşüm, µA , tanımlar
(Şen, 2001). Sıfır değerli tam olarak ait olmamayı tanımlarken, bir değeri tam üye olma
anlamında ve diğer değerler ise ara üyelik değerlerini gösterir. A bulanık kümesi için X kümesi
evrensel kümedir. µA dönüşümü, genellikle, A nın üyelik fonksiyonu olarak tanımlanır. "x, A
nın içindedir" gibi bir önermenin doğruluk derecesi, ( x, µ A ( x )) sıralı ikililerinin ikinci elemanı
aracılığı ile belirlenir. Burada üyelik fonksiyonu ile bulanık küme terimleri kendi aralarında
değişebilecek şekilde kullanılır. A kümesi,

A = {(x, µ A ( x ) ) | x ∈ X}

(7)

şeklinde tanımlanır ve genellikle µA yerine kısaca A(x) yazılır. X={x1, x2, … , xn} sonlu
kümesindeki A bulanık kümesi çoğunlukla
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A=

µ1 µ 2
µ
+
+ ... + n
x1 x 2
xn

(8)

şeklinde gösterilir. Bu ifadede, A kümesinin elemanı xi (i = 1, 2 , … , n) için üyelik derecesi
değeri µ i ile gösterilir.

Bulanık sistem en genel halde dört ana görev ile icra edilmektedir (Nayak ve diğ., 2005).
Bunlar; giriş verilerini bulanıklaştırma, kural değerlendirme, bir araya getirme ve durulaştırma
aşamalarıdır. Giriş verilerinin bulanıklaştırılması; bulanık takımın belirlenmesi ve uygun bulanık
setinde giriş dilimlerinin üyelik derecelerinin tanımlanmasıyla olur. Kural değerlendirme,
bulanık kuralların değerlendirilmesi ile her bir kural için çıktı elde edilir. Bir araya getirme ,
bütün kuralların çıktılarının toplanıp bir araya getirilmesidir (Şen ve Altunkaynak, 2003).
Durulaştırma, her bir dilimdeki çıktıları hesaplamadır. Genel bulanık sistemlerin
durulaştırma mahzurlarını bir dereceye kadar ortadan kaldırabilmek için 1985 yılında Takagi ve
Sugeno ve 1988 yılında Sugeno ve Kank tarafından teklif edilen ve Takagi-Sugeno-Kank (TSK)
bulanık sistemi denilen sistem kullanılır (Fiordalis, 1998). Sugeno giriş değişkenlerine
matematiksel bir fonksiyon yada bir sabit kullanarak çalışan bir sistemdir. Sugeno sistem olarak
matematiksel bir fonksiyon kullanarak işlem yapar. Sugeno etkili hesap edebilen bir sistem
olmakla birlikte bulanıklığın sözsel anlatımını kaybeden yapıya sahiptir. Veri tabanındaki
girdileri sayısal değer kabul eden Takaği-Sugeno-Kank bulanık sisteminde bulanık kural ve
çıkarım motorunun çalışması sonucunda elde edilen çıktılar girdilerin fonksiyonu şeklindedir
(Şişman ve diğ., 2004). TAKAGİ-Sugeno son zamanlarda karışık sitemlerin modellendiği pratik
ve güçlü bir araç haline gelmiştir.. Bu modelin en büyük avantajı basit bir model oluşu ve birçok
pratik uygulamalarda kullanımıdır. Bu model MATLAB programında ANFIS editörü yardımıyla
akım ve sıcaklık serilerinin modellenmesinde kullanılmıştır (Hilde ve diğ., 2005).
2.4

Otoregresif Modelleme

p.inci mertebe Markov modelinde i inci zamanın yi değeri için şöyle bir ifade yazılabilir;
p

Yi= ∑ φ j yi-j + εi
j =1

= φ 1 yi-1+ φ 2 yi-2+……….+ φ pyi-p + εi

(9)

Formülde i inci zamandaki değerin bundan p zamanındaki değerlerle doğrudan doğruya bağımlı
olduğu görülmektedir. φ i modelin regresyon katsayıları, εi bağımsız değişkendir (Beyazıt,
1996).
3. UYGULAMA

Uygulama için Johns nehrinin Buffalo ölçüm istasyonunda ölçülen günlük akım verileri
kullanılmıştır. Bu istasyon 29°35'46" enlem, 81°41'00" boylamında bulunmaktadır. Bulunduğu
bölge Amerika Birleşik Devletlerindeki Florida eyaletidir. İstasyon CSX ulaşım köprüsünden
yaklaşık 150 m yukarıda, Cross-Florida kanalından 3,84 km aşağıda ve nehir ağzından 142 km
yukarıda yer almaktadır. İstasyonun yerini gösterir harita Şekil.3’de gösterilmiştir.
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Şekil 3. İstasyonun coğrafi konumu

Mevcut olan köprünün ani bir taşkın durumunda maruz kalacağı akım değerlerini tahmin
etmek yoğun bir gözlem ağı ve fiziksel modellerin kalibrasyonu sonucunda elde edilmesi
mümkündür. Bu kadar yoğun çalışmaların her zaman mümkün olmaması nedeniyle yapay zeka
teknikleri kullanılarak gerçek zamanlı kısa aralıklı ölçüm değerleri modellenmiştir.
Çalışmada YSA, Sugeno bulanık model ve otoregresif modellerde kullanılacak veriler en
büyük değere bölünerek [0, 1] aralığında normalize edilmiştir. Her bir modelin eğitme aşaması
için 20 iteresyon yeterli görülmüştür. Çalışmada 15’er dakikada ölçülen akım ve sıcaklık verileri
kullanılmış olup modellerde eğitme aşamasında 480 veri (5 günlük) ve test aşamasında 96 veri (1
günlük) veri kullanılmıştır. Kullanılan veriler 17 Ekim 2003 saat 00:00’dan 23 Ekim 2003 saat
00:30’a kadar ölçülmüş akım verileridir.
YSA uygulaması için radyal tabanlı bir model oluşturulmuştur. Modeldeki katman sayısı 1
adettir. Nöron sayısı 10, hata hassasiyeti 0,0001 ve öğrenme katsayısı 0,3 dür. Katman sayısı ve
nöron sayısının değiştirilmesi hatalardaki değerleri değiştirmekle beraber nehir akım tahminleri
için bir optimum noktada bulunabilmektedir (Sudheer ve Jain, 2004). Bulanık mantık
modellerinde üyelik fonksiyonu olarak yamuk kesitli doğrusal fonksiyonlar kullanılmıştır (Şen
ve Altunkaynak, 2003). Her girdiye karşı üç adet üyelik fonksiyonu ile bulanık mantık modeli
oluşturulmuştur (Nayak ve diğ., 2004). İterasyon sayısı 20 dir. Otoregresif modelde ise Akaike
kriterine göre model tipleri incelenmiştir. Basitlik ve maliyet açısından AR(1), AR(2) ve AR(3)
modelleri kullanılmıştır.
Modellerin tahmin sonuçları ortalama karesel hata (OKH) ve korelasyon katsayılarına (R2)
göre karşılaştırılmıştır. N toplam veri sayısı olmak üzere OKH ifadesi aşağıdaki gibidir.
N

∑ (Yi

Gözlenen

OKH =

− YiTah min ) 2

i =1

(10)

N

Çalışmada değişik girdi kombinasyonları kullanılarak modeller oluşturulmuştur. Denenen
her bir kombinasyon için model test sonuçlarının korelasyon katsayılarıdeğerleri Tablo1’de
verilmiştir. Tablo 1’de A indisi ile gösterilen modeller akımları için oluşturulan modelleri S
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indisi ile gösterilen modeller sıcaklık için oluşturulan modelleri ifade etmektedir. Burada At-1 bir
önceki zamana ait seriyi ve At-2 ise iki önceki zamana ait seriyi ifade eder. Bu durumda test
aşamasındaki veriler kullanılarak elde edilen en yüksek korelasyon Sugeno-Bulanık mantık (SB)
modelindeki At-1 ve At-2 akım girdileri kullanılarak oluşturulan model çıktıları ile elde edilr.
Sıcaklık için en yüksek korelasyon yine aynı model tipine ait St-1 girdileri ile oluşturulan
modelden elde edilmiştir. Akım serileri için korelasyon katsayıları üç tip modelde de t-1 ve t-2
girdileri için en yüksek değerlerini almıştır. Sıcaklık için ise YSA ve SB modellerinde en yüksek
korelasyo t-1 girdisinde oluşurken otoregresif model de ise t-1 ve t-2 girdileri kullanılarak
oluşturulan modelden elde edilmiştir.
Tablo 1. Akım ve sıcaklık verilerinin test aşamasındaki R2 değerleri.
Model girişi
YSA
Sugeno Bulanık Mantık
Otoregresif Model
At-1
0,8675
0,8695
0,8504
At-1 ve At-2
0,8848
0,8881
0,8562
0,8657
0,8527
At-1, At-2 ve At-3
0,8719
St-1
St-1 ve St-2
St-1, St-2 ve St-3

0,8677
0,8655
0,8321

0,8691
0,8624
0,7805

0,8666
0,8672
0,8641

Tablo 2’de modellere ait ortalama karesel hata değerleri gösterilmiştir. Akım modelleri için
en düşük hata değeri üç tip model içinde At-1 ve At-2 girdileri kullanılarak elde edilen modellerde
oluşmaktadır. Tablo 1’de de aynı modeller için korelasyon katsayısı en büyük değerileri
vermektedir. Bu anlamda akım serilerinin korelasyonları ve karesel hataları uyum
göstermektedir. Sıcaklık modelleri için hesaplanan OKH değerleri de Tablo 2’de gösterilmiştir.
En düşük hata değeri St-1 girdi serisine karşılık gelen modelde oluşmuştur. Bu modele karşılık
gelen korelasyon katsayısı da Tablo 1’de sıcaklık modelleri arasındaki en yüksek katsayıdır.
Sıcaklık modellerinde akım dakilerden farklı olarak otoregresif model YSA ve SB modelleri ile
uyum göstermemiş ve en düşük hata St-1 ve St-2 modelinde gerçekleşmiştir.
Tablo 2. Akım ve sıcaklık verilerinin test aşamasındaki OKH değerleri.
Model girişi
YSA
Sugeno Bulanık Mantık
Otoregresif Model
At-1
8,09*10-3
8,10*10-3
7,23*10-2
-3
-3
At-1 ve At-2
6,91*10
6,70*10
7,19*10-2
-3
-3
At-1, At-2 ve At-3
7,94*10
8,09*10
7,55*10-2
St-1
St-1 ve St-2
St-1, St-2 ve St-3

5,78*10-3
5,81*10-3
7,23*10-3

5,75*10-3
6,10*10-3
9,63*10-3

3,75*10-2
3.30*10-2
4,00*10-2

Şekil 4-a’da akım modelleri arasında en yüksek korelasyonu ve en düşük hata değerinin
veren At-1 ve At-2 girdilerine karşı gelen Sugeno bulanık modele ve Şekil 4-b’de otoregresif
modele ait test verileri ve tahminlerin oluşturduğu zaman serileri görülmektedir. Şekil 5-a ve
b’de ise bu iki modele ait saçılma diyagramları ve denklemleri görülmektedir
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Gözlenen

Model sonucu

25
1.00
0.90
20
0.80

akım

0.70
15
akım

0.60
0.50
10
0.40
0.30
5
0.20
0.10
0.00
1.00

Gözlenen

Model sonucu

0.90
0.80
0.70

akım

0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1

11

21

31

41
51
Zaman (dakika)

61

71

81

91

Şekil 4. At-1 ve At-2 akım giriş için gözlenen ve a) Sugeno bulanık model sonucu hesaplanan b)
otoregresif model sonucu hesaplanan akım değerlerinin zaman serileri

.
1

1

y = 0.8679x + 0.0847
R 2 = 0.8881

0.9

0.8

0.8

y = 0.8856x + 0.053
R2 = 0.8562

0.7
0.6

0.6
0.5

0.4

0.4
0.3

0.2

0.2
0.1
0

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Şekil 5. At-1 ve At-2 akım girişi için gözlenen ve a) Sugeno bulanık modelinin b) otoregresif
model sonucunun saçılma diyagramları.

754

1

Şekil 6-a’ da sıcaklık modelleri arasında en yüksek korelasyonu ve en düşük hatayı veren
St-1 girdisine karşı gelen Sugeno bulanık modeline ait test verileri sonucunda elde edilen
tahminlerin ve gözlem verilerinin oluşturduğu zaman serileri görülmektedir. Şekil 6-b’de ise
sıcaklık verileri için St-1 girdisine karşı gelen radyal taban yapay sinir ağı modeline ait test
verileri ve tahminlerin oluşturduğu zaman serileri görülmektedir.
G özlenen
24.7

a)

24.6
24.5
sıcaklık(C)

M odel sonucu

24.4
24.3
24.2
24.1
24.0
23.9
23.8
23.7
23.6

Gözlenen

0

10

20

30

24.7

40

Model Sonucu

50

60

70

80

90

100

Zam an(dakika)

24.6
24.5
24.4

Sıcaklık(C)

24.3
24.2
24.1
24
23.9
23.8
23.7
23.6
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Zaman(dak)

Şekil 7. a) St-1 sıcaklık girişi için gözlenen ve Sugeno bulanık model sonucu hesaplanan b) St-1
sıcaklık girişi için gözlenen ve radyal sinir ağı model sonucu hesaplanan sıcaklık serileri.
Şekil 7 a ve b’ de ise iki model tipi için bu serilere ait saçılma diyagramları ve regresyon
denklemleri görülmektedir. Radyal yapay sinir ağı model hataları Sugeno bulanık modele oranla
yüksek oluşmuştur.
SONUÇLAR

Çalışmada taşkın gibi ani olayların tahmininde yapay zeka yöntemlerinin kullanılmasına ait bir
uygulama yapılmıştır. Sıcaklık verilerinin de gerçek zamanlı ölçümler ile tahmin performansı
değerlendirilmiştir. Genel olarak SB mantık modelleri diğer iki modele göre yüksek performans
göstermiştir. SB model YSA modele göre çok az farklar ile iyi sonuçlar verirken otoregresif
model akım ve sıcaklık tahminlerinde en yüksek hata değerlerine sahip model olarak tespit
edilmiştir. Uygulamacılara su kalitesi ve taşkınların gerçek zamanlı tahminlerinde yapay zeka
tekniklerinin otoregresif modellere göre daha iyi sonuçlar verdiği söylenebilir. YSA’nın ve SB
modellerinin uygulamalarda pratiklik kazandırılması açısından yararlı görülmektedir. Her iki
modelinde eğitim aşamalarında bazı zorluklar vardır. YSA’da tabaka, nöron sayısı ve öğrenme
oranlarının tespiti, SB’de ise üyelik fonksiyonlarının tespit edilmesi modellerin sonuçlarını
etkileyebilir. Bu çalışmada ise genel olarak modellerin optimizasyonundan çok tahmin gücü
araştırılmıştır. Sonuç olarak gerçek zamanlı tahminlerde yapay zeka yöntemleri istatistik
yöntemlere göre daha güvenilir şekilde kullanılabilir.
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0.99 y = 0.9292x + 0.0683
R2 = 0.8691
0.985

0.985

y = 0.9216x + 0.0757
R2 = 0.8677

0.98

0.98

0.975

0.975

0.97

0.97
0.965

0.965

0.96

0.96

0.955

0.955

a)

0.95
0.945
0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.95
0.945
0.945
0.99

b)
0.95

0.955

0.96

0.965

0.97

0.975

0.98

0.985

Şekil 9. St-1 sıcaklık girişi için gözlenen ve a) Sugeno bulanık modelinin b) radyal yapay sinir ağı
model sonucunun saçılma diyagramları.
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ÖZET

Bütün yıl boyunca hakim olan iklimsel özeliklerden dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(K.K.T.C.) planlı yaklaşımla gelecekte kıyılardan turizm etkinlikleri açısından yararlanılabilir.
Aynı zamanda deniz taşımacılığı ve Doğu Akdeniz çanağında seyreden petrol tankerlerinin
bakım – onarım etkinlikleri için Kıbrıs adası bazı coğrafik avantajlara sahiptir. K.K.T.C., bir ada
ülkesi olmasına karşın, derinlerdeki denizsel balık kaynaklarından yararlanamamaktadır. Derin
deniz Orkinos avcılığı yanında kıyıları boyunca uygun yerlere kurulacak balık çiftliklerinde
üretim olasıdır. K.K.T.C.’nin ana ekonomik sektörü olan turizm için etkinlikler gerekiyor. Bazı
yapısal düzenlemeler ve kıyı alanlarının koordineli yönetim planlaması ile K.K.T.C. sahip
olduğu değişik doğal kaynaklardan faydalanabilir. Denizsel yapıların tasarımında yerel dalga
özellikleri gerekir. K.K.T.C. kıyılarında hiç dalga ölçümü yapılmadığından gereken dalga
özellikleri bazı yöntemlerle tahmin edilmek zorundadır. Burada Gazimağusa kıyı alanlarında
gelecekte yer alacak denizsel yapılar için dalga tahminleri yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kıyı alanları, Planlama, Dalga, Barınak, Yat turizmi, Liman, Plaj
MANAGEMENT PLANNING OF COASTAL AREAS OF T.R.N.C.
ABSTRACT

Due to the climatic characteristics prevailing during the whole year, Turkish Republic of
Northern Cyprus (T.R.N.C.) has coastal areas being the main tourism destination that can be
benefit from a planned approach to her future. At the same time, due to her geographic position
Cyprus Island has some advantages for marine transportation, and for maintenance and repair
activities of petroleum tankers moving in the Eastern Mediterranean basin. Although T.R.N.C. is
an island country, she can not profit enough the natural potential of fish resources in deep water.
Besides the deep-water Blue Fishes catching it is also possible to establish fish breading systems
at convenient places along the coast. These activities are required especially for tourism which is
the principle economic sector of T.R.N.C. Through some structural implementations and
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coordinated management planning of coastal areas, T.R.N.C. can profit various natural
potentialities already she has. For the design of the marine structures the local wave
characteristics are essential. Since there are no wave measurements along the T.R.N.C. coastline,
the required wave characteristics must be estimated by some methods. Here wave characteristics
have been estimated for future marine structures that will be implemented in the coastal areas of
Gazimagusa.
Key Words: Coast, Planning, Wave, Shelters, Yatch tourism, Harbor, Beach
1. GİRİŞ

Karayı denizden ayıran çizgi olarak bilinen kıyı, aslında bir mekansal özelliğe sahiptir. Kara
ve deniz alanlarından oluşan kıyı mekanı; ürün alınan, insan etkinliklerini barındıran ve insanın
değişik gereksinimlerine olanak sağlayan bir ortamdır. Kıyı mekanının sahip olduğu bu
potansiyel nedeniyle insanlık, kıyılara aşırı ilgi duymuş ve duymaktadır. Dünya nüfusunun
yarıdan fazlası kıyı alanlarında yaşamakta ve farklı etkinlikler yapmaktalar. Deniz taşımacılığı
ve ulaşımı, güneş-deniz-kum turizmi, yatçılık, balıkçılık, dalma ve yelken sporları, doğal yapının
(canlı veya cansız) gözlemleri, vb. en yaygın etkinliklerdir.
Denizin doğal uzantısı olan kıyı şeridinde bitki ve hayvanlardan oluşan canlı doku, toprak,
su, hava ve insanın birlikteliği sonucu sürekli bir etkileşim gözlenir. Hassas mekanlar olarak
nitelenen deniz-kara ortak alanları; doğal dengede iken ekonomik kalkınmayı hedefleyen insan
faaliyetleri ile bir bozulma sürecine girebilmektedir. Deniz ve kıyı mekanlarının bozulması,
günlük yaşamı büyük ölçüde etkilemektedir. Hatalı planlanıp kullanılan kıyı alanlarında
sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmek zordur. Bu durumlarda kıyılarda onarılması güç ve hatta
imkansız yeni tepki sorunları ortaya çıkabilir.
Kısacası, kıyının dar bir şerit ve sınırlı bir kaynak olması yanında insan etkinliklerinin
giderek bu alana yoğunlaşması, kaynak tüketimi yanında çevre bozulmasını hızlandırmaktadır.
Sonuçta sorunların türü ve boyutları gün geçtikçe artmaktadır. Çarpık kentleşmenin yarattığı
sosyal ve teknik altyapı sorunları, kıyılarda su ve toprak kirliliği gibi çevresel sorunlar, kıyı
özelliklerinin bozulması gibi fiziksel sorunlar, flora ve faunanın yok olması gibi ekolojik
sorunlar, kıyı kentlerinin son senelerde turizm etkisinde yaşadığı kimlik ve kültür sorunları, yasal
düzenlemelerinden kaynaklanan yetki ve eşgüdüm sorunları, plansız programsız yapılan işlerden
kaynaklanan örgütlenme ve planlama sorunları kıyıda yaşayanları ve mühendisleri
zorlamaktadır.
Kıyı kullanımı tarih boyunca var olmasına karşın, içinde bulunduğumuz zamanda kıyı
mekanlarında; denetimsiz kentleşme, sanayileşeme ve bölgesel altyapı gelişimi yanında turizm
ve ikinci konut istekleri baskı unsuru olarak yükselen değerlerdir. Deniz taşımacılığı ve turizm
etkinliklerinin artması ile kıyılarda hızla liman – marina – otel – demiryolu – karayolu – köprü –
viyadük gibi altyapı inşaatları sonucu kıyı mekanlarının tahrip edilmesi hızlanmıştır. Ayrıca,
sanayide kullanılan ham maddenin ithali ve mamul madde ihracı gibi uluslararası ticari
etkinliklerin de sanayi tesislerinin kıyılara yakınlığını teşvik etmesi ve enerji tesislerinin genelde
kıyı alanlarında yer alması buraların bozulmasını ve kirlenmesinin hızlandırmıştır.
İnsanoğlu kıyı mekanlarından sürdürülebilir biçimde yararlanmak zorundadır. Hem yat
turizmine hem de kruvaziyer taşımacılığına uygun biçimde geliştirilecek ulusal limanlar,
K.K.T.C. ekonomisine önemli katkı sağlayabilecek durumdalar. Süveyş kanalı çıkışına ve
Ceyhan dolum tesislerine yakınlığı nedeniyle K.K.T.C. kıyıları için tersanecilik önemli bir
ekonomik potansiyel oluşturmaktadır. Kıyı ötesi yapay balıkçılık ve derin deniz balıkçılığı için
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uygun yerlerde modern balıkçı barınaklarının oluşturulması, ekonomik açıdan fayda
sağlayabilecektir. Ancak, K.K.T.C. kıyıları boyunca ülke ekonomik gelişimi için gerekebilecek
deniz ulaşımı, deniz turizmi, balıkçılık ve diğer kıyı kullanım yapıları topluca değerlendirilip bir
ulusal kıyı mekanı kullanım planlaması yapılması faydalı olur. Dalga özellikleri, her kıyı ve
liman yapısının tasarımında öne çıkacağından ilk önce bilinmek istenen yerel şartlardandır.
K.K.T.C. kıyılarında hiç dalga ölçümü olmadığından bu yazıda projeci mühendisler için
Gazimağusa kıyılarında yapılan dalga tahminleri ve dolgu yapılarının koruyucu örtüsüne
uyarlanması verilmektedir.
2. KIYI KULLANIMINDA MÜHENDİSLİĞİN VE YÖNETİM PLANLAMASININ
ÖNEMİ

Kıyı sınırı kara sınırından daha fazla olan K.K.T.C.’ nin kıyı mekanları; deniz ulaşımı ve
taşımacılığı, balıkçılık, turizm, endüstri gibi sektörlerin kullanımına açıldıkça doğal dengesi hızla
bozularak bazı tepki sorunları ortaya çıkmaktadır. Erozyon, yığılma ve çevre kirlenmesi
şeklindeki bu sorunlar, genelde doğal sistemlerle kullanıcı etkinliklerin uyumsuzluğundan doğar.
Her sorunda doğal faktörler ve kullanıcı sektörlerden kaynaklanan yapay etmenler vardır.
Mühendislik tasarımları ile bu tür sorunlara çözüm aranırken; doğal veya yapay sistemde yer
alan her bir etmenin boyutları, önem derecesi, olası etkileri ve tepkileri doğru biçimde
algılanmalıdır.
2.1. Mühendislik Yapıları

Mevcut ekonomik potansiyelinden yararlanmak için kıyı alanlarını kullanacak sektörlerin,
dengeli ve çatışmasız bir kullanım planlamasına sahip olmaları ve bu plan dahilinde hareket
etmeleri gerekmektedir. Kıyı alanları için en kapsamlı planlama, ABD de “Bütünsel Kıyı
Mekanları Yönetimi” (BKMY) adı altında geliştirilmiş bir modeldir.
Doğru yapılan kıyı alanı planı dahilinde bilinçli şekilde tasarlanmış kıyı ve liman yapıları ile
K.K.T.C., başta deniz turizmi ve ulaşımı sektörü olmak üzere, bütün sektörleri kârlı ve az
sorunlu etkinlikler haline getirebilir. Kısacası, kıyılarındaki mevcut yapıların rehabilitasyonu
yanında yeni modern kıyı ve liman yapılarının desteği ile sahip olduğu kıyı alanı potansiyelini
K.K.T.C. etkili hale dönüştürebilir. Kıyılarda öngörülen yapılar; doğal dengeye mümkün
olduğunca uyum sağlayan özelliklerde tasarlanmalılar. Kıyı dengesinde iki ana etmen, katı
madde hareketinden kaynaklanan erozyon ve yığılma oluşumlarıdır. Kıyılarda katı madde
hareketini kontrol eden faktörlerin fazlalığı yanında etki derecelerinin tam bilinmemesi, sorunları
güçleştirmekte ve analitik çözümlerini de bugün için imkansız yapmaktadır [Komar, 1976]. Her
yapay etkiye doğanın bir tepkisi vardır. İlgili tepkinin boyutları ve türü önceden tahmin
edilebilirse, ek mühendislik uygulamaları ile tepkiler sönümlenmeye çalışılabilir.
Kıyıların doğal konumu, modern yaşamın baskısı altında hızla bozulduğu bir gerçektir.
Sürdürülebilir kullanım için ivedilikle bir kıyı kullanım planı’nın hazırlanması ve her kıyı
tesisinin
- güdülen amacının bu plana uygunluğu
- varılmak istenen verimlilik düzeyi ve ülke ekonomisine katkıları
- istenmeyen yan etkilerini minimize edecek gerekli tedbirler
- uzun vadede kıyı kullanım hakkının devlette kalması
gibi özellikleri açıkça yer almalıdır.
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2.2. Kıyı Mekanlarının Yönetim Planlaması

Doğal dengeye erişmiş bir kıyıda yapılan her etkinlik, genelde etki – tepki ikilemi sonucu
doğal dengenin bozulmasına ve fiziksel görünümün değişmesine neden olmaktadır. Bu nedenle,
her mühendislik projesinin olası çevre etkisini detaylı çalışan ÇED raporu hazırlanıp onay
almadan uygulanması söz konusu olmamalıdır.
Kıyı alanları için en kapsamlı planlama, “Bütünsel Kıyı Mekanları Yönetimi” (BKMY) adı
altında geliştirilmiş bir modeldir. Tanımı yapılırsa, BKMY; sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı
içinde kıyı alanı kaynaklarının rasyonel ve dengeli biçimde kullanımı, kıyı mekanlarının önemli
doğal değerlerinin korunması ve sağlıklı bir sosyo-ekonomik-kentsel yerleşim dokusunun
oluşturulması için kıyıda yer alan tüm sektörel etkinlikleri kapsayarak planlama-uygulama ve
yönetim-denetim evrelerini içeren örgüt-yöntem-araçların belirlenmesine dönük bir modeldir
[Özer ve Özer, 2001 de Eke, 1996 dan alınmış].
Kaynak kelimesi görecelidir. Doğada var olup da kullanımı olmayan nesneler kaynak olarak
görülmezler. Ancak, her hangi bir gelişim sonucu aynı nesneye gereksinim duyulursa bir kaynak
olur. Kıyılar da gelişen teknolojiye bağlı olarak, şu an bilmediğimiz yeni tür kaynak özelliğine
sahip olabilecektir. Zamanımızda kıyıların dört tür kaynak özelliğinden bahsedebiliriz [Özer ve
Özer, 2001]:
- Ekolojik kaynak olarak kıyı; kendine has alt birimleri içinde birbirine bağlı hayvan ve
bitki dokuları için bir ekolojik zincir oluşturur. İnsanoğlu için bu alanda bulunan balıklar
önemli bir besi kaynağıdır.
- Doğal coğrafya kaynağı olarak kıyıda; (dinamik özellikte olan deniz – kara etkileşimi
sonucu) plajlar, falezler, sulak alanlar, kumullar ve kıyısal fundalıklar vardır. İnsanoğlu
için bu alanda bulunan plajlar önemli bir turizm kaynağıdır.
- Rekreasyon kaynak olarak kıyı; açık alanlar, kıyısal arazi oluşumları, koylar ve yakın
deniz alanlarına sahiptir. Bu alanlarda marina ve yat limanları, su altı dalıcılık ve suya
dayalı spor etkinlikleri, dinlence ve gözlem yapabilmek bizim için çok önemlidir.
- Tarih ve kültür kaynağı olarak kıyılar; insan eyleminin gerçekleşebileceği elverişli ortam
yaratabildiğinden tarihin her döneminde insanlar su yüzeylerine bitişik alanlara yerleşip
bazı yapılar ve anıtlar inşa etmişlerdir. İçinde yaşayanlar; tarihi yerleşim kalıntılarına,
mimari anıtlara, değişik kültür değerlerine sahiptir.
Geliştirilerek kullanılması ve korunması gereken kıyı alanları için uygulanmış kullanım
politikaları yetersiz kaldığından BKMY, yeni bir yöntem olarak geliştirilerek uygulanmaktadır.
Bu yöntemle kıyı alanında çekim odakları oluşturulurken; özellikle ulusal ve uluslararası turizmrekreasyonel gereksinimleri, kentsel fonksiyonları, sanayi ve ulaştırma etkinlikleri, vb talepler;
kıyı mekanı taşıma kapasitesini aşmadan bir plan dahilinde dengeli biçimde tasarlanarak
karşılanmalıdırlar.
Kıyı mekanı, sadece kıyı ve sahil şeridi olmayıp kıyı etkileşim alanının tümüdür. Doğal
değerlerin ve bunları etkileyecek yakın çevrelerin de kapsandığı kıyı mekanı için BKMY yapılır.
Özer ve Özer (2001), BKMY yi destekleyici ilkeleri şu şekilde vermektedir:
- Coğrafi bir sınır tanımlanmalıdır (Gerekli planlama ve tasarım çalışmaları yapılırken
yöredeki tüm deniz ve kara etkileşim kesimleri birlikte ele alınmalıdır).
- Potansiyeller ve kapasiteler belirlenmelidir (Kıyının doğal, ekolojik, sosyal, kültürel,
ekonomik ve tarihi özellikleri saptanıp bir envanteri çıkarılmalıdır. Sorunlar
detaylandırılmalıdır. Alan ekosisteminin taşıma kapasitesi belirlenip kabul edilebilir
bozulma düzeyi sınırı konmalıdır. Yani bir kaynağın kullanımdan ileri gelen geçici
bozunmasında kaynağın kendini onarabilme kapasitesi sınırı belirlenmelidir. Doğal bir
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kaynağın taşıyabileceği kullanım düzeyi; bir taraftan kaynağın fiziksel ve ekolojik
özellikleri, diğer taraftan da kullanım zaman ve biçimiyle değişebilmektedir).
Özgün bir örgütleme oluşturulmalıdır (Kıyı yönetimi; planlama, uygulama, denetleme
boyutlarında merkezi-bölgesel-yerel idarelerin yanında sivil toplum kuruluşlarının da yer
aldığı bir koordinasyon kurulu oluşturulmalıdır. Demokratik ve katılımcı bir karar
mekanizması ile mali kaynaklar yaratılmalıdır. Yönetim planının her aşamasında yerel
halkın katılımı sağlanmalıdır).
Mekansal planlama stratejileri geliştirilmelidir (Koruma-kullanma dengesi sağlanmak
koşulu ile çoklu sektör yaklaşımı benimsenmelidir. Kıyı mekanının potansiyel ve
sorunlarını dikkate alarak hassas kaynaklara yönelik risklerin azaltılmasını sağlayacak
alternatif senaryolar oluşturulmalıdır).

2.3. Gelişim Odakları ve Makro Stratejiler

Mekansal düzenleme stratejileri geliştirilirken bazı odak alanları belirlenir ve amaç-hedef
saptaması yapılır [Özer ve Özer, 2001]. Örneğin, Gazimağusa kenti için bu odaklar ele alınırsa,
dört kısımda incelemek gerekir:
-Aktivite geliştirme odağı; yoğun kullanımlı kıyısal mekanları içeren bölgeleri kapsar. Ulusal ve
uluslararası rekreasyonel, kentsel fonksiyonlar ve turizm taleplerinin bu mekanın taşıma
kapasitesini aşmayacak tarzda planlama ve tasarımla karşılanması sağlanmalıdır. Önerilecek
etkinliklerin mekan içerindeki konum ve dağılımlarının kıyı özelliklerini en az etkileyecek
biçimde tutulmalıdır. Ancak, kullanıcıların mekanın doğal ve estetik değerlerinden maksimum
düzeyde yararlanması sağlanmalıdır. Birbiri ile rekabet eden ve çelişki oluşturan türdeki etkinlik
yerine birbirini tamamlayan aktivitelerin kıyı mekanlarında yer alması teşvik edilmelidir.
- Yeniden geliştirme – onarım adağı; daha önceki etkinliklerden zarar görüp değer yitirmiş
kaynakları içerir. Bu kaynakların sağlıklaştırılması veya yenilenmesi sağlanmalıdır.
- Geçiş odağı; bir nevi tampon bölgedir. Etkinliklere ayrılan mekandaki gelişimlerin doğal miras
odağını doğrudan etkilememesi için seçilmiş önlem alanıdır.
- Doğal miras odağı; kıt kaynakların yer aldığı ve çok duyarlı olan kıyısal mekanları temsil eder.
Buralarda, sadece pasif rekreasyonel ihtiyaçlar karşılanırken insanlar doğa ile baş başa
kalmalarını sağlayacak düzenlemeler yer alabilir.
Gazimağusa kentinin tarihi yapıları yanında doğal, bozulmamış ve fazla kirlenmemiş kıyıları
var. Gazimağusa da kıyı mekanlarıyla bütünleşen bir kent oluşumu sağlanmalıdır. Örneğin, dışa
açılan bir kapı olarak uluslar arası ticaret limanı; kent için bir kültür ve turizm gelişim süreci
başlatıldığı için, yat ve yolcu limanı haline gelmesi çok faydalı olacaktır. Kıyı boyu mekanlar
halka açılıp arka alan turizme yönelik rekreatif etkinliklere olanak yaratılabilecektir. Keza Maraş
kıyı alanı ile Gazimağusa kıyı bölgesi; doğal plaj alanları, yaya yolları, yeşil alanları, kültür
siteleri, su parkları ve plaj sporları planlaması kapsanarak, bütünleşik biçimde ele alınıp aktivite
geliştirme odağı olarak seçilmelidir. Bilhassa tarihi Selamis kentinin batık ve karasal parçaları
birlikte ele alınıp hem kültür hem de rekreatif etkinliklere yönelik aktivite geliştirme odağı
olarak seçilmelidir
Mevcut kullanımlar nedeniyle hasar gören kıyı bandının yaşam kalitesini artırmak ve surları
düzensiz yapılaşma etkisinden arındırmak için yeniden geliştirme odağı olarak seçilmesi gerekir.
Kıyı bandında turizme uygun işlevler geliştirmek, insan ölçeğine saygılı mimari tarzın hakim
olduğu ve halka açık aktif kullanım katacak eklentiler (anfitiyatrolar, patent pistleri, kum
havuzları, heykeller, su havuzları, gibi) kıyı kullanımına ilgiyi artıracaktır.
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Gazimağusa, bağlantılı ve bazen kuruyan iki parçalı doğal göl alanlarına sahiptir. Bu alana
kentten ulaşım halen oldukça kolay olduğu için kısmen rekreatif amaçlı kısmen de çöplük
alanları şeklinde kullanılmaktalar. Bu göl alanlarının çevresi koşu – yürüyüş – bisiklet parkurları
ile yeniden bir rekreasyonel özellik kazandırılıp halkın etkinliklerine açılmalıdır. Doğal hayata
yeniden can verilmelidir. Bu yeni düzenleme, göl alanları için hem bir aktivite geliştirme odağı
hem de bir geçiş odağı oluşturup yaşamsal etkinliklere bu mekanı açacak ve çevre kirliliğini de
durduracaktır.
Gazimağusa için tarihi surlar, antik Selamis kenti ve kral mezarları Doğal miras odağı olarak
seçilebilecek turizm etkinliklerinde çok önemli kıyı mekanlarıdır.
3. DALGA TAHMİNLERİ

Kıyı mekânlarındaki gelişimler ancak bazı yapısal projelerle desteklenmek zorundadır. Deniz
ortamındaki yapı tasarımında dalgalar özellikleri olarak en fazla kuvveti yükleyecek dalgaların
yüksekliği, periyodu ve oluşum sıklığı önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bir çok dolgu türü
yapıların tasarımında “belirgin dalga” proje dalgası olarak seçilmektedir. Belirgin dalga, çıplak
gözle bakıldığında denizde gözlenebilen dalgadır. İlgili dalga özelikleri; rüzgâr hızı, fırtına
süresi, feç mesafesi (kabarma alanı uzunluğu) ve genişliği, su derinliği gibi etmenlere bağlıdır.
Bilhassa feç mesafesi (F), rüzgâr esme süresi (t), ve rüzgâr hızı (U) fırtına dalgalarının
özelliklerini belirler. Hesaplarda kullanılan verileri dalga periyodu (T), dalga yüksekliği (H) ve
dalganın gelme yönü oluşturur.
Rüzgâr su yüzeyinde bir pürüzlülük oluşturunca havadan suya olan enerji transferi giderek
artarak daha büyük dalgaların oluşumu gözlenir. Enerji transferi, rüzgârın hızındaki artış dışında
hem süreye hem de feç mesafesine bağlı olarak artar. Aynı rüzgâr hızında belirli bir sürede
dalgalar feç boyunca büyüyerek yayılacaklardır. Rüzgâr hızı (U), feç uzunluğu (F) ve esme
süresi (t) arttıkça fırtınanın ürettiği dalgaların ortalama yüksekliklerinde artma gözlenmektedir.
Fakat bu artış bir sınır değerini aşmamaktadır. Sınır değerlerini veren fırtına şartında rüzgârdan
dalgalara geçen enerji miktarı, dalgaların kırılma ve türbülansı nedeniyle harcadıkları enerji
miktarı ile dengelenmektedir.
Feç mesafesinin hesaplanmasında değişik yollar kullanılabilir. En yaygın olanı, haritalardan
yararlanılarak etkin feç uzunluğunun hesabıdır. Esas yönden başlayarak iki taraf da toplam 450
lik açıya kadar 7.50 lik aralıklara ayrılır ve feç uzunlukları (Li) ölçülür. Sonra
F= ∑ Li*Cos2αI / ∑ Cos αI

( 1)

ifadesi kullanılarak etkin feç uzunluğu (F) hesaplanır. Burada αI her açı için ilgili yönün ana yönle
yaptığı açıdır.
Tablo 1. Gazimağusa koyunda yönlere göre feç mesafeleri.
BÖLGE
GAZIMAGUSA

YÖN
DOĞU
KUZEYDOĞU
GÜNEYDOĞU

766

FEÇ MESAFESI (km)
165.2
201.7
192.6

3.1. CERC Yöntemi

Mühendislik yapılarının tasarımı yerel dalga özelliklerinin bilinmesini gerektirir. Ancak,
K.K.T.C. kıyılarında ölçümlerle sağlanmış dalga verileri bulunmadığından tasarımcı mühendisler
önce dalga tahminleri yapmak zorundadırlar. Dalga tahminleri için literatürde farklı yöntemler
olmasına karşın en yaygını, rüzgar özellikleri ve feç mesafesini esas alan “CERC” yöntemidir
[Yüksek ve ark., 1998 ve CERC, 1984].
Bu çalışmada tek veri olan meteorolojik rüzgar kayıtları kullanılmaktadır. İlgili rüzgar
hızlarının CERC metoduna göre deniz seviyesinden 10 m yükseklikte ölçülmüş olması
gerekmektedir. Fakat K.K.T.C. - Devlet Meteoroloji Dairesi’nden alınan rüzgar verileri
Gazimağusa bölgesi için deniz seviyesinden 2.65 m yükseklikte ölçüldüğü için
U(10) = U(z) (10/z)1/7

( 2)

formülü kullanılarak, hesaplamalarda gerekli olan ve deniz seviyesinden 10 m yükseklikteki hız
bulunur. Burada U(z), deniz seviyesinden “z” m yüksekte olan rüzgar hızıdır. CERC metodu ile
dalga tahmini yaparken rüzgar hızı yerine rüzgar gerilme faktörü kullanılmaktadır. Rüzgar
gerilme faktörü ise
UA = 0.71 U1.23

( 3)

bağıntısı ile verilir. Burada U (m/s) rüzgar hızıdır.
3.2. Gazimağusa Koyu için Dalga Değerleri

Yapılan hesaplardan feç, tam gelişmiş deniz durumu hali için bulunan feçten küçük ve esme
süresi de tam gelişmiş deniz durumu halinden daha küçük olduğundan gelişmekte olan deniz
durumu için dalga oluşumu söz konusudur. Denizin durumu belirlendikten sonra her yıl için
belirgin dalga yüksekliği ve periyodu hesaplanabilir.
Rüzgar hızları (gerekli yükseltide) bulunduktan sonra Gazimağusa koyu için dalga tahminleri
yapılmıştır. Tablo 2-4 Gazimağusa koyunun maksimum belirgin dalga özelliklerini vermektedir.
Gazimağusa koyu için elde edilen yıllık en büyük değerler kullanılarak belirgin dalga
yüksekliklerinin frekans dağılımları çizilince Şekil 1- 3 de görülen değerler ortaya çıkar. Bu
değerlerin farklılığında feç mesafesi yanında hakim rüzgar yönü ve rüzgar hızı büyük rol
Tablo 2. Gazimağusa - Kuzey Doğu yönü için yıllık maksimum
belirgin dalga yüksekliği ve periyodu.
Yıl

Hs (m)

Tm (s)

Ts (s)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2.96
2.96
2.69
3.08
5.58
7.50
2.32
2.24
1.63
1.54
1.63

8.13
8.13
7.83
8.26
10.48
11.79
7.37
7.28
6.40
6.27
6.40

7.72
7.72
7.43
7.85
9.95
11.20
7.00
6.91
6.08
5.95
6.08
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oynamaktadır. Uygulamacılara bir örnek olsun diye, Gazimağusa için Doğu yönü dalgaları
kullanılarak dolgu yapılarının koruyucu tabakası taş veya tetrapod ağırlıkları (Tablo 5 ve 6)
hesaplanmıştır.
Tablo 3. Gazimağusa – Güney Doğu yönü için yıllık maksimum
belirgin dalga yüksekliği ve periyodu.
Yıl

Hs (m)

Tm (s)

Ts (s)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2.26
2.17
3.17
2.20
5.68
3.47
0.00
2.31
3.63
2.24
3.17

7.30
7.18
8.35
7.22
10.55
8.66
0.00
7.36
8.82
7.28
8.35

6.93
6.83
7.94
6.85
10.02
8.23
0.00
6.99
8.38
6.91
7.94

Tablo 4. Gazimağusa – Doğu yönü için yıllık maksimum
belirgin dalga yüksekliği ve periyodu.
Yıl

Hs (m)

Tm (s)

Ts (s)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2.72
2.72
7.31
3.86
5.99
2.49
1.76
1.98
2.59
1.96
1.22

7.85
7.85
11.67
9.03
10.77
7.59
6.60
6.92
7.71
6.89
5.71

7.46
7.46
11.09
8.58
10.24
7.21
6.27
6.57
7.32
6.54
5.42
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Şekil 1. Gazimağusa– Kuzey Doğu yönü için belirgin dalga yüksekliğine göre frekans dağılım
grafiği.
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Şekil 2. Gazimağusa – Güney Doğu yönü için belirgin dalga yüksekliğine göre frekans dağılım
grafiği.
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Şekil 3. Gazimağusa– Doğu yönü için belirgin dalga yüksekliğine göre frekans dağılım grafiği.
4. SONUÇLAR

Kıyı alanını, denizi ve arka karasal alanı (hinterlandı) içine alan kıyı mekanları; sahip
oldukları ekolojik, coğrafi, rekreasyonel ve tarihi özellikleri nedeniyle sosyo-ekonomik
kalkınmada öne çıkarlar. Ancak, bunların her biri gelecek kuşakların bizdeki emaneti olan ulusal
doğal kaynaklardır. Belirli bir taşıma gücü olan ve çok karmaşık yapısal özellikteki bu potansiyel
kıyı alanlarının kullanılmaları esnasında mutlaka sorunlar yaşanır. Sorunlara da yapısal açıdan
mühendisler çözüm ararlar.
Her sorunun doğal girdileri yanında insanın kullanım etkinliklerinden kaynaklanan yapay
etmenleri vardır. Kıyılardaki doğal olayların parametreleri çok ve değişken olması yanında
sonradan yapay olarak katılan etmenlerin de olay fiziğini daha da karmaşık hale getirmesi
çözümü güçleştirmektedir. Doğal mekanizmayı iyi bilen uzmanlar; olası yapay etmenlerin
etkilerini fiziksel veya matematiksel modeller üzerinde inceleyip bulgular ışığında projeleri
hazırladığı zaman olumsuzlukların azalabileceği söylenebilir. Unutulmamalı ki, her yapay etkiye
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doğanın bir tepkisi olacaktır. İlgili tepkinin boyutları ve türü önceden tahmin edilebilirse, ek
mühendislik uygulamaları ile tepkiler sönümlenmeye çalışılabilir.
Tablo 5. Gazimağusa bölgesi için liman yapımında kullanılacak kaba köşeli ocak taşı ağırlıkları
(Doğu)

100 yıllık dönüş
aralığı

50 yıllık dönüş
aralığı

30 yıllık dönüş
aralığı

10 yıllık dönüş
aralığı

cotβ

d=10m

d=20m

d=10m

d=20m

d=10m

d=20m

d=10m

d=20m

1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0

Yapının
Başı (ton f)
12.4
10.6
8.6
11.3
9.7
7.9
41.5
35.6
28.9
29.6
25.3
20.6
14.7
12.6
10.2
6.9
5.9
4.8
107.8
92.4
75.0
71.0
60.9
49.4

Yapının
Gövdesi
(ton f)
9.9
7.5
5.0
9.0
6.8
4.5
33.2
24.9
16.6
23.7
17.7
11.8
11.8
8.8
5.9
5.5
4.1
2.8
86.3
64.7
43.1
56.8
42.6
28.4

Hasar faktörüne göre yapının gövdesinde
kullanılacak taşların ağırlıkları
W (ton f)
%5-10

%10-15

%15-20

%20-30

8.1
6.1
4.1
7.4
5.5
3.7
27.1
20.3
13.5
19.3
14.5
9.7
9.6
7.2
4.8
4.5
3.4
3.4
70.4
52.8
35.2
46.4
34.8
23.2

6.0
4.5
3.0
5.5
4.1
2.7
20.1
15.1
10.1
14.3
10.8
7.2
7.1
5.3
3.6
3.3
2.5
2.5
52.3
39.2
26.1
34.4
25.8
17.2

5.0
3.7
2.5
4.5
3.4
2.3
16.6
12.4
8.3
11.8
8.9
5.9
5.9
4.4
2.9
2.8
2.1
2.1
43.1
32.3
21.6
28.4
21.3
14.2

4.0
3.0
2.0
3.6
2.7
1.8
13.3
10.0
6.6
9.5
7.1
4.7
4.7
3.5
2.4
2.2
1.7
1.7
34.5
25.9
17.3
22.7
17.0
11.4

Kıyıların fonksiyonel kullanımı ve koruma olgusu birlikteliği en önemli kriter olarak önümüze
çıkar. Kıyılarda
- ulaştırma ve ticaret (limanlar, rıhtımlar ve iskele veya dolfinler, serbest bölge)
- turizm (plajlar, oteller, marinalar)
- balıkçılık (balıkçı barınağı, çekek yeri, konutlar, pazar ve soğuk hava depoları)
- enerji (termik ve nükleer santraller, dolum veya boşaltım tesisleri)
- endüstri (tersane, paketleme tesisleri, fabrikalar)
amaçlı yapılaşma veya etkinlikler olmaktadır. Hepsinin ortak yanı, sürdürülebilir yararlanmayı
sağlayacak çevre faktörünü ön planda tutmaktır. Çevre korumacılığı birincil işlev olarak
projelerde ele alınmalıdır.
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Tablo 6. Gazimağusa bölgesi için liman yapımında kullanılacak tetrapod ağırlıkları
(Doğu)

100 yıllık dönüş
aralığı

50 yıllık dönüş
aralığı

30 yıllık dönüş
aralığı

10 yıllık dönüş
aralığı

cotβ

d=10m

d=20m

d=10m

d=20m

d=10m

d=20m

d=10m

d=20m

1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.5
2.0
3.0

Yapının
Başı (ton f)
6.6
5.4
5.0
6.0
4.9
4.5
22.1
18.1
16.6
15.8
12.9
11.8
7.8
6.4
5.9
3.7
3.0
2.8
57.5
47.0
43.1
37.9
31.0
28.4

Yapının
Gövdesi
(ton f)
5.0
3.7
2.5
4.5
3.4
2.3
16.6
12.4
8.3
11.8
8.9
5.9
5.9
4.4
2.9
2.8
2.1
1.4
43.1
32.3
21.6
28.4
21.3
14.2

Hasar faktörüne göre yapının gövdesinde
kullanılacak taşların ağırlıkları
W (ton f)
%5-10

%10-15

%15-20

%20-30

3.7
2.8
1.8
3.3
2.5
1.7
12.3
9.2
6.1
8.8
6.6
4.4
4.4
3.3
2.2
2.0
1.5
1.0
31.9
24.0
16.0
21.0
15.8
10.5

3.0
2.2
1.5
2.7
2.0
1.3
9.9
7.4
5.0
7.1
5.3
3.5
3.5
2.6
1.8
1.6
1.2
0.8
25.7
19.3
12.9
17.0
12.7
8.5

2.5
1.9
1.3
2.3
1.7
1.1
8.4
6.3
4.2
6.0
4.5
3.0
3.0
2.2
1.5
1.4
1.0
0.7
21.7
16.3
10.8
14.3
10.7
7.1

2.1
1.6
1.0
1.9
1.4
0.9
6.9
5.2
3.5
4.9
3.7
2.5
2.4
1.8
1.2
1.2
0.9
0.6
18.0
13.5
9.0
11.8
8.9
5.9
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İÇMESUYU TEMİNİ SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Nesrin BOSTANCI
DSİ İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 06100 Yücetepe / ANKARA
nesrinb@dsi.gov.tr
ÖZET

İçmesuyu temin sistemlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri on ayrı başlık
altında örneklerle anlatılarak, iki başlık altında da Yeni İhale Yasası, Avrupa Birliği ve
çalışmalarımız konusundaki düşünceler belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İçmesuyu temini, isale hatları, arıtma tesisi, şebeke, su kayıpları, regülatör,
projelendirme kriterleri, deprem ve içmesuyu sistemleri, Yeni İhale Yasası, AB’ye hazırlık
çalışmaları.
FACED ISSUES AND OFFERED SOLUTIONS IN WATER SUPPLY SYSTEMS
ABSTRACT:

Faced issues and offered solutions in water distribution systems were given with examples
under ten different titles. Also in two titles, New Bidding Law, EU and our preparation studies
were given in brief.
Keywords: Water supply, transmission lines, treatment plant, water network, water leakage and
losses, regulator, project criterion, earthquake and water supply systems, New Bidding Law,
Preparation Studies for EU.
1. GİRİŞ
DÜNYADA NE VARSA, SUDA YAŞADI ÖNCE
SU GEÇER ÜSTÜMÜZDEN, DOĞUNCA VE ÖLÜNCE...

Dizeleri suyun hayat için temel madde olduğunu sanatsal olarak dile getiriyor.
SU ÇETİN BİR MUARIZDIR,
EN KÜÇÜK HATALARI KEŞFETMESİNİ BİLİR VE PAHALI ÖDETİR!
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Dizeleri ise; suyun kuvvetli, güçlü bir karşı koyucu olduğunu, en küçük hatanın olumsuz
tesirlerinin büyük olacağını anlatıyor.
Bilindiği üzere atasözleri, deyişler, söylemler günlük hayatta karşılaşılan olayların kısa ve
öğüt veren anlatımlarıdır.
Bu sözler ve başlangıçla, su ve su mühendisliğinin önemi anlatılmak istenmiştir.
İnsan hayatı ve sağlığı; her şeyden önce temiz ve sağlıklı su ihtiyaçlarının karşılanmasına
bağlıdır. İnsanlar için gerekli olan su ihtiyaçlarının temin edilerek hizmetlerine sunulması
medeniyetin gereğidir.

Mühendislik hizmetleri büyük emek gerektirir. Yapımı gerçekleştirilen tesislerden planlanan
bütün faydanın temin edilmesi, problemsiz çalışması ile de amacına ulaşır. Bu amaca
ulaşılabilmesi, etüd, planlama, projelendirme, yapım ve işletme safhalarında her şeyden önce
bilimsel prensiplerin tam olarak uygulanmasını gerektirir.
Su kullanımının miktarı, toplumların gelişmişlik düzeyleri ve kişilerin yaşam standartları
adına önemli bir göstergedir. Yaşam standardına bakıldığında; suyun, daha iyi bir yaşamın
vazgeçilemez en önemli maddesi, hayat kaynağı olduğu görülür. Yaşam standardının yüksek
olduğu insanların yaşadığı ülkeler gelişmiş ülkelerdir.
İçmesuyu ve alt yapı tesislerinin durumu gelişmişliğin ve kalkınmanın en belirleyici faktörleri
olup, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli ölçülerdir. Alt yapı tesisleri, yerleşim
birimlerine sağlıklı içmesuyu temini, kanalizasyon, ulaşım, enerji ve haberleşme gibi geniş bir
hizmet grubunu kapsar. Alt yapı tesisleri ile ilgili problemi olmayan ülkeler en önemli
sorunlarını çözmüş demektir.
İçmesuyu temini alt yapı hizmetleri grubu içinde yer alır.

Türkiye’de alt yapı konusunda çok önemli çalışmalar yapılmış olup, Ülkemiz bu konuda
büyük bir mesafe katetmiş olmakla beraber halen çalışmalar gelişme göstererek devam
etmektedir.
İçmesuyu temini için verilecek olan hizmet, etüd safhasından başlar, fizibilite, planlama,
projelendirme, inşaatın gerçekleştirilmesi ile tamamlanır, işletme çalışmaları ile devam eder.

Bu süreç içersinde görev konuları hemen hemen her aşamada ağırlıklı olarak inşaat
mühendisliğini ilgilendirmekle beraber; makina, elektrik, kimya, çevre, metalurji, meteoroloji
mühendisliği, şehir planlanlama, ekonomi, yönetim ve hukuk meslek gruplarına ait konularında
da önemli çalışmalar yapılır.
Görüldüğü üzere bir içmesuyu temini projesinin hazırlanarak inşaatının tamamlanması ve
biten tesisin işletilmesi birçok meslek grubunun bilgisi, uzmanlığı, müşterek ya da müstakil
çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.
İçmesuyu temini konularında, üniversite eğitimi sırasında branşlara göre belli düzeylerde
dersler ve projelerle eğitim verilmektedir. Genel hatları ile mühendislerin bilgi sahibi olduğu
içmesuyu temini konusunda proje ve inşaat uygulamaları esnasında karşılaşılan teknik ve
kurumlar arasındaki ilişkilerde ve mevzuata yönelik karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri bu
tebliğin konusunu oluşturmaktadır. Konular on başlık altına açıklanmıştır. İki başlık altında da
yeni İhale Yasası ve Avrupa Birliği konularında düşünceler belirtilmiştir.
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2. KONULAR
2.1. Kuruluşlar Arasında Koordinasyon Sağlanmasının Önemi

Ülkemizde nüfus temel alınarak yapılan görevlendirme tasnifi ve çeşitli düzenlemelerle
içmesuyu hizmetinin halka sunulmasında, hizmet veren kuruluşların çalışmaları ve birbirleri ile
olan müşterek çalışmalarında meydana gelmiş bulunan bazı olumsuzluklar ve olumsuzlukların
kaldırılmasına yönelik öneriler.
İçmesuyu temini ile ilgili olarak; Köy hizmetleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel
Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yasalarla belirlenen sınırlar dâhilinde ve nüfusa
dayalı bir tasnif altında hizmet vermektedir. Ayrıca bazı belediyeler de tamamen ya da kısmen
içmesuyu hizmetlerini kendileri gerçekleştirmektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1053 sayılı yasa ile Ankara, İstanbul ve nüfusu 100 000 ‘in
üzerinde olan ve Bakanlar Kurulu Kararı bulunan yerlere içmesuyu temini hizmeti vermektedir.
Bu hizmetin kapsamı da suyun bulunması, yüzey suyu kullanılacak ise baraj ya da regülatör
yapılarak suyun alınmasının temin edilmesi, yerleşim yerine isale edilmesi, gerekiyor ise arıtma
tesisi yapılması, arıtıma ihtiyaç duyulmayan menba ya da yeraltısuyu kullanılacak ise de uygun
şekilde kapte edilmesinin sağlanması, ihtiyaç durumuna göre büyük depoların ve ana besleme
hatlarının yapılmasıdır. Bu hizmetin gerçekleştirilebilmesi de planlama, etüd, jeolojik, jeofizik,
projelendirme, inşaatını gerçekleştirme ve belediyesine devir işlerini kapsamaktadır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu hizmetin ifası esnasında hizmet götürülen yerleşimin
belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü ile zaman zaman da Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ile koordineli çalışmak, durumundadır.
Gerekli koordinasyonun tam olarak sağlanamaması durumunda projenin özüne yönelik ciddi
problemlerle karşılaşılmıştır. Burada, koordinasyondan kastedilen; işin kendi seyri içinde, olması
gereken zamanda ve bütün detayı kapsayan, bir daha değişmeyecek şekilde olmasıdır.
Zamanında yapılmayan ve değişen talepler işi, projelendirme ya da inşaat safhasında dönüşü zor
noktalara taşımakta, işe zarar vermektedir. Bu zarar projeden umulan faydanın sağlanamamasına
neden olmaktadır. Görünürde talepler tam ya da kısmen yerine getirilmiş olmakta ancak özünde
iş yara almaktadır.
Şanlıurfa İçmesuyu ve Mardin-Kızıltepe İçmesuyu Projelerinde Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ile olan koordineli çalışmalarımızda olumlu bir nokta yakalanmakla beraber,
istenilen mertebede gerçekleşmemiştir.

Balıkesir içmesuyu temininde ise İller Bankası genel Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun
tam olarak sağlanamamasından dolayı, kat’i projedeki çözüm ve çalışma prensibi tersine
dönmüş, projenin işletme tasarımı değişmiştir. Bu tür değişikliklerin zorunluluk altında
yapılması yerine zamanında müdahalelerle daha sağlıklı çözümler üretilmesi gereklidir.
Kahramanmaraş İçmesuyu Projesinde ise İller Bankası Genel Müdürlüğü ile olması arzulanan
koordinasyon tam olarak sağlanmış, iki ayrı kurum tarafından gerçekleştirilen projeler, suyun
temini, depolara kadar getirilmesi ve şebeke projeleri, farklı zamanlarda ancak bir bütün olarak
tamamlanmıştır. İnşaatı halen sürdürülmektedir. Ancak, Belediye tamamen farklı kriterleri olan
başka bir içmesuyu temin sisteminin inşaatını gerçekleştirmektedir.
Belirtilen hususlar ciddi derecede kaynak israfına neden olmaktadır. Bu gün itibari ile yasalar
gereği farklı kurumlarda yürütülen hizmetlerdeki koordinasyonun zamanında ve eksiksiz olarak
gerçekleştirilmesi zarureti vardır.
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kanun gereği artık bulunmayacaktır. Görev kapsamındaki
içmesuyu hizmetleri konusunda şu anda bir husus belirtilmesi mümkün olamamakla beraber,
içmesuyu hizmetleri açısından henüz tek bir kurumun görevli olmaması nedeniyle yine temas
kurulması gereken kurum ya da kurumlar olabilecektir.
2.2.

Güzergâh, Tesis Yerlerinin Seçimi ve Kamulaştırma Konuları

İçmesuyu sistemi güzergâhı, güzergâh üzerindeki tesislerin yerleşkesi, yer seçimi, yerel
yönetimlerle olan ilişkiler, teknik ve teknik olmayan nedenlerle yaşanılan sorunlar, kamulaştırma
konuları, İstanbul Melen Sistemi, İzmir İçmesuyu Gördes ve Çağlayan Projesi ile Mardin
Kızıltepe İçmesuyu Projesinden örnekler.
İçmesuyu temin sistemi planlama ve projelendirilmesinde temel prensiplerden birisi de, suyun
en ekonomik şekilde kullanıcının hizmetine sunulmasıdır. Bu prensip ve amaç dâhilinde
alternatifli çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalardan ilgili belediyeler haberdar
edilmekle beraber, çeşitli nedenlerle ekonomik olarak planlaması ve projelendirmesi yapılan
içmesuyu temin sistemlerinde, isale hattı güzergâhı üzerinde ya da tesislerin bulunduğu yerlerde
çok çeşitli sorunlarla karşılaşılmakta proje revizyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Revizyon yapılması ihtimalinini ortadan kaldıracak tedbirlerin planlama ve projelendirme
aşamasında alınmasında fayda vardır.
İçmesuyu temin sisteminin yerleşkesinin seçiminde temel belirleyici, hidrolik koşullardır yani
suyun kaynaktan alınarak kullanım beldesine en ekonomik şekilde ulaştırılmasıdır. Yapılan etüd
çalışmalarının neticesinde bu çalışma için birden fazla alternatif üzerinde çalışılması
şartnamelerde belirtilir. Taslak olarak düşünülen alternatiflerde tesis yerleri ve isale hattı
güzergâhında kullanılacak alanların; sit alanı, askeri bölge, orman, maden ocağı ruhsatlı alan ve
mezarlık olup olmadığı etraflıca tetkik edildikten sonra, kamulaştırma yönü ile de minumum
miktarda kamulaştırma gerektirmesi göz önüne alınarak yerler ve güzergah tespit edilmeli, tesis
yerleri ve güzergah kesinleşene kadar mümkün mertebe gizlilik içersinde hareket edilmeli,
kesinleştikten sonra da yerel yönetimlerle temasa geçilerek, tesisler için kullanılacak alanlarla
ilgili gerekli koruyucu önlemleri almaları sağlanmalıdır.

Büyük İstanbul İçmesuyu II. Merhale Projesi, Melen Sistemi’ nde; güzergâhın tespiti
sırasında yapılan çalışmalar esnasında bilgi sahibi olan kişilerce kamulaştırmalarda yüksek değer
elde edebilmek için tapulu olan arazilerin üzerinde yapılaşma gözlendiği gibi, güzergâh üzerinde
tapusu olmayan yerlerde bile çeşitli tesisler yapılmış, işin yürütülmesi esnasında ciddi sıkıntılarla
karşılaşılmıştır.
Mardin–Kızıltepe İçmesuyu Projesinde işin aciliyeti ve kamulaştırma işlemlerinin zaman
alması nedeni ile kamulaştırma sorununu asgariye indirecek çözüm düşünülerek, güzergâh
mevcut yola paralel ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kamulaştırma sınırının hemen
yanından geçirilmiştir.
İzmir İçmesuyu Gördes ve Çağlayan Projesinde ise; hesaplar neticesinde su maliyeti nedeni
ile uygun olan alternatifteki arıtma tesisi yerinde, askeri bölge, sit kurulları ve orman izinleri
konusundaki problemler aşılmakla beraber, Belediye uygulamalarının Danıştay tarafından
durdurulması nedeni ile civardaki maden ocaklarından dolayı arıtma tesisinin yerinin
değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Yukarıda açıklanan yer tespiti konularındaki hassasiyetin bu
projede dikkate alınmasına rağmen bu durumun meydana gelmesi İzmir Kenti’ nin
özelliklerinden, kente yakın yerde arıtma tesisi yeri bulunmasının, Nato’ya ait askeri bölgelerin
fazla oluşundan kaynaklanmıştır. Revizyon yapılmadan projenin bitirilmesi de bir seçenek
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olmakla birlikte inşaat esnasında yaşanması muhtemel sorunların önceden bertaraf edilmesi ve
maden ocaklarının da ülkeye verdikleri katma değer dikkate alınmıştır.
Bu hususta sonuç olarak İçmesuyu temin sisteminin yerleşkesinin tespit edilmesinde dikkate
alınması gereken faktörlerin çok fazla olduğu ve sağlıklı olarak değerlendirilmesinin gerektiği
söylenebilir.
2.3. Su Alma Yapıları

Su alma yapıları içmesuyu temin sistemlerinin başlangıç noktalarıdır. Sistemde yeraltı suyu
kullanılıyor ise su kuyular vasıtası ile yüzey suları kullanılıyor ise nehirlerden regülâtörler,
barajlardan su alma yapıları vasıtası ile menba suyu kullanılıyor ise de kaptaj yapıları ile alınır.
Su, her ne şekilde alınıyorsa alınsın temel prensip, kirlenmesine sebep olan faktörlerin ortadan
kaldırılması ya da kirlertici unsurlardan uzak durulması, tesis edilen su alma yapılarının himaye
ve koruma alanları ile ilgili hassasiyetlerin - bunlar projelendirme ya da yasa hükümleri olabiliryerine getirilmesidir.
Su ihtiyacı fazla olan yerleşimlerin su ihtiyaçları genellikle barajlardan karşılanmaktadır. Su
alınacak barajın içmesuyu amacının dışında gayelerinin olması durumunda su alma yapılarının
projelendirilmesinde belli kısıtlamalar olabilmekte, sulamalar için düşünülen yapıdan içmesuyu
için de branşman bırakılmaktadır.
Barajdan içmesuyu temininde; su alınmasının en ideal yolu baraj rezervuarının çeşitli
kotlarından su alınmasına imkân verecek kademeli bir su alma yapısının projelendirilmesidir. Bu
şekilde barajın yüzeye yakın kısımlarından daha iyi kalitede suyun alınması mümkün olabildiği
gibi, suyun azaldığı zamanlarda düşen kotlardan da su alınması mümkün olabilir. Ancak,
barajdan alınan suyun kalitesinin izlenmesi gereklidir.
Kademeli su alma yapısını projelendirken dikkat edilecek en önemli husus baraj
rezervuarında suyun alınacağı en yüksek kot seviyesidir. Sistemin hidrolik dizaynı yapılırken
belli bir emniyet payı da bırakılarak suyun alınacağı kot tespit edilir, ancak bu aşamada göl
rezervuarının kot durumu için yapılan planlamaların dikkate alınması çok önemlidir. Baraja daha
sonra su aktarımı planlanmış ise hidrolik sistem için başlangıçtaki piyezometre kotunun buna
göre tespit edilmesi gereklidir.
Diğer önemli bir konu da su alma yapısının çalıştırılması, kapakların kumandası için gerekli
olan enerji kaynağının kesintisiz ve sağlıklı çalışmasıdır. Bu nedenle enerji temini ve
yedeklenmesi hususlarında hassasiyet gösterilmelidir.
2.4. İsale Hattı Güzergâhının Tespit Edilmesi, Projelendirilmesi, Hendek Şartları Nedeni
ile Meydana Gelen Sorunlar, Sanat Yapılarının Sistemdeki Durumları ve Sorunların
Aşılması

İsale hattı güzergâhının tespiti için belirleyici olan hidrolik şartların sağlanmasından sonra,
hattın sağlıklı olarak hizmet verebilmesi için, önemli noktalardan birisi de hattın geçtiği arazinin
zemin durumunun uygunluğudur. Bu hususla ilgili olarak yapılan jeolojik çalışmaların iyi bir
şekilde değerlendirilmesi gereklidir. Hidrolik şartlar nedeni ile zemini uygun olmayan, yüksek
maliyete sebep olabilecek heyelanlı alanlardan geçmek yerine başka alternatiflerin
geliştirilmesine çalışılmalıdır. Ancak hattın emniyeti ve hareket imkânının kısıtlı olduğu
durumlarda pahalı yöntemlerle çözüme gidilmesi gerekebilir.
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İsale hatları her zaman tabii zeminden geçirilmeye çalışılmalı, hiç bir zaman dolgu zeminden
geçirilmemelidir.

Boru cinsinin seçiminde, ekonomik boru cinsi seçimi kriterlerinin yanı sıra zemin ve yeraltı
suyunun durumu da belirleyici, önemli unsurlardandır.
Hendek şartlarının tespit edilirken jeolojik değerlendirme raporlarının üzerinde dikkatle
durulması gereklidir. Borunun alt yataklamasının doğru yapılması, etrafındaki dolgu
malzemesinin iyi sıkıştırılmış olması ve isale hattı tamamlandığı zaman borunun tabii zeminle
bütünleşmiş olması çok önemlidir. Projelendirmede hendek tabanına sıkıştırılmış dolgu ile yatak
yapılmakta, borunun 30 cm üzerine kadar mutlak surette sıkıştırılmış dolgu kullanılmakta,
hendeğin üzeri kazıdan çıkan malzeme ile doldurulmaktadır. Ancak kazıdan çıkan malzemenin
jeolojik yapısı çok önemlidir. Borunun geçtiği bölgedeki zemin özelliklerinin çok iyi
değerlendirilerek geri dolgu yapılıp yapılamayacağına karar verilmesi gereklidir. Uygulanacak
hendek tip kesiti jeolojik şartlarla uyumlu olmak zorundadır.
Hattın profilinin hazırlanmasındaki temel esas arazinin durumu ve uygun derinliklerde hendek
kotlarının hazırlanmasıdır. Arazi durumuna göre uzun mesafelerde sürekli aynı yönde eğim
olması durumunda, boru da bu duruma göre yerleştirilir ki projelendirmede bu normal bir
durumdur ancak, hendek geri dolgu şartlarında, etrafına ve üzerine yapılan dolguya gerekli
kriterler tam olarak uygulanmaz, boru ve hendek, tabii zeminle bütünleşmez ise hendek geri
dolgusundaki kazıdan çıkan malzemenin jeolojik özellikleri uygun değil ise yüzey sularının yer
çekiminin etkisiyle hendek üst kısımlarından hendek tabanına sirayet ederek boru hendeğini bir
drenaj kanalına dönüştürmesi mümkündür.. Bu durum özellikle conta birleşimli borularda
stabilitenin bozularak boru patlamalarının meydana gelmesine sebebiyet vermektedir.. Kayalık
zeminlerde de durum pek değişmemektedir. Bu konuya Ankara su temin projesi kapsamındaki
Çamlıdere 1 isale hattında kıştan ilkbahara geçişte meydana gelen arızalar örnektir. Çözüm için
boru hendeğine perfore boruların döşenerek suyun hendekten uzaklaştırılması, hattın ömrünü
tamamlamasından sonra yeniden yapılacak olan bir hatta ise aynı yönde devam eden eğimlerden
kaçınılmasıdır.
İsale hattının değerlendirilmesi ile ilgili esas kriter hidrolik hesap profilinin durumudur.
Hidrolik hesap profilinde projelendirme kriterleri açısından sorunlu görünmeyen ve arazi şartları
sebebiyele uygun şekilde projelendirilmiş bulunan Balıkesir İçmesuyu Projesinde arıtma tesisi
çıkışından sonra ilk tahliye 590 m, ilk vantuz ise 1378 m mesafede yer almakta olup, arıtma
tesisi çıkış kotu ile tahliye kotu arasındaki kot farkı 64.40 m,arıtma tesisi, vantuz arasında ise
32.35 m dir. Projelendirme kriterleri açısından bir hata mevcut değildir. Ancak hattın işletmeye
alınması sırasında ve çalıştırılmasında kısa mesafede fazla hız kazanan su, debi azaltılarak da
verilse vantuzu aşarak isalesi mümkün olamamıştır. Vantuzun bulunduğu nokta kör nokta gibi
çalışmıştır. Vantuzun yanına bir adet daha antişok vantuz tesis edilerek hat çalıştırılabilmiştir. Bu
deneyimden sonra hesap profilinde bu karaktere yakın durumlarda tahliye ile vantuz arasına
mesafeye göre ilave vantuz+tahliye tesis edilmesi hattın daha sağlıklı çalışması açısından
gereklidir.

780

Şekil 1. İlave vantuz+tahliye tesis edilmesini gerektiren profil örneği
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2.5. Borular, Boru Cinsi Seçiminde Mevcut Sistemlerde Göz Önünde Bulundurularak
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Özel Parçalar

Mevcut içmesuyu sistemlerinde kullanılan borular, Çelik (ÇB), Duktil Font Boru (DB), Çelik
Gömlekli Ön gerilmeli Beton Boru (ÇGÖGBB ),Cam Takviyeli Plastik Boru (CTP),
Sertleştirilmiş Plastik Borular, (PVC), PE, HDPE borular, Asbestli Çimento Boru (AÇB) gibi
olmak üzere çeşitlilik gösterirler.
Bu boruların imalatlarına ilişkin özellikleri temel belirleyicidir. Daha açık bir ifade ile çapları,
basınç sınıfları, iç ve dış kaplamaları boru seçiminde temel belirleyici özelliklerdir. Projede
aranan kriterlere cevap veren borular arasındaki seçimde belirleyici ana unsur ise yapılacak
ekonomik analize göre ucuz olanın tercih edilmesidir ancak ucuz olan her zaman uygun olan
boru olmayabilir. Borunun döşendiği yerdeki işletme koşullarının zemin şartlarının da dikkate
alınması önemlidir. Zemin korozivizistesinin yüksek olduğu, korozyonun ciddi olarak gündemde
bulunduğu bir yerde işletme sağlıklı yapılmıyorsa ekonomik olarak çelik boru kullanımı uygun
çıkmış olsa da çelik boru kullanılması tercih edilmeyebilir. Kıbrıs içmesuyu bu konuda örnektir.
Ancak zemin ve işletme ile ilgili koşullar tam olarak uygun olmamakla beraber, korozyon
tehlikesi olmayan tipte boru cinsi seçimine karar verilirken bu sefer diğer belirleyici unsur,
kullanılacak borunun proje kriterleri açısından değerlendirilmesidir. Yüksek basınç altında
çalışacak hatlarda, korozyondan uzak durmak isterken contalı birleşim yapılan cinste boru ile
yüksek basınç hattın sağlıklı çalıştırılıp çalıştırılamayacağı ve bütün unsular değerlendirilmelidir.
Hesaplar neticesinde ithal boru kullanılması gereken et kalınlıkları ile çalışılması gerekiyorsa,
projelendirme kriterlerinde alternatif çözümler aranması yoluna gidilmesi daha uygun olacaktır.
Melen projesinde Sakarya nehrinin geçişinde nehir üstünden geçilmesi yönünde yapılan
projelendirme çalışmalarında hidrolik hesapların vermiş olduğu et kalınlıkları Türkiyede üretimi
yapılmayan et kalınlıklarında boru üretimini gerektirmiştir, öte yandan içmesuyu temin
sistemlerinde sistemin gömülü ve gizliliği prensibi de göz önünde bulundurularak Sakarya
nehrinin altından geçilmesi kararı verilmiştir.
Borular özel parçaları ile bir bütün teşkil ederler. Özel parça birleşimlerinin, döşenen yerdeki
zemin şartları ile ilişkisine ve sistemdeki basınçlara dikkat edilmesi gereklidir. Yüksek basınçla
çalışacak hatlarda contalı birleşimleri olan borularla dizayn yerine kaynaklı birleşimlerin tercih
edilmesi daha doğrudur.
DSİ yaptırmış olduğu içmesuyu sistemlerinde bu güne kadar çoğunlukla çelik, öngerilmeli
beton boru ve çelik gömlekli ön gerilmeli beton boru kullanılmıştır. Yeni bitirmiş olduğu Sivas
ve Kars İçmesuyu Projelerinde cam takviyeli plastik boru (CTP) kullanılmıştır. CTP borular
içmesuyu sistemlerinde kullanıma yeni girmiş genç borulardır, inşaatlarında belli kolaylıklar
görülmekle birlikte, sistemden beklenilen faydanın alınması, sorunsuz hizmet verebilme
kabiliyetleri ve bir sorunla karşılaşıldığında aşılmasındaki faktörlere bağlı olarak değerlendirme
yapılması daha uygun olacaktır.
Manavgat Çayı Su Temin Projesi’nde deniz altına döşenen borular proje dizayn kriterleri
gereği hendek içersine döşenmiştir. Karadan denize çıkışta kıyıdaki su hareketlerinden
etkilenmemesi ve stabiletisinin sağlanması açısından boruların dışında dış kaplamasının üzeri
demir karışımı maddelerle kaplanarak ağırlaştırılmıştır. Özel yöntemleri olan denizde boru
döşenmesinde ek yeri kaynakları döşeme esnasında ve döşendikten sonra titizlikle kontrol
edilmiştir.
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Deniz içinde borular deniz tabanına yatırılarak, hendek içersine gömülerek, bir platform
üzerinde sabitlenerek döşenebilir. Askıda boru hattı ile su nakledilmesi konusunda suyun
nakledileceği bölgede yapılacak olan etüd, araştırma ve jeolojik çalışmaların sonucunda elde
edilecek bilgilere dayalı olarak yapılacak olan model deneyinin sonuçlarına anlaşılacak ve Kıbrıs
Su Projesi çalışmalarının diğer aşamalarına geçilecektir.
2.6. Arıtma Tesisi Yer Seçimi Konusundaki Teknik Tercihler, Yerel Yönetimlerle İşbirliği
ve Planlama, Projelendirme Aşamalarından İtibaren Yapılması Gerekenler

İçmesuyu temin sisteminde arıtma tesisi yapılmasına gerek duyulması halinde arıtma tesisinin
yerinin seçimi ile ilgili teknik konuların yanı sıra dikkate alınması gerekli en önemli husus
seçilen arıtma tesisis yerinin projelendirme aşamasından inşaat aşamasına kadar geçen süre
içersinde yerel yönetimlerce muhafaza edilmesi yakınlarında arıtma tesisinin çalışmasını
olumsuz yönde etkileyecek kirletici unsurların yer alacağı tesis ve yerleşimlere izin
verilmemesidir.

Teknik ve ekonomik kriterleri uygun olan arıtma tesisi yerinin tespitine karar verilmeden önce
sit alanı ile alakasının olup olmadığına eğer sit alanında ise gerekli izinlerin alınıp
alınamayacağına, orman alanı olup olmadığına bakılmalı ve alanda ve yakınlarında maden
ruhsatı bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
İzmir İçmesuyu Gördes ve Çağlayan projesinde belirtilen hususlara dikkat edilmesine rağmen
büyükşehirlerdeki şehre yakın yerlerde arıtma tesisi yeri bulmanın güçlüğünden, su maliyetinde
ekonominin sağlanabilmesi açısından seçilen arıtma tesisinin yerinin zorunlu olarak
değiştirilmesi gerekmiştir.
2.7. Depolar, Şebeke ve Ana Besleme Hatları, Sisteme Olumsuz Tesirleri Olan Konular

DSİ içmesuyu temin projelerinde suyu kaynaktan alarak şehre iletimini sağlamakta, şehir
içinde ana besleme hatlarını ve depoları ve şebekeye irdelemesini yaparak ana besleme hatlarının
bir bölümünü ya da tamamını, büyük depoların inşaatlarını gerçekleştirmektedir.
Projelendirme yapılırken bütün sistem, mevcut tesisler de dikkate alınarak irdelenmektedir.
Ancak, şebeke ve bazı depoların yapımı İller bankasının görev kapsamında bulunmaktadır.
Projelerin bu aşamasında, başka kurum ya da belediyelerle sağlanacak koordinasyonun
eksiksiz olması, gerekten öte şarttır. Kurumlar daha yatırım programlarını oluştururken kendi
görev sınırlarına uygun, teknik kriterleri değerlendirmelidir. Su sıkıntısı olan yerde talebin
olması normal bir olgudur, bu talepler yapılırken kurumların görev sınırının ayrımı tam olarak
bilinemeyebilir, bu hususların göz önünde bulundurulması, mükerrer yatırıma neden olabilecek
işlerden kaçınılması gerekli koordinasyonun sağlıklı ve tam olarak yapılması gereklidir.
Balıkesir ve Kahramanmaraş İçmesuyu Projeleri bu konuda önemli örneklerdir. Ayrıca yerel
yönetimler bu konularda bilgilendirilmelidir.
Yerel yönetimlerden projenin muhtevasına alınması yönünde gelen ilave taleplerin
değerlendirilmesi mutlaka araştırma yapıldıktan sonra yapılmalıdır.
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2.8. Kayıplar, Yüksek Oranlara Ulaşan Kayıplar Konusunda Karşılaşılan Darboğazlar,
Aşılması Yönünde Alınacak Tedbirler

İsale hatlarında ciddi anlamda kayıp söz konusu değildir. Şimdiye kadar yapılan işlerde Ön
Gerilmeli Beton Boruların contalı bağlantılarında, sorunlu zeminlerde farklı oturmalar nedeni ile
meydana gelmiştir, ki bunlar da borunun patlamasına yol açacak düzeyde arızalara neden
olmuştur. Ancak bahse konu borular artık kullanılmamaktadır. Günümüzde kullanılan beton
borular çelik gömleklidir.

Kayıplar çoğunlukla şebekeden kaynaklanmaktadır. Bunların nedenleri çeşitlidir. Projesine
sadık kalınmayan işletme ise temel nedendir. Şebeke çözümü depo şebeke olan karışık olmayan
sistemlerin işletilmesi daha kolaydır. Ancak bir kaç zonun beraber çözüldüğü, pompajların da
bulunduğu sistemlerde işletmede kesintisiz su verebilmek kaygısıyla proje kriterlerinin
değiştirilmesine yönelik acele çözümlerle şebeke sistemi bozulmakta, zonlar karışmakta, pik
faktörlerine bağlı çalışan şebekenin temel dizayn kriterleri değişmekte, yapılan değişiklikler de
sonradan eski haline getirilmeyince kayıplar açınılmaz olmaktadır.
Kayıpların bir bölümü de şehir içinde yapılan alt yapı çalışmalarına gereken özenin
gösterilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu konu ciddi derecede kaynak israfına sebep
olmaktadır. Depo çıkışlarında bebimetre tesis edilmesi bir önlemdir. Ancak bu konuda en büyük
görev işletme teşkilatlarına düşmektedir.
2.9. Deprem Konusunda İçmesuyu Sistemlerinde Dikkate Alınması Gereken İlave
Tedbirler

İçmesuyu temin sistemlerindeki isale hatları dışındaki depo, pompa istasyonu, arııtma tesisi
gibi yapıların statik betonarme hesapları ve dizayn kriterleri deprem yönetmeliğine göre
yapılmaktadır.
İletim hatlarının depremden zarar görmesinin önlenmesi için hatların deprem anında hareket
eden zeminle beraber hareket edebilecek esneklikte ancak sağlam yapılması temel düşünce
olmalıdır. Bunun sağlanması için de hat üzerindeki sanat yapılarında boruyu işletme ve basınç
şartlarını karşılayabilecek ölçülerde dizaynlar yapılmalı hattı rijit hale getirmekten
kaçınılmalıdır.

1999 Marmara depreminde İzmit İçmesuyu temin sisteminde boru hatlarında yalnız
tahliyelerde beton desteklerle birleşim noktalarında kırılmalar ve sızıntılar oluşmuştur.
Mühendisler tarafından yapılan incelemeler sırasında bu hususlar tespit edilmiştir. Deprem
öncesinde Melen Sisteminin projelendirilmesi aşamasında dikkatte tutulan bu hususun bir yerde
yaşanmış tecribesi görülmüş, olup, projelendirmede bu hususa hassasiyetle yaklaşılmaktadır.
2.10. Kullanılan Kaynaklardan Beklenilen Tüm Faydanın Sağlanabilmesi İçin Yapılması
Gerekenler

İçmesuyu temini konusundaki çalışmaların ilk adımından itibaren kullanılan doğal ve
ekonomik kaynaklardan optimum şekilde faydalanmak temel prensip olmalıdır. Bu nedenle; su
temin edilen şehrin mevcut içmesuyu sisteminden faydalanma temel prensip olarak alınıp, su
ihtiyaçları ile mevcut su miktarı arasındaki farkın giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Nüfus tahminlerinin doğru yapılması büyük önem taşımaktadır, zira yapılan tesis büyüklüklerini
etkileyen direkt unsur nüfustur. İhtiyaçların tespit edilmesi nüfusa dayalıdır. İnşaatların mutlak
surette kademelendirilerek yapılması, kademelendirme zamanının doğru seçilmesi yatırımların
zamanında ve maksadına uygun yapılması için önemlidir. Tamamlanan tesislerin işletmeleri
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belediyeleri tarafından yapılmaktadır. Belediyelere tesislerin işletilmesi, su maliyetleri, proje ve
işletme şartlarına uygun çalıştırılmasının önemi gibi konularda bilgilendirme yapılarak teknik
destek verilmelidir.
2.11.
İçmesuyu Projelerinin Uygulama Projesi Olarak Hazırlanması Yönündeki
Düşünceler, Buna Bağlı olarak Yapılmasında Fayda Mülahaza Edilen Çalışma Konuları

Yeni ihale yasası yapım işlerinin tatbikat projeleri ile ihale edilmesi hükmünü taşımaktadır.
Ancak çok acil ve gerekli etüdlerin yapılması için zaman bulunamayan bina işleri hariç olmak
üzere boru hatlarının ihalesi yapılabileceğini belirten maddesi olmakla beraber geçiş sürecinde
işe hız kazandırabilmek açısından bu yönteme nadiren başvurulabilir ki Mardin Kızıltepe
içmesuyu projesinde 1. Kısım inşaatı bu madde gereğince ihaleye çıkılmıştır.
İçmesuyu temin projelerinin uygulama projesi olarak hazırlanması çok kolay bir iş değildir.
Zira kat’i projeler de belli detayların haricinde (özel parça,belli mesafelerde enkesit, her sanat
yapısına –vantuz-, tahliye-ait ayrı proje....gibi) zaten jeolojik çalışmalara dayalı mümkün
mertebe tatbikat esnasında revizyona ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlanmaktadır. Tatbikat
projeleri ise genelde kat’i projeye bağlı ancak inşaat başladıktan ya da proje bitim tarihi ile inşaat
esnasında geçen sürede beklenmeyen yerel değişikliklere bağlı olarak hazırlanmaktadır. Yani
içmesuyu temin projelerinin tek aşamada çıkarılması proje alanının, yapı işlerinde olduğuna
nazaran çok daha büyük ve farklı alanlarda olması nedeni ile beklenmeyen durumlarla
karşılaşılma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı zorluklar taşımaktadır.

Yeni yasa kat’i proje safhasını ortadan kaldırdığı için planlama aşamasında takip eden
aşamanın tatbikat projesi safhası olacağı düşünülerek, tatbikat projesine hazırlık anlamında da
çalışmaların yapılmasında fayda vardır. Tatbikat projeleri ile ihaleye çıkılsa bile proje revizyonu
gibi konuların gündeme gelme ihtimali mevcuttur. İnşaat firmasının projelerini yaptıracağı
firmaidare tarafından onaylanmaktadırancak, idarenin proje firması onayına da proje ihalelerinde
olduğu gibi kriterler getirilmesi belli yeterlilerin şart koşulması ve bunların şartnamelerde yer
almasına ihtiyaç vardır.
2.12. Avrupa Birliği ve yapılması gereken çalışmalar.

Türkiye Avrupa Birliği üyeliği için aday ülkedir. Aday ülkelerin de Avrupa Birliği
fonlarından istifade etme hakları vardır. Ancak bu fonlardan istifade edebilmek için hazır
projelerin bulunması gerekmektedir. Avrupa Birliği fonlarını en iyi kullanan ülke İspanya,
ellerinde kredi teminini sağlayacak yeterli projeleri bulunmadığı için çok az kullanabilen, bu
hakkından umulan ölçüde istifade edemeyen ülke de Polonya’dır.
Hizmet-İçmesuyu temini ve diğer sektörlerde öncelikli projelerimizin tespit edilerek belli
organizasyonlar dâhilinde hazırlık yapılmasında fayda vardır. Su kayıp ve kaçakları konusunda
bir birim oluşturularak projeler geliştirilmesi ile Avrupa Birliği Fonlarından istifade edilerek,
doğal ve ekonomik olarak ciddi kaynak israfına neden olan su kayıpları ideal ölçülere çekilebilir.
3. KAYNAKLAR

•

DSİ İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi’ nde yaptırılmış olan projeler.
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ÖZET

Bir içme suyu şebekesi, gerekli kalitede ve miktarda suyu istenen basınçta kullanıcılara
iletebilmelidir. Sistemin, boru patlamaları, pompa ve vanaların bozulması, elektrik kesilmesi,
yangın durumu, su kullanımının öngörülenin ötesinde ve/veya dengesiz şekilde artması gibi
durumlarda dahi kullanıcılara kesintisiz su iletmesi beklenmektedir. Bu tür şartların sağlanmasını
ekonomik olmayabilir; dolayısıyla, su şebekesinin belli bir güvenilirlik ölçütü çerçevesinde
hizmet vermesi uygun olacaktır. Bu güvenilirlik ölçütünün saptanması ve tasarımın buna göre
yapılması, en genelde, sistemin hidrolik ve mekanik güvenilirliklerinin hesaplanması ve/veya
ayarlanması ile mümkün olabilmektedir; hidrolik güvenilirlik, düğüm noktalarından kullanıcılar
tarafından su çekilebilme şartlarını hidrolik açıdan konu edinirken, mekanik güvenilirlik sistem
elemanlarının sağlıklı olarak serviste bulunabilme şartlarını inceler. Bu çalışmada Ankara’da, var
olan bir su şebekesinin çeşitli güvenilirlik değerleri saptanmıştır; bu değerlerin artmasının çeşitli
faktörlere bağlı olduğu belirtilmiştir; bu faktörlerin, boru çaplarının artması, vana sayısının
artırılması, ek depoların yapılması ve/veya hacimlerinin artırılması, şebekenin pompalarla
takviye edilmesinin olduğu belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hidrolik Model, Düğüm Akım Analizi, Lineer Teori, Kısmi Beslenen
Düğüm Noktaları, CBS, SCADA, Güvenilirlik
RELIABILITY CALCULATIONS OF WATER DISTRIBUTION NETWORKS
ABSTRACT

A water distribution network should supply required amount of potable water to the
consumers at the required pressure. The system is supposed to function properly even during
pipe breaks, malfunctioning of pumps and valves, power outage, fires, increase of demands
unevenly throughout the network. However, it cannot be economical to satisfy all of these
conditions; that’s why, it is recommended to design a water distribution network by respecting a
certain reliability criterion. In this context, hydraulic reliability and mechanical reliability should
be carefully investigated and the design should be realized based on it. In this study, both
hydraulic and mechanical reliability (only pipe failure is considered) of a pressure zone of the
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water distribution of Ankara were calculated. Volume reliability and network network reliability
were calculated as 0.99623 and 0.93373 respectively. Nodal reliabilities were observed as
varying between 0.95615 and 1.0. Furthermore, it is mentioned that some factors are contributing
to the increase of the overall reliability such as increase of the pipe sizes, increase in the number
of valves, increasing the number and size of storage reservoirs.
Keywords: Hydraulic Modeling of Networks, Node Flow Analysis, Partially Satisfied Nodes,

Linear Theory, GIS, SCADA, Reliability

1. GİRİŞ

Bir içme suyu şebekesi, ekonomik ömrü boyunca, gerekli kalitede ve miktarda suyu gerekli
basınçta kullanıcılara iletebilmelidir. Sistemin, boru patlamaları, pompa ve vanaların bozulması,
elektrik kesilmesi, yangın durumu, su kullanımının beklenmedik şekilde artması gibi durumlarda
dahi kullanıcılara kesintisiz su iletmesi beklenmektedir. Bu tür şartların sağlanmasının ekonomik
olmayacağı açıktır; dolayısıyla, su şebekesinin belli bir güvenilirlik ölçütü çerçevesinde hizmet
vermesi uygun olacaktır. Bu güvenilirlik ölçütünün tahkiki, en genelde, sistemin hidrolik ve
mekanik güvenilirliklerinin hesaplanması ve/veya ayarlanması ile mümkün olabilmektedir;
hidrolik güvenilirlik, düğüm noktalarından kullanıcılar tarafından su çekilebilme şartlarını
hidrolik açıdan konu edinirken, mekanik güvenilirlik sistem elemanlarının sağlıklı olarak serviste
bulunabilme şartlarını inceler.
2. AMAÇ

Bu çalışmanın temel amacı, içme suyu şebekelerinin gerek tüm şebeke bazında gerek tekil
düğüm noktaları bazında güvenilirliklerini saptamaktır; bu bilgiler, güvenilirliğin artırılması
gerektiğinde, ne tür değişiklikler gerektiği konusunda yardımcı olabilecektir. Bu çalışmada,
gerçek bir şebekede uygulamalı olarak açıklanan yöntem, hem var olan şebekelere hem de yeni
tasarlanmakta olan şebekelere uygulanabilir.
İçme suyu şebekelerinin güvenilirlik hesapları söz konusu olduğunda, literatürde, üzerinde
anlaşılmış belirli bir tarif yoktur. Bu çalışmada, temelde, Gupta ve Bhave (1994)’in, düğüm
noktalarından verilebilen debinin gerekli debiye oranını esas alan güvenilirlik tarifi esas
alınmıştır. Güvenilirlik söz konusu olduğunda, talep edilen değil de ancak verilebilen debinin
hesaplanması, literatürde başlıbaşına bir alandır; bu çalışmada, Germanopoulos (1985)’in, ilgili
düğüm noktasının basıncının, verilebilen debiyi belirlediği varsayımına dayanılmıştır. Bu konuda
Nohutcu (2002) tarafından yapılan çalışmalar sonucu, basınca bağlı debi değerleri,
Germanopoulos (1985)’un önerdiği model geliştirilerek hesaplanmıştır.
3. ÇALIŞMA YÖNTEMİ
3.1. Genel

İçme suyu şebekelerinin güvenilirlik hesaplarında iki önemli husus vardır. Bunlardan
birincisi, hidrolik ve mekanik sınırlamalardan dolayı, gerektiği gibi değil de, kısmen
beslenmekte olan şebekelerin, düğüm noktası bazında, hangi miktarlarda su çekilmesine izin
verdikleridir. Bu çalışmada, bazı değişiklikler çerçevesinde, Germanopoulos (1985)
kullanılmıştır. Basınçlara bağlı olarak ifade edilen, düğüm noktalarındaki harcamalar, su
şebekeleri eşitliklerinde yerlerine konmuş ve eşitlikler Lineer Teori’ye göre çözülmüştür. Bu
uygulamanın özgünlüğü, su şebekeleri eşitliklerinin sabit ve/veya değişken harcamaları dikkate
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alarak gerçekleştiriliyor olmasıdır; ilgili bilgisayar programı MATLAB çalışma ortamında
yazılmıştır.(Nohutcu 2002) Güvenilirlik hesapları (Gupta ve Bhave, 1994) esas alınarak
gerçekleştirilmiştir. Şebekedeki izolasyon vanalarının topolojisi (Walski, 1993) dikkate alınarak
boru patlamalarının etkisi daha gerçekçi olarak olarak incelenmiştir; çalışma Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS) platformları üzerinde yürütülmüştür; var olan, Ankara, N8.1 basınç bölgesinde
çalışılmıştır.
3.2. Güvenilirlik Faktörleri

Bir su şebekesinin güvenilirliği Gupta ve Bhave (1994) tarafından üç ayrı faktörle tariflenmiştir;
bunlar, düğüm noktası güvenilirliği, hacim güvenilirliği ve şebeke güvenilirliğidir. Bütün bu
faktörlerin belirlenebilmesi için düğüm noktalarında gerektiğinde oluşabilecek kısmi debilerin
bir önceki bölümde olduğu gibi hesaplanması gerekmektedir. Düğüm noktası güvenilirliği, Rn,
analiz süresi boyunca, değerlendirilen tüm durumlar dikkate alınarak hesaplanmış olan,
verilebilir su miktarının gerekli su miktarına olan oranıdır; bu oran, j düğüm noktası için
aşağıdaki şekilde verilmiştir,

∑ Vjsavl

∑ qjsavl ts

s
s
Rnj = ------------- = -------------∑ Vjsreq
∑ qjsreq ts
s
s

(1)

Vavl, verilebilir su hacmi, Vreq, gerekli su hacmi, qavl, verilebilir su debisi, qavl, gerekli su debisi,
ts, ilgili durumun süresi, j, ilgili durumun süresi, s, ilgili durumun türünü (normal durum, ilgili
boru(ların) kırılması dolayısı ile şebekenin belirli bir bölümünün hizmette olduğu durum, yangın
durumu, vb) belirtmektedir. Hacim güvenilirliği, Rv ise şebekenin tüm düğüm noktaları dikkate
alınarak, tüm durumlarda, analiz süresi boyunca, verilebilir su hacminin gerekli su hacmine olan
oranıdır,

∑ ∑ Vjsavl

∑ ∑ qjsavl ts

s j
s j
Rv = ---------------- = -----------------∑ ∑ Vjsreq
∑ ∑ qjsreq ts
s j
s j

(2)

Vavl, verilebilir su hacmi, Vreq, gerekli su hacmi, qavl, verilebilir su debisi, qavl, gerekli su debisi,
ts, ilgili durumun süresi, j, ilgili durumun süresi, s, ilgili durumun türünü belirtmektedir. Şebeke
güvenilirliği, Rnw de hacim güvenilirliği, Rv gibi şebekenin tümünü, verilebilir suyun, gerekli
suya olan oranı bazında temsil eden bir değerdir. Ancak, Rnw, bunun da ötesinde, tayin
edilebilecek bazı kritik düğüm noktalarının verilebilir su miktarlarını ve ilgili süreleri dikkate
alarak önceden saptanmış kriterleri gözeterek, şebekenin güvenilirliğini daha gerçekçi olarak
hesap edilebilir. Bu çerçevede, Rnw, aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir,
Rnw = Rv Ft Fn

(3)

Burada, Ft, zaman faktörü, Fn, düğüm noktası faktörüdür.Ft, aşağıdaki şekilde tariflenmiştir,
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∑ ∑ ajs tjs
Ft = ---------------JT

(4)

J, tüm düğüm noktalarının sayısını, T, analiz edilen tüm süreyi belirtmektedir; ajs değeri, qjavl/qjreq
oranına bağlı olarak değişebileceği kabul edilmiştir; bu değerin 0.50’den fazla olması
durumunda ajs = 1, diğer durumlarda ise 0 olduğu varsayılmıştır. Düğüm noktası faktörü, Fn,
şebekenin tüm düğüm noktalarının güvenilirliklerinin geometrik ortalaması olarak tariflenmiştir,
J
Fn = [ ∏ Rnj ]1/J
j=1

(5)

4. ÇALIŞMA BÖLGESİ

Birçok güvenilirlik çalışması hayali şebekeler üzerinde yapılırken bu çalışma gerçek bir
şebeke (Ankara, N8.1) üzerinde ve izolasyon vanalarının konumları dikkate alınarak
gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). Söz konusu bölge 25000 nüfuslu, altgelir grubundan kullanıcıların
homojen olarak dağıldığı bölgedir; şebeke üç parallel bağlanmış pompaya sahip bir pompa
istasyonu tarafından beslenmekte olup ayrıca bir su deposu vardır. İlgili su

Şekil 1. Basınç Bölgesi N8.1

idaresinin (ASKİ), SCADA (“Supervisory Control and Data Acquisition System”) sistemi
sayesinde basınç bölgesinin günlük su harcama eğrileri elde edilmiştir (Şekil 2). Özellikle 150 m
ve daha altında kalan boru çapları sistemden çıkarılmış, çeşitli borular birleştirilmiş ve bu temel
bir iskeletleştirme uygulaması sonucunda şebeke, 125 boru ve 95 düğüm noktası ile ifade
edilmiştir.
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250

3

150

Harcama

(m3/saat)

200

100

50

0
5.31.01 22:48

6.1.01 3:36

6.1.01 8:24

6.1.01 13:12

6.1.01 18:00

6.1.01 22:48

Zaman (saat)

Şekil 2. Günlük Harcama Eğrisi (1.06.2001)

Seçilen gün (Şekil 2) esas alınarak ilgili harcama eğrisi dört eşit parçaya bölünmüştür; ortalama
harcama değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. İlgili zaman aralıklarındaki ortalama harcamalar.
Zaman Aralığı Ortalama Harcama (m3/saat)
0–6
65.47
6 – 12
135.85
12 – 18
166.58
18 – 24
136.54

Tablo 2, bu güvenilirlik çalışmasında tariflenmiş olan durumları, durumların sayılarını ve ilgili
süreleri göstermektedir; güvenilirlik hesapları buradaki bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
“Normal” durum ve “yangın” durumları hidrolik güvenilirliğe ilişkindir. “Yangın” durumunda,
en kritik beş ayrı düğüm noktasında 12 saat sürebilecek yangınlar olacağı varsayılmıştır; kritik
düğüm noktalarıyla kastedilen ise kaynaklara en uzak ve topografik olarak en yüksek
noktalardır; yangın debisi olarak 10 lt/s alınmıştır. “Diğer” olarak gösterilen durum, patlayan
boru durumlarını kapsadığı için mekanik güvenilirliğe yöneliktir. Her bir borunun kırılma
ihtimali Gupta ve Bhave (1994)’in verdiği değerler kullanılarak hesaplanmıştır (Tablo 3); her bir
borunun kırılması sadece o boruyu değil aynı zamanda ilgili vana topolojisi çerçevesinde diğer
boruları da etkileyebilmektedir. Bilindiği üzere kırılan boru eğer iki ucunda vana varsa tamirat
süresince (İdare tarafından bu bir gün olarak tarif edilmiştir.) izole edilebilmektedir; bütün
boruların iki ucuna birer vana koymak ekonomik olmadığı için sadece ilgili kırık boru değil vana
topolojisine göre aynı zamanda o borunun bağlı olduğu borular da (bir vanaya kadar olan kısım
dahilinde) hizmet dışı kalacaktır; bu durum, ilgili düğüm noktalarının dolayısıyla şebekenin
güvenilirliğini düşürecektir.
Yapılan analizlerde özellikle vana topolojisi göz önüne alınarak her bir boru bir kez
kırılmıştır. (Aynı anda iki ve/veya daha fazla borunun kırılmadığı kabul edilmiştir.) Yangın
analizlerinde özellikle ana hattan uzak olan ve şebekenin uç düğüm noktaları seçilmiştir. Seçilen
düğüm noktalarına suyu getiren boruların çaplarının düşük olmasına dikkat edilmiştir. Aynı anda
2 ve daha fazla yangının çıkmadığı kabul edilerek sistemin analizi yapılmıştır.
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Tablo 2. Güvenilirlik hesaplarında kullanılan ilgili durumların sayıları ve süreleri
İlgili
Durum

Normal
Değişik
Senaryolar
Yangın

Tarif
Kapalı boru yok,
Normal akım,
Yangın yok
Normal akım,
Yangın yok
Kapalı boru yok,
normal akım,
Yangın debisi

Durum
Sayısı

Toplam
zaman (gün)

Kümülatif Zaman
(gün)

4

328.217

328.217

200

34.283

362.5

10

2.5

365

Tablo 3. Çeşitli Boruların Tahmini Kırılma Sayısı
Boru
Çapı
(mm)
350
200
150
100

Tahmini Kırılma Sayısı
(km-1 . yıl-1)

0.050
0.700
1.050
1.350

Hesaplanan güvenilirlik değerleri iki tür güvenilirlik değerlerini ağırlıklı ortalama olarak
yansıtmaktadır. Temelde, iki genel topolojik seçenek incelenmiştir; birincisinde, sistemin ideal
olarak vanalandığı (her borunun iki ucunda vana vardır, sistem boru patlaması durumunda
hemen izole edilebilmektedir) kabul edilmiştir. Bu durumda, her türlü güvenilirlik değerleri 1
değerine çok yakındır. İkinci durumda, gerçek vanalama sistemi ile çalışılmıştır; bu durumda,
hacim güvenilirlik değeri 0.99623, şebeke güvenilirlik değeri 0.93373 olarak hesaplanmıştır;
şebeke güvenilirlik değeri, genelde, daha değerli bilgi sunmaktadır, çünkü bu değer tüm düğüm
noktalarının güvenilirlik değerlerini belirli kriterler çerçevesinde yeniden değerlendirmektedir.
Öte yandan, tüm düğüm noktalarının güvenilirliklerine bakıldığında, bu değerlerin, 0.95615 ile
1.0 arasında değiştiği görülmüştür.
5. SONUÇ

Yapılan bu çalışmalar sayesinde mevcut ya da planlanan su dağıtım şebekelerinin
güvenilirliği tesbit edilebilecektir. Literatürde kabul edilmiş “Güvenilirlik” tanımının olmaması
nedeniyle bu çalışma ile kesin bir güvenilirlik hesabından çok relatif güvenilirlik elde edilebilir.
Su şebekelerinde güvenilirlik çalışmalarının farklı amaçları olabilir; temel amaç şebekenin
(gerek tasarlanmakta olan gerek genişletilmekte olan gerek varolan şebekeler) güvenilirliğinin
belli bir değerin üstünde olmasıdır. Bunun sağlanması için değişik çareler vardır: boru
çaplarının artması, vanalamanın geliştirilmesi ve/veya vana sayısının artırılması, kör hatlar
vasıtasıyla beslenen düğüm noktalarını ek hatlarla takviye edilmesi, depoların yapılması ve/veya
hacimlerinin artırılması, şebekenin pompalarla takviye edilmesi.
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Birçok büyük kentin su sağlama sistemi kuraklık tarafından etkilenmektedir. 10 milyonın
üzerinde nufusa sahip İstanbul kenti de geçmişte kurakliğa bağlı su eksikliğini ciddi boyutlarda
yaşamış bir kenttir. Özellikle 1990 yılı sonunda şehre su sağlayan bütün hazneler boşalmış, su
sağlama sistemi şehrin talebini karşılamakta yetersiz kalmıştır. O dönemde geçici çarelere
başvurulmuştur. Daha sonraları ise daha radikal çözümler hayata geçirilmiştir. Mevcut koşullar
altında İstanbul su sağlama sistemi yağışın değişkeliğinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Şehre
su sağlamakta olan haznelerin optimal işletimi için kuraklık analizi faydalı olacaktır. Bu analiz,
noktasal kuraklık analizi ve bölgesel kuraklık analizi olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Bu
çalışmada, noktasal kuraklık analizi olarak aylık toplam yağışın 0.50, 0.40 ve 0.30 kesim
seviyeleri için istatistiğin run teorisi kullanılmıştır. Şehre su sağlamakta olan haznelerin su
toplama havzaklarının yağış verisi kullanılarak kurak dönem analizi yapılmış ve parametreler
belirlenmiştir. Bir bölgenin çeşitli noktalarına düşen yağış birlikte düşünülerek bu bölgeyi
etkileyen kuraklık incelenebilir. Bu nedenle, İstanbul Su Sağlama Sistemi’ni besleyen bölge için
kuraklık analizi yapılmış, şehrin bugünkü durumu için kurak dönem değişkenleri incelenmiş ve
sonuçlar yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul su sağlama sistemi, noktasal kuraklık, bölgesel kuraklık, run
ABSTRACT

The water supply system of many big cities are effected by droughts. Istanbul city with a
population over 10 million is one of these cities which has suffered lack of water due to droughts
in the past seriously. Especially at the end of year 1990 all reservoirs supplying water to the city
had been emptied and the water supply system was unable to meet the city’s demand. At that
time temporary remedies were used. Later on more radical solutions have been brought into life.
Istanbul water supply system is greatly effected by the variability of precipitation under present
conditions. For an optimal operation of the reservoirs which exist for water supply to the city
drought analysis is to be helpful. This analysis may be performed as point drought analysis and
regional drought analysis. In this study, as for point drought analysis, the runs theory of statistics
has been used for truncation levels of 0.50, 0.40 and 0.30 for monthly total precipitation. By
using the precipitation data of basins of reservoirs supplying water to the city dry period analysis
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has been done and parameters have been determined. Drought effecting an area can be
investigated by considering precipitation falling at various points of the area altogether. For this
reason, drought analysis has been performed for the region carrying water to the water supply
system of Istanbul and dry period variables have been analysed for the state of the city today and
results have been interpreted.
Keywords: Istanbul water supply system, point drought, regional drought,run
1. GİRİŞ

Günümüzde Istanbul metropolüne su, şehrin civarındaki beş hazneden sağlanmaktadır. Bunlar
Terkos, Alibeyköy, Ömerli, B. Çekmece ve Darlık hazneleridir. Gelecekte B. Melen gibi yeni
hazneler ekleyerek sistemi genişletmek planları yapılmaktadır. Istanbul’un gelecekteki su
sağlama sistemi içerisinde B. Melen haznesinin ağırlığı yaklaşık olarak 0.5 olacaktır [Bayazıt,
M.ve diğ.,1994]. Bu sistemin hazneleri Şekil 1’de görülmektedir.
Istanbul Su Sağlama Sistemi’ne ait önemli haznelerin yağış alanlarını temsil eden yağış ölçüm
istasyonlarının karakteristikleri Tablo 1’de verilmektedir. Bir su yılı boyunca yıllık toplam yağış
yüksekliği (mm) kullanılmaktadır.

Şekil 1. İstanbul su sağlama sistemi
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Tablo 1. Yağış istasyonlarının bazı özellikleri
Yağış istasyonları
Ağırlık katsayıları
Gözlem süresi
N (yıl)
Ortalama (mm)
Standart sapma (mm)
Çarpıklık kat.
Oto korelasyon kat.
En kurak yıl ve değeri
(mm)

Şile
0.51
1938-2003
66
804.56
199.88
1.57
0.22

Bahçeköy
0.07
1948-2003
56
1099.24
201.84
0.42
0.07

Terkos
0.24
1962-2003
42
817.66
173.48
0.13
0.04

B. Çekmece
0.18
1968-2003
36
563.97
114.85
0.85
-0.02

1957 (454.6)

1989 (694)

1993 (392.7)

1989 (336.8)

2. NOKTASAL KURAKLIK ANALİZİ

Belli bir noktada, eğer bir yılın yıllık yağış seçilen kritik bir x0 değerinden küçükse bu yıl
kurak bir yıl olarak tanımlanır. x0, yıllık yağışın kendisinden küçük kalması olasılığı q olan değer
olarak belirlenir. Yıllık yağışın olasılık dağılım fonksiyonu F(x) ile gösterilmektedir.
Q = P(X < x0) = F(x0) = 1-p

p=1-q

(1)

Bu çalışmada q, q=0.50, q=0.40 ve q=0.30 olacak şekilde seçilmiştir. q=0.50 olması halinde
toplam yağışın medyandan küçük kaldığı bir yıl kurak bir yıl olarak kabul edilmektedir.
Tablo 1’den en uzun kayıta sahip istasyonun Şile (N=66) ve en kısa kayıta sahip istasyonun
ise B.Çekmece (N=36) olduğu görülmektedir. Daha önce bahsedilen istasyonların verilerinin
kesim seviyeleri Terkos verisinin normal, diğer üç istasyonun verilerinin ise lognormal dağıldığı
kabulü ile belirlenmiştir.
Tablo 1’de verilen serisel korelasyon katsayılarına Anderson testi uygulanmış ve Şile
istasyonu %10 anlamlılık düzeyinde bağımlı olarak kabul edilmiştir.
3. RUN UZUNLUĞU ANALİZİ

Run teorisi run uzunluğunu (L) (kurak dönem uzunluğu, yağışın x0 dan sürekli olarak küçük
kaldığı dönem) hesaplamak için kullanılmıştır.Kuraklıklar incelenirken en sık kullanılan
değişken negatif run uzunluğu olmaktadır. Bu çalışmada, noktasal kuraklık analizi için sadece
yağış serilerinin negatif run uzunlukları ele alınmıştır.
Kurak dönemi ifade eden negatif gidiş uzunluğu L nin dağılımının yıllık yağış X’e bağlı
olmadığı belirlenmiştir [Downer ve diğ.,1967]. X ’ in bağımsız olması halinde L’ nin uyacağı
geometrik dağılım aşağıda verilmektedir.
f(L) = p.qL-1

(2)

s = P(xi < x0)| xi-1 < x0)

(3)

Burada,
Negatif run uzunluklarının parametrelerinin teorik ifadeleri, bağımsız ve bağımlı seriler için
Bayazıt ve Şen [1976] tarafından verilmiştir.
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E(L) = 1/p

Var(L) = q/p2

(4)

E(L) = 1/(1-s)

Var(L) = s/(1-s)2

(5)

Negatif run uzunluklarının teorik parametre değerleri ve istatistikleri hesaplanmış ve Tablo 2’ de
görülmektedir.
Tablo 2 incelendiğinde E(L) in maksimum değeri Bahçeköy ve Terkos istasyonları için q=0.5
kesim seviyesinde, ancak Şile ve B.Çekmece istasyonları için sırasıyla q=0.4 ve q=0.3 kesim
seviyelerinde gözlenmektedir.
Tablo 2. Run uzunluğunun teorik ve gözlemlerden hesaplanmış ortalama ve standart sapma
değerleri
q
0.5
0.4
0.3

Run
uzunluğunun
ort. ve stand.
E(L)
S(L)
E(L)
S(L)
E(L)
S(L)

Teorik
(bağımsız
durum)
2.00
1.41
1.67
1.05
1.43
0.78

Bahçeköy

Terkos

B. çekmece

2.14
1.17
1.86
1.17
1.43
1.85

1.82
1.25
1.50
0.80
1.40
0.70

1.90
1.60
2.14
1.86
2.40
1.67

Teorik
(bağımlı
durum)
2.33
3.08
1.94
1.82
1.65
1.06

şile

1.94
1.16
2.07
1.14
1.77
0.83

4. RUN UZUNLUKLARININ DÖNÜŞ ARALIĞI

L yıl süren kurak dönemin teorik dönüş aralığı aşağıdaki formülle verilmektedir [Bayazıt ve diğ.,
1992].
T(L) = 1/(1-q).q.sL-1

(bağımlı hal)

(6)

Denklem 6’ da s yerine q konulursa bağımsız hal için formül elde edilmiş olur. Değişik q
değerleri için maksimum kurak dönem uzunluklarının (Lmaks) dönüş aralıkları Denklem 6
yardımıyla hesaplanmıştır. Lmaks ve karşı gelen dönüş aralıkları Tablo 3’ te gösterilmektedir.
Tablo 3. Gözlenmiş en uzun kurak dönemlerin dönüş aralıkları
Şile

q=0.5
0.4
0.3

Lmax
(yıl)
4
4
3

T
(yıl)
25
43
36

Bahçeköy
Lmax
T
(yıl)
(yıl)
5
64
5
163
3
53

Terkos
Lmax
T
(yıl)
(yıl)
5
64
3
26
3
53

B. Çekmece
Lmax
T
(yıl)
(yıl)
6
128
6
407
5
588

Tablo 3 incelendiği zaman, en uzun kayıta sahip Şile istasyonunda çeşitli q seviyelerindeki
dönüş aralıklarının kayıt süresinden kısa kaldığı görülmektedir. Diğer istasyonlarda çeşitli q
seviyelerinde, kayıt süresinden daha uzun dönüş aralıkları bulunmaktadır.
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q=0.5 seviyesinde Lmaks 4-6 yıl arasında kalmakta, karşı gelen dönüş aralıkları da 25-128
aralığında bulunmaktadır. q=0.4 seviyesinde Lmaks 3-6 yıl arasında kalmakta, karşı gelen dönüş
aralıkları da 26-407 aralığında bulunmaktadır. q=0.3 seviyesinde Lmaks 3-5 yıl arasında kalmakta,
karşı gelen dönüş aralıkları da 36-588 aralığında bulunmaktadır. Her üç kesim seviyesinde de en
büyük değerler B.Çekmece’ de gözlenmektedir.
5. BÖLGESEL KURAKLIK ANALİZİ

Kuraklık sadece bir noktaya mahsus olmadığı için çeşitli noktalarda ölçülmüş olan yağışı
birlikte ele alarak kuraklığın bölgesel dağılımını belirlemek gerekir. Çok boyutlu bir problem
olan bölgesel kuraklık analizi noktasal kuraklık analizine göre daha karmaşık bir problemdir
[Duranyıldız ve Oğuz, 1994] .
Bölgesel kuraklıklar üzerine en kapsamlı çalışma Santos tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada
üzerinde herbirinin etki alanı si olan m adet yağış istasyonunun bulunduğu bir s alanındaki
kuraklığı karakterize etmek üzere değişkenler tanımlanmaktadır. Her istasyona ai=si/s olcak
şekilde bir ağırlık katsayısı atanmaktadır. Biriktirme haznelerinden oluşan bir su sağlama
sisteminin kurak dönemler sırasındaki davranışı Santos’un önerdiği değişkenler kullanılarak
incelenebilir. Bayazıt ve diğ. [1994] bu değişkenleri bir su sağlama sistemine uygulayabilmek
amacıyla, değişkenler için bazı değişiklikler önermişlerdir. Bu öneri sistemdeki her hazneye
kendi yıllık verdisiyle orantılı bir katsayı atamak şeklindedir. Sözkonusu çalışmada, bir haznenin
havzasına ait yağışın havzayı temsil eden istasyonda ölçülmüş olan yağış tarafından karakterize
edildiği kabul edilmektedir. Böylelikle, artık, istasyonun ağırlık katsayısı (ai) onun etki alanı
olmaktan ziyade havzadaki haznenin ağırlığı olmaktadır ve yukarıda tarif edildiği gibi
hesaplanmaktadır.
Bir ölçüm istasyonunun birden fazla hazneyi temsil ettiği
durumlarda,istasyonun ağırlık katsayısını belirleyebilmek için bütün haznelerin ağırlıklarının
toplanması gerekmektedir. İstasyonların ağırlık katsayıları Tablo 1’ de verilmektedir.
Bayazıt ve diğ. [1994] sistemin bir kurak yılını karakterize eden değiştirilmiş değişkenleri
aşağıdaki gibi tanımlamakta ve formule etmektedirler:
Sistemin bir yılını karakterize eden değiştirilmiş değişkenler aşağıdaki gibi formüle edilebilir.
1. Belli bir t yılında sistem eksikliği oranı meydana gelmektedir:
A s (t) = ∑ a i I i (t )

(7)

i

Burada Ii aşağıdaki gibi tanımlanan indikatör fonksiyonudur:
Ii(t)=1
Ii(t)=0

if xi(t) < xci
if xi(t) > xci

(8)

Burada xci i istasyonu için seçilmiş olan kritik seviye olup xi(t) yağışı bu değerden küçük
kalan bir yıl kurak olarak düşünülmektedir.
2. Sistem kuraklık oranı sistemin kuraklık yaşayan kısmının oranıdır:
Ad (t) = (As(t) | As(t )≥ Ac)

(9)

Burada Ac kritik orandır öyle ki belli bir yılın eksiklik oranı seçilmiş Ac değerini aştığı zaman
bir kuraklık yaşandığı kabul edilmektedir.
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3. Sistem eksikliği bütün sistem için eksik olan su miktarıdır:
D( t ) = ∑ a i ( x ci − x i ( t ))I i ( t )

(10)

i

4. Sistem kuraklık eksikliği bir kuraklık varken sistemde eksik olan suyun miktarıdır.
Dd (t) = (D(t) | As(t )≥ Ac)

(11)

Sistem kuraklığı, As nin Ac yi aştığı zaman aralığı olarak tanımlanmaktadır.
Sistem kuraklığı için aşağıdaki dört kuraklık karakteristiği tanımlanmaktadır.

1. Sistem kuraklık süresi, L, sistem kuraklığının meydana geldiği zaman aralığının
uzunluğudur.
2. Toplam sistem kuraklık eksikliği, U, kuraklık süresi boyunca yıllık sistem
eksikliklerinin toplamına eşittir:
U = ∑ D d (t )

(12)

L

3. Ortalama sistem kuraklık oranı bir sistem kuraklığı boyunca yıllık kuraklık oranlarının
zamansal ortalamasıdır:
A = ∑ A d (t) / L

(13)

L

4. Sistem kuraklık şiddeti toplam sistem eksikliğinin kuraklık süresine oranıdır:
I=U/L

(14)

Bu değişkenler Istanbul Su Sağlama Sistemi için hesaplanmış ve Tablo 4-6 da q=0.5 ve
değişik Ac değerleri için verilmiştir.
Sistemin %50 sinin ortalamanın altında yağış alması hali Ac=0.5, q=0.5 için (Tablo 4), en
uzun sistem kuraklıksüresi 4 yıl, maksimum toplam sistem kuraklık eksikliği 436.68 mm ve
maksimum sistem kuraklık şiddeti 145.6 mm/yıl dır.
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Tablo 4. Ac =0.5 ve q=0.5 için sistemin kuraklığını karakterize eden değişkenler
Yıl
1968
1969
1970
1971
1972
1972
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

As

Ad

D
(mm)

Dd (mm)

0.18
1
0
0.92
0.58
1
0.74
0
0.76
0.82
0
0.5
0.18
0
0.5
0.5
1
0.42
1
0.18
0.58
1
0.5
0
0.5
1
1
0
0.58
0.18
0
0
0.24
1
0
0.32

0
1
0
0.92
0.58
1
0.74
0
0.76
0.82
0
0.5
0
0
0.5
0.5
1
0
1
0
0.58
1
0.5
0
0.5
1
1
0
0.58
0
0
0
0
1
0
0

0.84
104.61
0
74.93
66.45
153.76
57.07
0
84.17
139.13
0
7.49
1.74
0
55.55
74.42
100.43
19.45
86.48
8.80
5.48
207.30
26.39
0
103.19
179.42
154.09
0
21.93
3.63
0
0
13.05
100.15
0
49.87

0
104.61
0
74.93
66.45
153.76
57.07
0
84.17
139.13
0
7.49
0
0
55.55
74.42
100.43
0
86.48
0
5.48
207.30
26.39
0
103.19
179.42
154.09
0
21.93
0
0
0
0
100.15
0
0
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L
(yıl)

U
(mm)
104.60

1
352.2
4

223.29
2
7.49
1
230.38
3
86.48
1
239.17
3
436.68
3
21.93
1

100.15
1

A

1
0.75

0.79
0.5
0.67

1
0.75

0.67

0.58

1

I
(mm/yıl)
104.60
88.10

111.65
7.49
76.80

86.46
79.72

145.60

21.93

100.15

Tablo 5 . Ac=0.33 ve q=0.5 için sistemin kuraklığını karakterize eden değişkenler
Yıl
1968
1969
1970
1971
1972
1972
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

As

Ad

D
(mm)

Dd (mm)

0.18
1
0
0.92
0.58
1
0.74
0
0.76
0.82
0
0.5
0.18
0
0.5
0.5
1
0.42
1
0.18
0.58
1
0.5
0
0.5
1
1
0
0.58
0.18
0
0
0.24
1
0
0.32

0
1
0
0.92
0.58
1
0.74
0
0.76
0.82
0
0.5
0
0
0.5
0.5
1
0.42
1
0
0.58
1
0.5
0
0.5
1
1
0
0.58
0
0
0
0
1
0
0

0.84
104.61
0
74.93
66.45
153.76
57.07
0
84.17
139.13
0
7.49
1.74
0
55.55
74.42
100.43
19.45
86.48
8.80
5.48
207.30
26.39
0
103.19
179.42
154.09
0
21.93
3.63
0
0
13.05
100.15
0
49.87

0
104.61
0
74.93
66.45
153.76
57.07
0
84.17
139.13
0
7.49
0
0
55.55
74.42
100.43
19.47
86.48
0
5.48
207.30
26.39
0
103.19
179.42
154.09
0
21.93
0
0
0
0
100.15
0
0
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L
(yıl)

U
(mm)

A

I
(mm/yıl)

1

104.61

1

104.61

4

352.20

0.81

88.05

2

223.29

0.79

111.65

1

7.49

0.5

7.49

5

336.30

0.68

67.26

3

239.17

0.69

79.72

3

436.68

0.67

145.56

1

21.93

0.58

21.93

1

100.15

1

100.15

Tablo 6. Ac=0.2 ve q=0.5 için sistemin kuraklığını karakterize eden değişkenler
Yıl
1968
1969
1970
1971
1972
1972
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

As

Ad

0.18
1
0
0.92
0.58
1
0.74
0
0.76
0.82
0
0.5
0.18
0
0.5
0.5
1
0.42
1
0.18
0.58
1
0.5
0
0.5
1
1
0
0.58
0.18
0
0
0.24
1
0
0.32

0
1
0
0.92
0.58
1
0.74
0
0.76
0.82
0
0.5
0
0
0.5
0.5
1
0.42
1
0
0.58
1
0.5
0
0.5
1
1
0
0.58
0
0
0
0.24
1
0
0.32

D
(mm)
0.84
104.61
0
74.93
66.45
153.76
57.07
0
84.17
139.13
0
7.49
1.74
0
55.55
74.42
100.43
19.45
86.48
8.80
5.48
207.30
26.39
0
103.19
179.42
154.09
0
21.93
3.63
0
0
13.05
100.15
0
49.87

Dd (mm)
0
104.61
0
74.93
66.45
153.76
57.07
0
84.17
139.13
0
7.49
0
0
55.55
74.42
100.43
19.45
86.48
0
5.48
207.30
26.39
0
103.19
179.42
154.09
0
21.93
0
0
0
13.05
100.15
0
49.87

L
(yıl)

U
(mm)

A

I
(mm/yıl)

1

104.61

1

104.61

4

352.20

0.81

88.05

2

223.29

0.79

111.65

1

7.49

0.5

7.49

5

336.30

0.68

67.26

3

239.17

0.69

79.72

3

436.68

0.83

145.56

1

21.93

0.58

21.93

2

113.19

0.62

56.60

1

49.87

0.32

49.87

6. DEĞERLENDİRME

Noktasal ve sistem kuraklık analizlerinin sonuçları etkisi Istanbul Su Sağlama Sistemi
üzerinde değerlendirilmiştir. Bu çalışmada sözkonusu olan beş hazneye ait Ocak 1990-Temmuz
2004 işletim verisi DSİ den elde edilmiştir. Bir örnek olarak kurak dönemlerden en çok
etkilenmiş olarak gözüken B.Çekmece haznesi seçilmiştir.
B.Çekmece haznesinin işletim verisi 1990 yılında başladığı için bu istasyonun en uzun run
uzunlukları sırasıyla 1982-87, 1982-87 ve 1982-86 dönemleri ve q=0.5, q=0.4 ve q=0.3 kesim
seviyelerine karşı gelen 6,6 ve 5 yıl olmasına rağmen etkilerini Şekil 2 de görmek mümkün
olmamaktadır. Dolayısıyla, Şekil 2’de bütün q kesim seviyelerinde 1992-94 arasında yer alan
kurak dönemin etkileri izlenecektir. 1994 yılı sonunda B.Çekmece haznesi boşalmakta ve birçok
ay boyunca boş kalmaktadır.
801

B. Çekmece Barajı
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ZAMAN

Şekil 2. B. Çekmece Barajının 1990-2004 yılları arasındaki aktif hacimleri

Problem bölgesel ölçekte incelendiği zaman benzer bir durumla karşılaşılmaktadır. Tablo 4 te
Ac=0.5 ve q=0.5 hali için 1992-94 arasında üç yıl süren ve sistem kuraklık şiddeti 145.6 mm/yıl
olan bir sistem kuraklığı yer almaktadır. Şekil 2 de bu kuraklığın B.Çekmece haznesi üzerindeki
etkisi görülmektedir; 93 kışı boyunca bir hacim artışı dışında hazne bu döneme 140x106 m3 lik
bir hacim ile başlayıp dönem sonunda boşalmaktadır. Tablo 4 daha fazla incelendiğinde, sadece
2001 yılı için devam eden 100.1 mm/yıl lık bir sistem kuraklık şiddeti ile karşılaşılmaktadır. Bu
kuraklığın da etkisi B.Çekmece haznesinde izlenmektedir; 2001 yılının sonunda haznede sadece
20x106 m3 su kalmaktadır.
Ömerli ve Terkos haznelerinin aylık işletim verisi incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar
çıkartılabilir. Ömerli normal seviyede 357x106 m3 kapasitesi olan büyük bir hazne olmasına
karşın verimi yaklaşık olarak 20x106 m3 lerden yaklaşık olarak 8x106 m3 lere düşürülmüştür.
Hazne seviyesinin minimum su seviyesi altına düşmesine hiç izin verilmemiştir.
Aynı saptamaları Terkos haznesi için söylemek mümkün değildir. Hazne seviyesi Eylül 90Aralık 90 döneminde minimum su seviyesi altına düşmektedir. Bu dönem, 1988 de başlayıp 3 yıl
süren (Tablo 4) sistem kuraklık süresinin sonu ile zamansal olarak üstüste düşmektedir.Terkos
hazne kotu da Ekim 94-Aralık 94 boyunca minimum seviyenin altına düşmektedir. Bu dönem de
1992 de başlayıp üç yıl süren sistem kuraklık süresinin sonudur.
TEŞEKKÜR

Istanbul Su Sağlama Sistemi’nin haznelerine ait işletim verisi DSİ’ den Dr. İnş. Y. Müh. Sayın
Bahattin Yanık’ın yardımıyla alınmıştır. Yazarlar sözkonusu kurum ve kişiye teşekkür ederler.
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ÖZET

Yerleşim yerlerindeki çevre ve altyapı sistemlerinin sağlıklı şartlarda sürdürülebilmesi için
atık suların toplanması, uzaklaştırılması ve göl, deniz, dere gibi alıcı ortamlara zarar vermeyecek
şekilde arıtılması gerekmektedir. Evsel ve endüstriyel atık sularla birlikte yağmur sularının da
uzaklaştırıldığı ve klasik sistem olarak bilinen Birleşik Sistem Kanalizasyon genellikle eski
şehirlerde mevcuttur. Birleşik sistem kanalizasyonunda arıtma, pompaj ve maliyet gibi
unsurların mahzurlarından dolayı hemen hemen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ayrık
sistem tercih edilmiş ve halen uygulanmaya devam edilmektedir. Bu çalışmada, İstanbul ilinin
değişik bölgelerindeki atık su kanallarına yağmur sularının etkisi araştırılmıştır. Çalışma
sonucunda, ayrık sistem olarak inşaa edilen atık su kanalizasyon sistemlerinin önemli oranda
yağmur suyu ile yüklendiği ve herhangi bir sağanak sırasında taşıma kapasitelerinin yetersiz
kalacağı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atık su, Yağmur suyu, ayrık sistem, birleşik sistem.
ABSTRACT

In order to maintain hygienic conditions in the environmental and infra-structural systems of
cities, wastewater must be collected, removed and disposed into a recipient body, such as a
stream, lake or sea. In conventional practice, the domestic and public sewage, industrial wastes
and the storm runoff are all collected and removed known as a combined system. Since the
combined system has the problems such as the treatment and pumping facilities, it is
recommended to construct a separate system in which two different collection systems carry the
wastewater and the stormwater separately. The separate system has already been used in our
country. In this study, the effect of storm runoff to sanitary sewer system is investigated in the
Kucukcekmece, Bakırköy (Ataköy), Şirinevler, Bahçelievler and Beşiktaş urban area of Istanbul.
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It is found that the capacity of sanitary system is not enough because of the sanitary sewage
system contains the important ratio of storm runoff load.
Keywords: Sanitary sewer, Storm runoff, Separate system, combined system.
1. GİRİŞ

Kentsel nüfus arttıkça ve toplumsal yaşam seviyesi yükseldikçe evlerden, kuruluşlardan ve
endüstriden kaynaklanan atık su miktarı da artmaktadır. Bu sular kanallar içine alınarak
uzaklaştırılamazsa çevre ve toplum sağlığı açısından sakıncalar yaratır. Meskun bölge yağmur
suları da kanallara alınarak uzaklaştırılmadığı taktirde sağanak yağmurlarda cadde ve sokaklarda
yürümek güçleşmekte ve düşük kotlu semtlerdeki evlerin ve işyerlerinin bodrum katları su
altında kalmaktadır. Bu sebeple, atık suları ve yağmur sularını ayrık veya birleşik sistem
kanalizasyon şebekesi inşa etmek suretiyle meskun mahalden uzaklaştırmak gerekmektedir.
Evlerden ve endüstriden gelen atık sular ile bu meskun bölge içerisine düşen yağmur suları
aynı kanal içerisinde uzaklaştırılırsa buna birleşik sistem kanalizasyon, ayrı kanallarla
uzaklaştırılırsa ayrık sistem kanalizasyon denilmektedir [Yanmaz, 1997]. Birleşik sistem
kanalizasyonu genellikle Londra, Paris gibi eski şehirlerde görülmektedir [Van Der Zwan, 1990].
Birleşik sistem, şehirlerde mevcut yağmur suyu drenlerine atık suların verilmesi ile ortaya
çıkmıştır. İstanbul’da da 1959 yılına kadar birleşik sistem tercih edilmiş daha sonra ayrık sisteme
geçilmiştir.
Kanalizasyon sisteminin seçiminde ekonomi, çevre sağlığının korunması ve diğer teknik
hususlar göz önünde tutulmaktadır. Meskun bölgenin iskan tarzı ve yoğunluğu, yerleşimin
topografik ve jeolojik yapısı, yer altı su seviyesi ve alıcı ortamın durumu sistem seçiminde etkili
olan faktörlerdir. Birleşik sistemde caddeye tek bir boru döşenmesi ve tek bir bina bağlantısının
olması sebebiyle inşa ve tesis masrafları daha düşüktür. Ancak topografik şartlar gereği terfiye
ihtiyaç duyulursa ve arıtma yapılacaksa birleşik sistem daha maliyetlidir. Ayrık sistem
kanalizasyon tercihi aşağıdaki şartlarda avantajlı olmaktadır [Kor, 1974]:
-Dik yamaçlarda kurulmuş yerleşimlerde, yağmur sularının sığ ve kısa uzunlukta alıcı ortama
ulaştırılması mümkün olduğunda,
-Alıcı ortamın kurak hava debisi çok düşük ve doğal arıtma imkanları yetersiz olduğunda ek
arıtma gerekiyorsa,
-Sadece atık suların terfisi gerekiyorsa,
-Ekonomik durum kısıtlı ve atık suların uzaklaştırılması öncelik arz ediyorsa,
-Kazı masraflarının çok olduğu kayalık zeminlerde yağmur suları toplanacak bölge alıcı
ortama göre yeterli yükseklikte değilse birleşik sistemin dolu savaklarından akış imkanı
bulunmadığında,
-Birleşik sistem sularının bodrum katlarını basma tehlikesi olasılığı olan yerlerde,
-Kurak havalarda akışın çok düşük olması nedeniyle kanallardaki akış hızı problemlerinin çok
olduğu yerleşimlerde.
İnşaat kontrol mekanizmalarının iyi işletilmemesi ve bina çatı oluklarının ve yağmur suyu yol
ızgaralarının bilinçli veya bilinçsiz olarak atık su kanallarına bağlanması, ayrık sistem atık su
kanalizasyon şebekesini aşırı yüklemekte ve bunun sonucunda sağanak yağışlar sırasında şebeke
basınçlı hale geçerek hem bodrum katlarını atık su basmakta ve hem de arıtma tesislerinin aşırı
yüklenmesine sebep olmaktadır. Zira yağmur suyu atık suyun 50-100 katı hatta daha fazla debi
yükü yaratmaktadır [Yücel ve Aksoğan, 1987]. Bu sebeple, ayrık sistem kanalizasyon inşaatında
kalifiye eleman çalıştırılması, inşaat veya işletme sırasında herhangi bir şekilde çatı oluklarının
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ve yol ızgaralarının atık su kanallarına bağlanmasının önlenmesi büyük önem arz etmektedir
[Ağaçcıoğlu ve Yüksel, 1997].
Bu çalışmada, İstanbul ili Küçükçekmece ilçe merkezinde 3 ayrı bölgede (13 mahallede),
Bakırköy (Ataköy), Bahçelievler, Şirinevler ve Beşiktaş ilçelerinde saha çalışması yapılmış ve
ilçe merkezindeki binaların atık su ve yağmur suyu bağlantı sistemleri incelenmiştir.
Küçükçekmece ilçe merkezi 3 ayrı bölge (13 mahallede) olarak incelenmiş ve burada 1. Bölge;
Altınşehir ve Yarımburgaz, 2. Bölge; Sultan Murat, Gültepe, Kemalpaşa, Cennet, Cumhuriyet,
Yeşilova, Yenimahalle ve 3. Bölge; İnönü, Halkalı, Kartaltepe ve Tevfikbey mahallelerinden
oluşturulmuştur. Çalışma sahası, iskan durumu, yerleşim tarzı, sosyo-ekonomik durum ve kültür
düzeylerine göre farklılıklar göstermektedir. Yapılan tespitlerde bölgeler sokak sokak dolaşılarak
yağmur suyu ve atık su bağlantıları bina bazında tespit edilerek bölgesel değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
2. SAHA ÇALIŞMASINDA ELDE EDİLEN TESPİTLER

Saha çalışması yapılan mahallelerdeki değerlendirmeye tabi tutulan binaların çatı alanları
tesbit edilmiş, bu binaların çatı oluklarının giderleri takip edilerek yağmur suyunun, bahçeye
serbest bırakma, yağmur suyu kanalına verme veya atık su kanalına bağlanma şekillerinden
hangisine tabi olduğu tespit edilmiştir. Tespit yapılan binaların daire sayısı ve daire başı ortalama
5 nüfus kabulü ile toplam nüfusu elde edilmiştir. Arazi çalışması sonucu elde edilen veriler
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Bölgelerde yapılan tespitler
Çatı alanı Yağmur suyunun gittiği yer (%)
(ha)
Bahçe veya Atık su kanalına
Y.S kanalına
KÜÇÜK
1. BÖLGE
26.22
69
31
ÇEKMECE 2. BÖLGE
103.7
48
52
3. BÖLGE
55.2
80
20
ATAKÖY
4.54
15
85
BAHÇELİEVLER
6.55
-100
ŞİRİNEVLER
2.65
24
76
BEŞİKTAŞ
2.71
21
79
Mahalle

Toplam
Daire
sayısı

Nüfus
(kişi)

3299
54700
23966
900
2250
1870
880

16500
273500
119830
4500
11250
9350
4400

3. DEĞERLENDİRMELER

Saha çalışması sonucunda elde edilen ve Tablo 1’de verilen tespitler değerlendirilerek,
çalışma yapılan alanların çatı yağmur sularının debisi belirlenmiştir. Yağmur suyu debisinin
tayininde Rasyonel Metot kullanılmış, Yüzeysel akış katsayısı (Yağan yağmurun akışa geçen
yüzdesi) 0.9 olarak alınmıştır. Yağmur şiddetinin tayininde Küçükçekmece, Bakırköy (Ataköy),
Bahçelievler ve Şirinevler bölgeleri için Florya Gözlem İstasyonuna ait 5 yıl tekerrürlü (n=0.2)
ve T=15 dak. süreli yağmur göz önüne alınmıştır. Bu yağmura ait verim 150 lt/sn.ha olarak
belirlenmiştir [İSKİ, 1987]. Beşiktaş bölgesi için ise Sarıyer Gözlem İstasyonuna ait 5 yıl
tekerrürlü (n=0.2) ve T=15 dak. süreli yağmur göz önüne alınmıştır. Bu yağmura ait verim 120
lt/sn.ha olarak belirlenmiştir [İSKİ, 1987]. Çalışma yapılan bölgelerde, ayrıca, yağmur suyu
kanalizasyon sistemlerinin mevcudiyeti araştırılmış ve çalışma yapılan bölgelerdeki tespitlerden
bölgelerde yağmur suyu kanalizasyon hatlarının bazı semtlerde ana sokaklarda kısmen
bulunduğu, bunun dışında yol drenajı haricinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Buna göre çatı
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alanlarına düşen yağmur suyu debileri ve bunların Tablo 1’de verilen tespitlere göre atık su
kanallarına verilen miktarları hesaplanarak Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Çatı alanlarına düşen yağmur suyu debileri ve atık su kanalına verilen miktarı.
BÖLGE
Alan
(ha)
Yağış şiddeti
(lt/sn.ha)
Akış katsayısı
(c)
Birim debi
(lt/sn.ha)
Toplam debi
(lt/sn)
Atık su sistemine
gelen (%)
Atık su kanalına
gelen debi (lt/sn)

KÜÇÜKÇEKMECE
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge

ATAKÖY

B.EVLER

Ş.EVLER

BEŞİKTAŞ

26.22

103.7

55.2

4.54

6.55

2.65

2.71

150

150

150

150

150

150

120

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

135

135

135

135

135

135

108

3540

14000

7450

613

884

358

293

31

52

20

100

76

85

79

1097

7280

1490

613

672

304

231

Tablo 2’den görüleceği gibi, Küçükçekmece ilçe merkezi çatı yüzeylerine düşen yağmur
sularının 1. Bölgede %31, 2. Bölgede %52, 3. Bölgede % 20’si, Ataköy bölgesinde %100’ü,
Bahçelievler bölgesinde %76’sı, Şirinevler bölgesinde %85’i ve Beşiktaş bölgesinde %79’u bina
atık su bağlantıları ile atık su kanalına verilmekte ve atık su kanallarının yükünü önemli ölçüde
artırmaktadır.
İSKİ Yönetmeliğine göre günlük maksimum atık su üretimi (su tüketimine eşit) 250 lt/kişi/gün
kabul edilerek saha çalışması yapılan bölgelerdeki ortalama atık su yükleri hesaplanmış ve pik
faktör 1.73 olarak dikkate alınarak da atık su hesap debileri belirlenmiştir. Daha sonra atık su
kanalına verilen yağmur sularının atık su debilerine oranı belirlenerek Tablo 3’de verilmiştir
[İSKİ, 1987].

Tablo 3. Yağmur suyu yüklerinin atık su yüklerine oranı
BÖLGE
Toplam Nüfus
(kişi)
Birim Debi
(lt/N.G)
Max. Pik Faktör
Atık su hesap
debisi (lt/sn)
Atık su kanalına
verilen yağmur
suyu debisi (lt/sn)
Yağmur suyu
debisi/Atık su
debisi (%)

KÜÇÜKÇEKMECE
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge

ATAKÖY

B.EVLER

Ş.EVLER

BEŞİKTAŞ

16500

273500

119830

4500

11250

9350

4400

250

250

250

250

250

250

250

1.73

1.73

1.73

1.73

1.73

1.73

1.73

165

2738

1199

45

113

94

44

1097

7280

1490

613

672

304

231

664.1

265.9

124.2

1362.2

594.7

323.4

525
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Tablo 3’de görüldüğü gibi bina çatı olukları vasıtasıyla atık su kanallarına atık su proje
debisinin, Küçükçekmece ilçesinin 1. Bölgesinde 6.64, 2. Bölgesinde 2.66, 3. Bölgesinde 1.24,
Bakırköy (Ataköy) ilçesinde 13.6, Bahçelievler ilçesinde 5.94, Şirinevler ilçesinde 3.23 ve
Beşiktaş ilçesinde 5.25 katı yağmur suyu katkısı olmuştur. Bu değerlendirmede kanallar içindeki
gecikme dikkate alınmamıştır. Bu değerlerin 5 yıl tekerrürlü ve 15 dak. süreli yağmur için
olduğu da göz önünde tutulmalıdır. Daha uzun tekerrür periyotlu ve daha kısa süreli yağmurlarda
bu yüklerin çok daha fazla olması beklenmelidir. Yapılan bu değerlendirmelerde yol
drenajlarının atık su kanallarına etkisi de dikkate alınmamıştır.
Yapılan tespitlerden sonra, yalnız atık su yükü, yalnız yağmur suyu yükü ve atık su artı
yağmur suyunun birlikte taşınması (Birleşik Sistem) halleri için ayrı ayrı olmak üzere gereken
kanal çapları tayin edilmiştir. Kanal çaplarının tayininde, maksimum boru eğimi için (Jmak=1/15
olarak alınmıştır) gereken minimum çap veya minimum boru eğiminde (Jmin=1/φ, φ mm olarak
boru çapı) gerekli maksimum çap kriterleri ayrı ayrı göz önüne alınmıştır. Hidrolik hesaplarda
Kutter bağıntısı kullanılmış ve maksimum doluluk oranı %90 olarak dikkate alınmıştır. Elde
edilen sonuçlar Tablo 4’de toplu olarak verilmiştir.
Tablo 4. Kanal Boyutlandırma Değerleri
BÖLGE

DEBİL
ER

Min.
Çap
(mm),
Jmax=1/
15
Max.
Çap
(mm),
Jmin=1/
Φ

Atık su debisi
(lt/sn)
Yağmur suyu
debisi (lt/sn)
Toplam Debi
(lt/sn)
Atık su
kanalında
Yağmur suyu
kanalında
Birleşik sistem
kanalında
Atık su
kanalında
Yağmur suyu
kanalında
Birleşik sistem
kanalında

KÜÇÜKÇEKMECE
1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge

ATAKÖY

B.EVLER

Ş.EVLER

BEŞİKTAŞ

165

2738

1200

45

113

94

44

1097

7280

1490

613

672

304

231

1262

10018

2690

658

785

398

275

300

800

600

300

300

300

300

600

1200

700

500

500

400

400

600

1400

800

500

500

400

400

600

2000

1400

400

500

500

300

1400

3000

1600

1000

1100

800

700

1400

3500

2000

1100

1100

800

700

Tablo 4’de görüldüğü gibi atık su kanallarının boyutlandırılması sonucu elde edilen çapların
yağmur suyu debilerini taşıyamayacağı açıkça belli olmaktadır. Normal boyutlandırma sınırları
içerisinde kanalların yağmur suyunu da taşıyabilmesi için çapların 3 katına kadar büyütülmesi
gerektiği görülmektedir.
5. SONUÇLAR

İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde 3 bölgede, Bakırköy (Ataköy), Bahçelievler, Şirinevler ve
Beşiktaş ilçelerinde yapılan saha çalışması sonucu elde edilen tespitler değerlendirildiğinde ayrık
sistem kanalizasyon şebekesinin çatı yağmur sularının aşırı yüklemesine maruz kaldığı
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
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1) Çalışma yapılan bölgede çatı yağmur sularının bölgelere göre %20 ila %100’ü atık su
kanalizasyon şebekesine verilmektedir.
2) Çalışma yapılan bölgede atık su kanalizasyon sistemine verilen çatı yağmur suyu
debilerinin atık su debilerine oranı 1.24 ila 13.62 katı arasında değiştiği hesaplanmıştır.
3) Hesaplamalarda 5 yıl tekerrür periyotlu ve T=15 dak süreli yağmur dikkate alınmıştır.
Çalışma yapılan bölgelerde daha büyük tekerrür periyotlu ve daha kısa süreli bir sağanak olması
durumunda hesaplanan değerlerin daha büyük olacağı da dikkate alınmalıdır.
4) Yapılan boyutlandırmalarda yağmur suyunun etkisi de hesaba katıldığında atık su
kanalizasyon sisteminin çapları yaklaşık olarak 3 kat artmaktadır.
5) Bölgede meydana gelebilecek bir sağanak durumunda atık su kanallarının basınçlı halde
çalışacağı, bunun da düşük kotlu yerlerde ve bina bodrum katlarında su baskınlarına maruz
kalabileceği görülmüştür.
6) Bu değerlendirmelere yol drenajlarının katkısı ile bahçe yüzeylerinden kaynaklanacak ilave
yağmur suyu yükleri dahil değildir.
7) Çalışmada elde edilen tespitler, hesaplamalar ve sonuçlar göz önüne alınarak tüm bölgeler
için bir değerlendirme yapılırsa yukarıda belirtilen değerlerin çok daha fazla olacağı ve
etkilerinin de daha büyük olacağı bellidir.
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ÖZET

Su ihtiyacının artması, mevcut kaynakların kirlenerek kullanılamaz duruma gelmesi ve/veya
ihtiyacı karşılayamaması ve periyodik kuraklıklar alternatif su kaynakları konusunda yapılan
çalışmaları hızlandırmıştır. Bu çalışmada; kentsel atıksuların yeniden kullanılması,
desalinizasyon, talep yönetimi, su transferi ve yağmursuyu hasadı gibi alternatif su kaynakları
çeşitli yönleri ile irdelenmiştir. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin su sıkıntısı ile karşı karşıya
kalacağı öngörülmektedir. Bu nedenle alternatif su kaynakları ile ilgili bir tartışma
sosyoekonomik sistemin (SES) sürdürülebilirliği için yararlı ve faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Alternatif su kaynakları, sosyoekonomik sistem, sürdürülebilirlik
ALTERNATIVE WATER RESOURCES
ABSTRACT

Studies on alternative water resources have rapidly increased due to increasing water demand,
pollution of water resources and drought. In this study, alternative water resource such as
municipal wastewater reuse, desalinisation, demand management, rainwater harvesting are
discussed. In near future a water shortage is estimated in Turkey. For this reason a discussion
about alternative water resources will be useful for sustainability of socioeconomic system.
Key word: Alternative water resources, socioeconomic system, sustainability.
1.

GİRİŞ

Su ihtiyacının artması, mevcut kaynakların kirlenerek kullanılamaz duruma gelmesi ve/veya
ihtiyacı karşılayamaması ve periyodik kuraklıklar alternatif su kaynakları konusunda yapılan
çalışmaları hızlandırmıştır. Kentsel atıksuların yeniden kullanılması, desalinizasyon, talep
yönetimi, su transferi ve yağmursuyu hasadı gibi alternatif su kaynakları su talebinin
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karşılanması amacı ile değerlendirilmektedir. Bu nedenle bu konularda yapılan çalışmalar
literatür taranarak derlenmiş ve “alternatif su kaynakları” başlığı kavramsallaştırılmıştır.
Su kaynaklarının planlanmasında/yönetiminde baskın eğilim bugüne kadar yeni tatlı su
kaynaklarının bulunması ve tüketime sunulması olmuştur. Bu stratejinin sonucu olarak büyük
barajlar, kanallar, vb., inşaa edilmiştir. Bu tür önlemler kuşkusuz insanlığın gelişimine ve
ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte; ihtiyaç duyulan suyun ne olursa olsun
dokunulmamış tatlı su kaynaklarından temin edilmesi bu kaynakların israfına ve tahrip olmasına
neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için yeni
stratejilerin geliştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu açıdan “alternatif su kaynakları” bu
stratejini bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
2. ALTERNATİF SU KAYNAKLARI
2.1. Kentsel Atıksuların Geri Kazanılması ve Yeniden Kullanılması

Su ihtiyacının artması, mevcut kaynakların kirlenmesi ve/veya ihtiyacı karşılayamaması ve
periyodik kuraklıklar atıksuların geri kazanılarak yeniden kullanılmasını gündeme getirmiştir.
Geri kazanılmış atıksuların kullanıldığı yerler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Tablo 1’de
verilmiştir (Crook, vd., 1992; Metcalf and Eddy Inc., 1991). Atıksuların geri kazanılması için
kullanılan temel prosesler ise Tablo 2’de verilmiştir (Asano, 1999).
Tablo 1. Geri kazanılmış Atıksuların Kullanıldığı Yerler
Kullanım Yeri
Şehir

Endüstri

Tarım

Restorasyon/Rekreasyon

Yeraltı Suyuna Besleme

Uygulama/Amaç
Parkların, peyzaj sahalarının ve diğer yeşil
alanların sulanması,
• Golf sahalarının sulanması
• Ticari amaçlı kullanım (araç yıkama, vb.,),
• Dekoratif amaçlı kullanım (Kent içindeki
havuzlar, fıskiyeler, şelaleler, vb.,),
• Toz kontrolü,
• Beton üretimi,
• Yangınla mücadele ve yangından korunma,
• İş merkezlerinin ve iş yerlerinin tuvaletlerinde,
•
Soğutma suyu,
• Kazan besleme suyu,
• Proses suyu,
• Endüstriyel tesislerin bahçelerinin sulanması,
• Sulama,

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

İçmesuyu Kaynağı

•
•

Sulak alanların iyileştirilmesi/geliştirilmesi
Rekreasyon amaçlı kullanım (su sporları, balık
tutmak, vb.,),
Akarsuların beslenmesi,
Diğer (Balık üretimi, yapay kar, vb.,),
Kıyı şeridinde bulunan kuyulara tuzlu su
girişini önlemek için bariyer teşkilinde,
İleri arıtmanın sağlanması,
Akiferlerin su kapasitesinin artırılması,
Geri kazanılmış suyu depolamak,
Zemin çökmelerinin kontrolü veya
engellenmesi,
Doğrudan içmesuyu kaynağı olarak,
Dolaylı içmesuyu kaynağı olarak,
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Halk sağlığı, gerekli arıtma yapılmaması
durumunda yüzeysel ve yeraltı sularının
kirlenme riski,

Korozyon, biyofilm oluşumu, kireçtaşı
oluşumu, köpük oluşumu, tıkanma

Gerekli arıtma yapılmaması durumunda
yeraltı sularının kirlenme riski, halk sağlığı,
ürün kalitesi, toprak kirlenmesi, kabul
edilebilirlik,
Halk sağlığı, ötrofikasyon, koku, estetik
bozulma,

Yeraltı su kalitesinin bozulma riski,

Halk sağlığı, kabul edilebilirlik, mikro
kirleticiler ve olası etkileri,

Tablo 2. Atıksuların Geri Kazanılmasında Kullanılan Temel Prosesler
Proses

Amaç
Askıda katı maddeleri ve kolloidleri gidermek,

Katı/Sıvı Ayrımı
Koagülasyon
Flokülasyon
Çöktürme
Filtre
Biyolojik olarak ayrışabilen organik maddeleri gidermek, azot gidermek,
dezenfeksiyon,

Biyolojik Arıtma
Aerobik Arıtma
Oksidasyon Havuzu
Dezenfeksiyon

Hidrofobik organik bileşikleri gidermek, azot gidermek, uçucu organikleri
gidermek, suyu yumuşatmak, demir gidermek, magnezyum gidermek,
kalsiyum gidermek, nitrat gidermek, bakteri ve virüsleri gidermek, çözünmüş
Aktif Karbon
tuzları gidermek,
Hava ile Sıyırma
İyon Değiştirme
Kireçle Çöktürme
Membran Prosesler

İleri Arıtma

2.1.1 Kentsel Yeniden Kullanım

Geri kazanılan atık suyun, parkların ve golf sahalarının sulanmasında, iş merkezlerinin
tuvaletlerinde, yangınla mücadelede, vb. kullanılması pek çok ülkede yaygın bir uygulamadır.
2.1.2 Endüstriyel Amaçlı Yeniden Kullanım
Geri kazanılmış suyun özellikle içme suyu kalitesinde su gerektirmeyen endüstriyel
faaliyetlerde kullanılması mümkündür. Endüstriyel faaliyetler için geri kazanılmış su ya tesis
içindeki endüstriyel atık sulardan ve/veya kentsel atıksu arıtma tesislerinden sağlanmaktadır.
Geri kazanılmış su endüstrilerde;

•
•
•

soğutma suyu,
kazan - besleme suyu,
proses suyu,

olarak kullanılabilmektedir. Bunlar arasında geri kazanılmış suyun soğutma suyu olarak
kullanılması en yaygın uygulamalardan biridir. Geri kazanılmış suyun endüstrilerde proses suyu
olarak kullanılabilirliği kullanım yerine göre değişmektedir. Örneğin elektronik sanayinde distile
suya yakın kalitede su istenirken, tekstil, kağıt ve metal endüstrilerinde daha düşük kaliteli su
kullanılabilmektedir (Crook, vd., 1992).
2.1.3 Sulama Amaçlı Yeniden Kullanım

Kentsel atıksuların arıtıldıktan sonra sulama amacıyla kullanımı kurak ve yarı kurak ülkelerde
yaygın bir uygulamadır. Bu ülkelerde su talebi artıkça geri kazanılmış su ile tarım alanlarının
sulanması su kaynaklarını planlanması ve yönetiminde önemli bir bileşen haline gelmektedir.
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2.1.4 Örnek Uygulamalar

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ da bulunan Riyad Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun bir
kısmı Petromin Petrol Rafineri’ sinde soğutma suyu olarak kullanılmaktadır. Çıkış suyunun
önemli bir kısmı da tarım alanlarının sulanması amacıyla Dirab ve Dariyah bölgelerine 55 km ve
51 km uzunluğunda boru hatları ile taşınmaktadır (Chansler, 1991).
St. Petersburg geri kazanılmış atıksuların çeşitli amaçlar için kullanılması konusunda öncülük
eden kenttir. Kentte 1990’lı yıllarda 7000 kullanıcıya günde 79000 m3 geri kazanılmış su tahsis
edilmiştir. Bu amaçla 420 km uzunluğunda ve çapları 5 ila 122 cm arasında değişen borulardan
teşkil bir dağıtım şebekesi inşaa edilmiştir. Tahsis edilen su bahçe, park ve beysbol sahalarının
sulanmasında, yangınla mücadelede ve soğutma suyu olarak endüstrilerde kullanılmaktadır.
Güney Kaliforniya’da 1990 yılında toplam 330 Mm3 atıksu geri kazanılarak yeraltı su kaynakları
beslenmiş, park alanları ve tarım alanları sulanmış ve endüstriyel amaçlar için kullanılmıştır.
2010’lu yıllarda geri kazanılacak atık su miktarının 740 Mm3/ yıl olması beklenmektedir (Crook,
vd., 1992).
Kurak/yarı kurak bir bölgede bulunan Tunus’ da 6500 ha tarım alanı geri kazanılmış atıksu ile
sulanmaktadır. Gelecek yıllarda 20000 hektarlık alanın geri kazanılmış atıksu ile sulanması
düşünülmektedir (Bahri, vd., 1996).
200000 kişinin yaşadığı Limassol’ da 1995 yılından beri yılda 3.5 Mm3 kentsel atıksu geri
kazanılarak parkların ve golf sahalarının sulanmasında, yeraltı suyuna suni beslemede ve
sulamada kullanılmaktadır. Limassol deneyimi su temini ve tehdit altında bulunan çevresel
değerlerin (yeraltı suyu kaynakları) korunması için kentsel atıksuların değerli bir kaynak
olduğunu göstermiştir (Papaiacovou, 2001).
Atık suların yeni su kaynağı olarak değerlendirildiği İsrail’de atık suların % 65’inden fazlası
geri kazanılarak kullanılmaktadır. Bu oranın önümüzdeki on yıl içinde % 90’ın üzerine
çıkartılması planlanmaktadır (Friedler, 2001).
Çin’de 400’den fazla kentte su sıkıntısı yaşanmaktadır. Nüfus ve endüstriyel faaliyetlerdeki
artış kentsel atıksuların geri kazanılması için projelerin geliştirilmesine neden olmuştur. Merkezi
hükümet ve yerel otoriteler de konu üzerinde yapılan araştırma ve projeleri desteklemiştir.
Birçok kentte kentsel atıksu geri kazanma ve yeniden kullanma projesi planlanmış ve hayata
geçirilmiştir. Beijing kentinde 2008 yılı sonunda geri kazanılan atıksu oranının % 50’ye
çıkartılması planlanmıştır. Suyun sulama, kullanma suyu (temizlik, tuvalet vb.,) ve
rehabilitasyon amaçlı kullanılması düşünülmektedir. Yine aynı kente bulunan Gaobeidian Atıksu
Artıma Tesisi’nden geri kazanılan 300000 m3/gün atıksu soğutma suyu, rehabilitasyon ve peyzaj
amaçlı olarak kullanılmaktadır. Tianjin, Qingdao, Xi ve Hefei kentlerinde de kentsel atıksular
geri kazanılmaktadır. Elde edilen su bahçe sulamada, kullanma suyu temininde, endüstriyel
üretimde vb., kullanılmaktadır (Xingcan, 2002).
Yukarıda verilen örneklerin dışında Dünyanın bir çok yerinde atıksular geri kazanılarak
kullanılmaktadır. Arjantin, Brezilya, Şili, Hindistan, Japonya, Meksika, Peru, Kuveyt, Birleşik
Arap Emirlikleri ve bir çok ülkede atıksular geri kazanılarak çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır
(Crook, vd., 1991).
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2.2. Desalinizasyon

Kurak ve yarı kurak bölgelerde deniz suyunda veya az tuzlu sulardan kullanma ve içme suyu
elde etmek amacıyla sarf edilen çabalar her geçen gün artmaktadır. Desalinizasyon
teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle maliyetin azalması bu kaynağı çekici kılmaktadır.
Teknoloji bugün 120 ülkede kullanılmaktadır. Sayısı 13600’ü aşan desalinizasyon ünitesi ile
günde ortalama 26 Mm3 su üretme kapasitesine ulaşılmıştır. Önümüzdeki 5 yıl içinde kapasitenin
20 Mm3/gün artması beklenmektedir. Kurulu kapasitenin % 50’si orta doğu ülkelerinde, % 19’u
Amerika’da, % 13’ü Avrupa ülkelerinde, % 12 Asya ülkelerinde, % 6’sı ise Afrika
ülkelerindedir. Kurulu kapasitenin % 90’ının çalışması durumunda toplam evsel su ihtiyacının
% 2.43, toplam su ihtiyacının ise ‰ 2.2’si bu yöntemle karşılanabilmektedir (Tsiourtis, 2001).
Desalinizasyon prosesinin akım şeması Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi
desalinizasyon prosesi ön arıtma, tuz giderme ve nihai arıtma adımlarından oluşmaktadır.
Desalinizasyon yapılacak su iyi kalitede olmalı ve su denizden doğrudan alınacaksa kirlenme
riski az olan bölgeler seçilmelidir. Kimyasallar kireç taşı oluşumuna engel olmak, korozyonu
önlemek ve membranları temizlemek amacıyla kullanılmaktadır. Termal ve membran metotlar
tuz gidermek için kullanılmaktadır (Tsiourtis, 2001; Buros, 1999).

Enerji
Tuzlu Su

Ön Artıma

Tuz Giderme
Salamura

Kimyasal

Son Arıtma
Kimyasal

Şekil 1. Desalinizasyon Prosesi

Termal metotlar tuzlu suyun ısıtılarak buharlaştırılması ve daha sonra elde edilen buharın
yoğunlaştırılarak toplanması esasına dayanmaktadır. Termal metotlarla elde edilen su oldukça
saftır. Kullanılan termal metotlar aşağıda verilmiştir (Buros, 1999):
•
•
•

MSF Prosesi,
MED Prosesi,
VC Prosesi.

Yarı geçirgen membranlar kullanarak tuzu sudan ayırabilen teknolojiler de desalinizasyon
için kullanılmaktadır. Pazarlamaya uygun olan iki membran metodu vardır (Buros, 1999):
•
•

Elektrodiyaliz,
Ters Ozmoz

Termal ve membran metotlarının dışında kullanımı yaygın olmayan Dondurma, Membran
Distilasyon ve Solar Nemlendirme metotları da vardır.
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Kurul kapasitenin % 44’ünde MSF prosesi ile, % 42’sinde Ters Ozmoz ile, % 6’sında
Elektrodiyaliz ile, % 4’ünde VC prosesi ile ve % 4’ünde MED prosesi ile tuz giderilmektedir
(Tsiourtis, 2001).
Yüksek maliyet nedeniyle desalinizasyon teknolojisinin kullanımı yaygın değildi. Ancak son
30 yılda meydana gelen gelişmeler (ekipman fiyatlarının azalması, enerji kullanımındaki azalma,
vb.,) birim maliyetin hızla düşmesine neden olmuştur. 1988 yılında 1 m3 suyun toplam maliyeti
1.7 US $ iken 2000 yılında toplam maliyet 0.7 US $’a kadar gerilemiştir (Tsiourtis, 2001).
Teknolojinin maliyeti ile ilgili daha geniş bir özet Tablo 3’de verilmiştir (Semiat, 2000).
Tablo 3. Desalinizasyon Teknolojilerinin Maliyet Açısından Karşılaştırılması
İlk Yatırım Maliyeti (US $/m3/gün)
Ürün Maliyeti (Sent/m3)

MSF
1200-1500
110-125

MED
900-1000
75-85

VC
950-1000
87-95

RO
700-900
68-92

Tuz giderme prosesinde ortaya çıkan tuz içeriği oldukça yüksek salamura denize ve/veya tuzlu
su akiferlerine deşarj edilebilir veya buharlaştırmak amacıyla havuzlara alınabilir. Salamuranın
denize deşarj edilmesi durumunda olası çevresel etkilerin minimuma indirilmesi için gerekli
önlemler alınmalıdır (Tsiourtis, 2001).
2.3. Yağmur Suyu Hasadı

Yağmursuyu hasadı yağmur suyunun doğrudan toplanıp kullanılması olarak tanımlanabilir.
Yağmursuyu çatılardan veya yüzeyden olmak üzere iki farklı teknikle toplanmakta ve içmesuyu,
sulama ve temizlik vb., amaçlar için kullanılabilmektedir. Toplanan sular zemin çökmesini
önlemek, yeraltısu kaynaklarını beslemek vb., amaçlar için yeraltına da sızdırılmaktadır. Teknik
Asya ve Afrika ülkelerinde antik çağdan beri kırsal alanlarda içmesuyu temini amacıyla yaygın
olarak kullanılmaktadır (UNEP-IETC, 1998; Murase, 2000).
Teknik dört önemli bileşenden oluşmaktadır (TWDB, 1997) Bunlar;
1. Toplama alanı (park yerleri, yol üstleri, çatılar, vb.,),
2. Toplama/Taşıma sistemi,
3. Depolama (yeraltına sızdırma, rezervuarlarda depolama, tanklarda depolama, vb.,)
4. Arıtma sistemi
Yağmursuyu çatılardan toplanacaksa çatılar galvanizli dalgalı demir sac, dalgalı alüminyum
sac veya kiremitle kaplanmalıdır. Kaliteli su toplamak amacıyla çatılar düzenli olarak
temizlenmelidir. Yağmur suyunu yüzeyden toplamak daha da kolaydır. Yüzey; yüzey akışını
kolaylaştıracak bir malzeme ile kaplanır ve yağmursuyu bir veya birkaç noktadan toplanır.
Çatılardan su toplama tekniğine nazaran bu teknikle çok daha fazla su toplamak/hasat etmek
mümkündür. Yüzeyden toplama tekniğinde sızma nedeni ile su kayıpları fazla olabilir. Ayrıca bu
yöntemle elde edilen suyun kalitesi daha düşüktür ve elde edilen suyun sulama amaçlı
kullanılması önerilmektedir (UNEP-IETC, 1998).
Pratikte çok çeşitli depolama yöntemleri mevcuttur. Toplanan sular yeraltında veya yer
üstünde bulunan tanklarda depolanabilir. Kirlenme riskine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
Açık tanklarda biriktirilen sular içmesuyu olarak kullanılmamalıdır (UNEP-IETC, 1998).
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Hasat edilen suyun arıtılıp arıtılmayacağı, arıtılacaksa hangi tekniklerin kullanılacağı
kullanım amacına bağlı olarak değişmektedir. Arıtmada kullanılan metotlar Tablo 4’de
verilmiştir (TWDB, 1997).
Tablo 4. Arıtma Teknikleri
Metot
Kaba Filtre

Yer
Oluklarda

Çöktürme
Filtrasyon

Toplama tankında
Muslukta, ayrı bir tankta veya
pompajdan sonra
Kullanımdan önce, toplama
tankında veya pompajdan
sonra, muslukta

Dezenfeksiyon

Hedef
Kaba katı maddeler
(yaprak,vb.,)
Çökebilen katı maddeler
Askıda maddeler, vb.

Mikroorganizmalar

Yağmur suyu hasadının avantajları ve dezavantajları aşağıda özetlenmiştir (UNEP-IETC,
1998; UNEP-IETC, 2002; www.lifewater.ca/rain.htm):
Avantajları:
• Maliyet projenin büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte inşaa ve işletme maliyeti düşüktür,
• İnşaası ve işletilmesi kolaydır,
•

Sorumluluk tekil sistemlerde sistemin sahibine aittir,

• Mevcut su temin sistemi ile kolayca bütünleştirilebilir,
• Sisteme adaptasyon kolaydır,
• Diğer su temin projeleri ile karşılaştırıldığında çevresel etkileri daha azdır,
• Elde edilen suya bedel ödenmemektedir,
•

Elde edilen su kullanım yerine yakındır,

•

Elde edilen su görece iyi kalitededir ve bir çok yerde herhangi bir arıtmaya tabi
tutulmadan kullanılabilir,

•

Mevcut su kaynaklarının üzerindeki baskıyı hafifletebilir,

• Acil durumlarda (deprem, vb.,) su temini için idealdir,
• Kentlerde sel riskini azaltarak alıcı ortamlara taşınacak kirletici yükü azaltır,

Dezavantajları:
•

Yağışlardaki belirsizlikler sistemin güvenirliliğini azaltmaktadır,

•

Bencil bir çözümdür, yardımlaşma duygusunu tahrip edebilir,

•

Sorumluluk tekil sistemlerde sistemin sahibine aittir, bu nedenle cazip olmayabilir,

•

Tekil toplama sistemlerinin yaygınlaşması yerleşim yerine su sağlayan belediye veya
özel şirketlerin gelirinde düşüşe neden olabilir,
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•

Hükümetler alternatif su kaynağı olarak yağmur suyunun değerlendirilmesi konusunda
politika geliştirmemektedir, halkın bu konuda bir talebi bulunmamaktadır,

•

Tanklar çocuklar için tehlike oluşturabilir,

•

Tanklar çok yer tutabilir,

2.3.1 Örnek Uygulamalar

Bermuda yağmur suyu hasadı konusunda iyi bir örnektir. 1930’lardan bu yana yağmur
suyunun hasat edildiği ülkede toplam su ihtiyacının % 50’si bu yöntemle karşılanmaktadır.
Avustralya’ da bir milyon kişi bu sistem ile su ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca Güney
Avustralya hükümeti yağmur suyu hasadı yapması konusunda halkı teşvik etmektedir (Waller,
1989).
1999 yılında geliştirilen proje ile Berlin’de, yağmursuyu hasadından elde edilen su
tuvaletlerde ve bahçe sulamada kullanılmak üzere tüketime sunulmuştur. Proje kapsamında 80
konuta su sağlanmıştır. Yağmursuyu çatılar (7000 m2), parklar (2000) ve yollardan (2200 m2)
toplanmış ve hacmi 160 m3 olan bir tankta depolanmıştır. Sistem sayesinde yılda 2430 m3 suyun
tasarruf edilebileceği hesaplanmıştır (Koenig, 1999). Yine Berlin’de 1998 yılında kurulan sistem
ile 19 binanın çatısından ( toplam alan 32000 m2) toplanan sular 3500 m3’lük bir tankta
depolanmakta ve tuvaletlerde ve bahçe sulamada kullanılmaktadır (UNEP-IETC, 2002).
Bedok Su Projesi kapsamında Sungei Seletar (Singapur) kentinde yağmur suyu 8 ayrı
haznede toplanmakta ve Bedok rezervuarına gönderilmektedir. Ayrıca Changi Havaalanı’nda
toplanan yağmursuyu yangınla mücadelede ve tuvaletlerde kullanılmaktadır. Su ihtiyacının % 28
ila
% 33’ ü bu yöntemle karşılanmakta ve yılda 390000 S$ tasarruf elde edilmektedir
(Appan, 1999).
Yağmursuyu hasadı ile ilgili projeler Japonya’nın Sumida kenti için de geliştirilmiştir. Kentte
bulunan Kokugikan Stadyumu’nun çatısından (8400 m2) toplanan sular 1000 m3’lük bir tankta
depolanmakta ve sifon suyu, soğutma suyu, sulama suyu olarak ve yangınla mücadelede
kullanılmaktadır. Yönetim birimlerinin bulunduğu binanın çatısından (5000 m2) toplanan sular
yine 1000 m3’lük bir tankta toplanmakta ve sifon suyu olarak tuvaletlerde kullanılmaktadır.
Binada 1998 yılında hasat edilerek tuvaletlerde kullanılan su miktarı 4658 m3’tür. Sistem
sayesinde su tüketiminde % 36 oranında tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca mahallelerde Rojison adı
verilen ve kapasitesi 3-10 m3 arasında değişen tanklar inşaa edilmiştir. Kentte toplam depo
kapasitesi yaklaşık 8200 m3’ tür (Murase, 2000).
2.4. Talep Yönetimi

Su kaynaklarının planlanmasında/yönetiminde baskın eğilim yeni kaynakların bulunması ve
tüketime sunulması olmuştur. Bu stratejinin sonucu olarak büyük barajlar, kanallar, vb., inşaa
edilmiştir. Bu tür önlemler kuşkusuz insanlığın gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunmuştur.
Bununla birlikte; ihtiyaç duyulan suyun ne olursa olsun temin edilmesi kaynakların israfına,
tahrip olmasına, kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı doğal kaynakların
sürdürülebilir yönetimi için yeni stratejilerin geliştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Talep
yönetimi bu çerçevede geliştirilen yaklaşımlardan biridir (Arlosoroff, 1999).
Talep yönetimi; su kaynaklarının verimli, mantıklı ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacak
stratejilerin geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Talep yönetimi ile elde edilecek faydalar aşağıda
sıralanmıştır (Ying ve Zhensheng, 2001; Arlosorof, 1999):
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•
•
•
•

Su talebini sınırlayarak kaynakları korumak,
Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak,
Kaynak tahsisinde eşitliği sağlamak,
Su tüketimi ile elde edilen sosyal ve ekonomik çıktıları artırmak, su kaynaklarını verimli
kullanmak

Talep yönetiminde su ihtiyacının sosyal ve ekonomik karakterine vurgu yapılmaktadır.
Yaklaşımın temel mantığı tüketicilerin çeşitli araçlar kullanılarak su kullanımı/tüketimi
konusunda yönlendirilebileceğidir. Bu amaçla kullanılan araçlar aşağıda sıralanmıştır (Ying ve
Zhensheng, 2001; Wegelin-Schuringa, 1999; Tate, 1990):
1. Teknik araçlar;
• şebekedeki kayıpların, kaçakların önlenmesi,
• kaçak su kullanımının önlenmesi,
• tesisatın bakımı veya yenilenmesi,
• binalara kontrollü su kullanan tesisatın döşenmesi,
• su kesintileri, su kullanımını sınırlama
• atıksuların geri kazanılması ve yeniden kullanılması, vb.,
2. Ekonomik araçlar;
• ücretlendirme,
• vergi,
• indirim veya ek ücret,
3. Sosyal araçlar,
• eğitim çalışmaları,
• yasal önlemler
Talep yönetimi konusunda uluslararası deneyimler göstermiştir ki (Arlosoroff, 1999;
Tate, 1990):
•
•
•
•
•

Su tüketimindeki % 30 - % 50 oranında bir azalma yaşam kalitesinde bozulmaya neden
olmamaktadır,
Talebin azalması şebekenin büyültülmesi için ayrılan bütçenin önemli oranda azalmasını
sağlamaktadır,
Atıksu oluşumu azaldığı için mevcut arıtma tesislerinin büyütülmesi/genişletilmesi gereği
ortadan kalkmaktadır,
Su sıkıntısı çeken bölgelerin su ihtiyacı tasarruf edilen su ile karşılanabilmektedir,
Ücretlendirme talep yönetiminde etkili bir yöntemdir. Bununla birlikte yönetim teknik ve
sosyal araçlarla da desteklendiğinde daha iyi sonuçların alınması mümkündür.

2.5. Su Transferi

Havzalar arası su transferi; bir boru hattı veya kanalla herhangi bir havzadan bir başka
havzaya suyun yapay yollarla taşınması/nakledilmesi olarak tanımlanabilir. Gemi ile bir adaya
taşınan veya başka yerlerde satılmak amacıyla şişelenen su da bir transfer problemi olarak ele
alınabilir.
Mevcut su kaynaklarının endüstriyel, tarımsal ve kentsel su ihtiyacını karşılayamaması, su
kaynaklarının restorasyonu, kuraklık, mevcut su temin sisteminin performansını ve esnekliğini
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artırmak, enerji üretimi, vb., gerekçelerle bir çok ülkede (ABD, Libya, Güney Afrika, İran,
Almanya, Çin) su transfer projeleri hayata geçirilmiştir.
Bu tür projelerin en önemli parametreleri transfer edilen su miktarı ile mesafedir. Her iki
parametre de transferin maliyetini, çevresel ve sosyokültürel etkilerini belirlemektedir.
3. SONUÇ

Kentsel atıksuların geri kazanılması ve yeniden kullanılması, desalinizasyon, yağmur suyu
hasadı ve talep yönetimi gibi alternatif su kaynakları yeterince değerlendirilmemekte, su
ihtiyacının karşılanması için akla gelen ilk çözüm transfer olmaktadır. Su transfer projelerinin
Tablo 5’de verilen tahmini ilk yatırım maliyetlerinin görece düşük olması bu eğilimi
desteklemektedir (Shiklomanov, 1999).
Su transferi ile sadece var olan kaynağın yeri değiştirilmektedir. Oysa kentsel atıksuların geri
kazanılması, desalinizasyon, talep yönetimi, yağmursuyu hasadı gibi tekniklerle yeni kaynaklar
yaratılmaktadır.
Tablo 5. 1 km3 İlave Su için Yapılması Gereken Yatırımın Maliyeti
Maliyet ( 106 USD$/km3)
50-80
200-1500
1-5
50-100
700-900
600-1600
100-700
500-700
100-800

Yöntem
Yağış Sularının Kontrol Altına Alınması
Endüstriyel Atıksuların Arıtılması
Yapay Yağış
Dağlık Bölgelerdeki Buzulların Kullanılması
Sulama Sistemlerini İyileştirilmesi
Distilasyon ile Desalinizasyon
Membran Metotlarla Desalinizasyon
Aysberglerin Kullanılması
Su Transferi

Değişen sosyal ve ekonomik koşullar altında gerçekçi talep fonksiyonlarının geliştirilmesi
kolay değildir. Ancak su kaynaklarının yönetiminde “ne olursa olsun su temin edilmelidir”
yaklaşımı sınırlı su kaynakları göz önüne alındığında yerini “talep yönetimine” bırakacaktır. Su
kaynaklarının verimli, mantıklı ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacak stratejilerin bugünde
geliştirilmesi Türkiye için gereklidir.
Kentsel atıksular Türkiye için ciddi bir su potansiyelidir. Bu potansiyelin verimli
kullanılabilmesi için ulusal politikaların bir an önce belirlenmesi ve konu ile ilgili araştırmaların
yapılması gerekmektedir.
Deniz suyundan su temini su sıkıntısının aşılması konusunda büyük umutların gelişmesine
neden olmuştur. Desalinizasyon teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle maliyetin azalması bu
kaynağı çekici kılmaktadır. Ancak bu alternatif hala tatlı su kaynağı olmayan, enerjinin bol ve
ucuz olduğu bölgeler için cazip bir çözümdür.
Kentsel alanlardan akışa geçen yağmur suyunun toplanarak kullanılması
gerçekleştirilemeyecek bir proje değildir. Bu tür projeler büyük kentler için tek başına çözüm
olamasa bile önemli bir su kaynağıdır. Ayrıca; yayılı kaynak olarak değerlendirilen bu akışların
kontrol altına alınması alıcı ortamlara gelebilecek kirletici yüklerin azalmasını da sağlayacaktır.
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Bununla birlikte bütün bu muhtemel çözümler arasında su transferi avantajlı bir yere sahiptir.
Yağmur suyu hasadı ve talep yönetimi ile birleştirildiğinde su transferi gelecekte su temini için
etkili bir çözüm olabilir. Antropolojik etkilerin makro iklim şartlarında meydana getireceği olası
değişimler nedeniyle (küresel ısınma nedeniyle su miktarı kurak bölgelerde azalırken, yağışlı
bölgelerde artmaktadır) su transferi büyük olasılıkla vazgeçilmez olacaktır.
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ÖZET

Bu çalışmada, Manisa örneğinde evsel su tasarruf potansiyelinin belirlenmesi araştırılmıştır.
İlk olarak evsel su kullanımlarının analizleri yapılmış, bu analizler sonucunda tüm evsel
kullanımların su kullanım yer ve çeşidine göre kullanım oranları bulunmuştur. Kullanım yer ve
çeşitlerine göre uygulanabilecek evsel su tasarruf önlemleri araştırılmıştır. Önerilen evsel su
tasarruf önlemlerinin Manisa için uygulanabilirliği bir anket çalışması yapılarak araştırılmıştır.
Bu çalışmanın gerçeği mümkün olduğunca yansıtması için; anket çalışması eğitim seviyesi
meslek gurupları ve gelir düzeylerine göre farklılık gösteren kişiler üzerinde yapılmıştır. Anket
çalışması sonucunda çıkan sonuçlar su tasarruf önlemlerine ve potansiyellerine göre
değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçlarla çeşitli kombinasyonlar yapılarak Manisa merkezi için evsel
su tasarruf önlemlerinin uygulanabilirliği ve bunun sonucunda yapılabilecek toplam tasarruf
oranları tahmin edilmiştir. Yapılan çalışmalar, Manisa'da belirtilen önlemlerin etkin bir şekilde
tanıtılıp uygulanması halinde %27 ler civarında bir su tasarrufunun yapılabileceğini ortaya
koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Manisa, su tasarrufu, evsel su kullanımı
PREDICTION OF DOMESTIC WATER SAVING POTENTIAL FOR MANISA BY
INVESTIGATING CONSUMER SENSITIVITIES
ABSTRACT

In this study, domestic water saving potential in the case of Manisa has been investigated.
Firstly, domestic water use forms are analyzed in an attempt to estimate how much water is used
by a particular use in total domestic use. Then, the water conservation measures for each water
practice are examined and some easy-to-apply measures proposed. Finally, an experimental
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study was conducted to determine if the domestic water conservation measures proposed were
applicable for Manisa. For this purpose, a questionnaire was developed and 200 respondents
were asked to fill it in. The respondents were chosen from different people based on education
level, financial status and size of the family to represent the society living in the city. Based on
the results of the study, it is shown that the measures proposed are quite applicable and around
27 % saving is manageable if the proposed measures are publicized adequately and applied
effectively.
Key Words: Manisa, water saving, domestic water use
1. GİRİŞ

Su canlı hayatının vazgeçilemez ve alternatifi olmayan bir maddesidir. Buna karşın, artan
nüfus ve endüstriyel gelişme ile su temini, insan yaşamının kritik bir olgusu haline gelmiştir.
Üstelik, iklim değişikliklerinin etkisi ile dünyanın çeşitli bölgelerinde kuraklıklar da artmaktadır.
Bu kritik durumlara rağmen, insanlar su kullanımında pek de duyarlı davranmamaktadır. Etkin
su kullanımı, suyun önemini kavramanın yanında. sağlıklı bilgilenmeye bağlıdır. En önemli su
kullanım alanlarından birisi evsel kullanımdır. Evsel kullanımlarda sağlıklı bilgiye dayanarak,
herhangi bir sağlık sorununa yol açmadan önemli su tasarrufu yapılabilmesi mümkündür. Fakat
hem akademik düzeyde hem de uygulamada bu konuda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu
çalışmada bu açığı kapatmaya katkıda bulunmak amacıyla Manisa merkez bölgesi için
gerçekleştirilebilir evsel su tasarruf potansiyeli araştırılmıştır. Bunun için ilk olarak evlerde
kullanılan suların analizi çerçevesinde evlerdeki su kullanım yerleri ve bu yerlerdeki kullanım
türleri değerlendirilmiştir. Belirlenen kullanım yerlerinin tüm evsel kullanıma oranları tahmin
edilmiştir. Bu kullanım yerlerindeki su kullanım şekillerine göre evsel su tasarrufu için çeşitli
önlemler geliştirilmiş ve bu önlemlerin uygulanması ile sağlanabilecek tasarruf oranları
hesaplanmıştır. Belirlenen su tasarruf yöntemlerinin doğrultusunda Manisa'da 200 kişilik bir
anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları analiz edilmiş ve analizler sonucunda
belirlenen su tasarruf önlemlerinin uygulanabilirliği ortaya konmuştur. Hesaplanan bu değerler
doğrultusunda Manisa merkez bölgesi için Mayıs - Ekim dönemi için ikişer aylık dilimler
halinde çeşitli su tasarruf yöntemlerinin kombinasyonları sonucunda su tasarruf potansiyeli ve bu
dönemde oluşabilecek su tasarruf miktarı hesaplanmıştır (Kumanlıoğlu, 2003).
2. EVSEL SU KULLANIMLARININ ANALİZİ

Evlerde lavaboda, mutfakta, banyoda, tuvalette, çamaşır ve bulaşık makinesinde ve (araba
yıkama, bahçe sulama gibi) konut dışında su kullanımları gerçekleştirilmektedir. Lavabolarda,
insanlar günlük hayat içerisinde lavaboda el yüz temizliği, yaparken diş fırçalarken ve tıraş
olurken su tüketirler. Bu tür kullanımlar evlerde kullanılan tüm suların %5 i mertebesindedir.
Banyoda kullanılan sular, banyo yaparken, duş alırken, sadece saç yıkarken ve banyo içi veya
evin genel temizliğinde kullanılmak üzere banyolardan alınan sular olarak değerlendirilebilir.
Banyolardaki su kullanımları tüm evsel su kullanımlarının ortalama olarak %25 ini
kapsamaktadır. Evsel su kullanımlarının %25 ini kapsayan mutfaktaki su kullanımları,
yemeklerin hazırlanmasında, bulaşıkların yıkanmasında, içme suyu kullanımında tüketilen suları
içermektedir. Tuvaletlerdeki su kullanımları insanların günlük ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra
kullandıkları sulardır. Tuvaletlerdeki su kullanımlarının çok büyük kısmi tuvalet
rezervuarlarından, geriye kalan kısım ise tuvalet çeşmelerinden meydana gelmektedir. Evsel su
kullanımlarında tüketilen suların büyük bir miktarı burada meydana gelmektedir. Rezervuar
kullanımlarıyla meydana gelen bu kullanımlar evsel su kullanımlarının %35 ini kapsamaktadır.
Çamaşır ve bulaşık makinesi kullanımları, evlerde çamaşırların ve bulaşıkların yıkanmasında
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makinelerde kullanılan suları kapsamaktadır. Ortalama olarak çamaşır makinesi tüm
kullanımların %4 lük kısmını, bulaşık makinelerinin kullandıkları sular da tüm evsel su
kullanımlarının %3 lük kısmını kapsamaktadır. Evlerdeki konut dışı kullanımlar araba
yıkanmasında, bahçe sulanmasında, dış temizliklerde kullanılan suları kapsamaktadır. Konut dışı
su kullanımları, evsel su kullanımlarının ortalama olarak %3 lük kısmını oluşturmaktadır. Bu
kullanımların toplam evsel kullanımdaki payları Tablo 1 de topluca verilmiştir (Kumanlıoğlu
v.d. 2002).
4. EVSEL SU TASARRUF ÖNLEMLERİNİN MANİSA İÇİN
UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Evsel su tasarruf önlemlerinin Manisa şehir merkezi için uygulanabilirliğinin araştırılması için
ele alınan bölgede bir anket çalışması düzenlenmiştir. Anket çalışması 200 kişi üzerinde
yapılmıştır. Bu çalışma gerçeğe mümkün olduğunca yakın olabilmesi için farklı eğitim
seviyelerinde, farklı meslek guruplarında ve farklı gelir düzeylerine sahip kişiler üzerinde
yapılmıştır.
Anket tasarımı yapılırken önce ankette önerilecek yöntemlerin uygulanması halinde
yapılabilecek tasarruf potansiyelleri değerlendirilmiştir (Frouk, 1988). Anket sonuçlarının
hazırlanmasında evlerde su kullanılan mekanlarda (lavabo, tuvalet, banyo, vb) suların hangi
amaçlarla kullanıldığı ele alınmıştır. Ele alınan kullanım türlerindeki uygulanabilecek çeşitli
tasarruf önlemleri ortaya konmuş ve önlemlerin tasarruf potansiyelleri araştırılmış ve kullanım
yerine ve kullanım şekline göre su tasarruf potansiyelleri tahmin edilmiştir. Önerilen tasarruf
önlemlerinin tasarruf potansiyeli Tablo 2 de verilmiştir.(Kumanlıoğlu, 2003).
Tablo 1: Evsel su kullanım yüzdeleri
Kullanım yerleri

Lavabo
Banyo

Kullanım amacı

El - yüz temizliği
Tıraş olma
Diş fırçalama
Banyo
Saç yıkama

Toplam evsel kullanım
içindeki payı

%5

%25

Evsel temizlik
Mutfak
Tuvalet
Çamaşır makinesi
Bulaşık makinesi
Konut dışı

Yemek hazırlanması
Bulaşık yıkama
İçme suyu
Rezervuar kullanımı
Tuvalet çeşmesi kullanımı
Çamaşır yıkama
Bulaşık yıkama
Bahçe sulama
Araba yıkama
Dış temizlik

%25
%35
%4
%3
%3

Kullanım şekline ve yerine göre ankette kullanıcıya uygulanması önerilen tasarruf önlemleri
tek tek değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda kullanım yeri ve şekline göre
belirlenen tasarruf önlemlerinin tümünü içeren ve bu önlemlerin uygulanabilirliğinin
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araştırılmasına yönelik bir anket hazırlanmıştır. Ankette, deneklere bir su kullanıcısı olarak
onların söz konusu önlemi uygulayıp uygulamama kararlılığı uygulama koşulları veya uygulama
zamanını ölçmeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Çünkü bazı tasarruf önlemleri bir miktar
yatırım gerektirdiğinden kullanıcıların bu miktar yatırımı yapma potansiyelleri değişkenlik arz
edecektir. Benzer şekilde bazı önlemler kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesini
gerektirebilmektedir. İnsanların bu tür değişimlere hazır olma durumları da aynı olmayacaktır.
Dolayısı ile toplumda var olan buna benzer farklılıkların ölçülebilmesi sağlıklı bir anket
çalışması ile mümkün olacaktır. Ankette bu davranış biçimlerini ölçmeye yönelik sorular
hazırlanmıştır.
4. ANKET DEĞERLENDİRMESİ

Manisa merkezde eğitim seviyeleri ve ekonomik durumları birbirinden farklı 200 kişi arasında
yapılan evsel su tasarruf önlemlerinin uygulanabilirliğine yönelik anket çalışması
değerlendirilmesinden çıkan sonuçlar çeşitli kombinasyonlar yapılarak Manisa merkezi için
evsel su tasarruf önlemlerinin ne derece uygulanabilirliği ve bunun sonucunda yapılabilecek
toplam tasarruf seçilen iki aylık bir dönem için değerlendirilmiştir.
Anket çalışmasının değerlendirilmesi yapılırken verilen cevaplar seçeneklere göre 1 den 4'e
kadar numaralandırılmıştır. 200 kişi arasında yapılan bu anket çalışmasının 1. bölümüne (genel)
ait cevaplar çalışma yapılan gurup hakkında bilgiler vermektedir. Şekil 1 de ankete katılan
kişilerin aile yapısını, gelir düzeylerini, eğitim seviyelerini ve ankete katılanların su tasarruf
araçları hakkındaki bilgi düzeyleri verilmektedir. Şekil 1 deki ilginç ama beklenen bir sonuç
olarak katılımcıların %59 gibi önemli bir çoğunluğunun su tasarrufu hakkında bilgisi olmadığı
gözlenmiştir.
(b) Eğitim Seviyesi

(a) Aile Büyüklüğü

19%

19%

25%

30%
2 kişilik aile

İlköğretim

3-4 kişilik aile

Lise

5-6 kişilik aile
21%

Üniversite

7 den fazla

21%

35%

Lisansüstü

30%

(c) Ailelerin Gelir Düzeyi

(d) Su tasarruf araçları hakkında bilgi

8%
18%

20%

33%
0 - 300 milyon

Evet

301 - 600 milyon

Hayır

601 milyon - 1 milyar

Hiç Dikkat Etmedim

1 milyardan fazla

28%
34%

59%

Şekil 1. Ankete katılanların çeşitli kriterlere göre dağılımı
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Anket sonuçlarının değerlendirilmesi yapılırken her önlem için yukarıda belirtilen yüzdesel
tasarruf miktarları, ankette verilen cevapların oranları çarpıldığında istenilen kullanım için
uygulanabilir tasarruf oranı bulunmuştur. Bu oran bulunurken, bir önlem için deneklerin “evet”
veya "kısmen" türü cevap vermeleri durumunda, o önlemin yüzdesel tasarrufu tam ve yarım
olarak dikkate alınarak ortalama alınmıştır. Bu değer bu önlemin uygulanacağı kullanım şeklinin
toplam evsel kullanımdaki payı ile çarpıldığında ise bu önlemin tasarruf potansiyeli elde
edilmiştir. Sonuçlar Tablo 2 de verilmiştir.
Tablo 2. Uygulanabilecek tasarruf önlemlerinin tasarruf oranı değerleri
Kullanım
yeri

Önlemin
Önlemin
Tasarruf
(1)
Tasarruf Uygulanabilirliği
Potansiyeli
Potansiyeli
(%)
(%)
(%)
a
b
c=a*b
50
54
27.0

Tasarruf önlemi

Musluk ucu aparatı kullanımı
Musluk değişimi

50

56.5

28.3

Kullanılmadığında mus. kapama

60

89.5

53.7

Banyo yapma süresini kısma

40

74.7

29.8

Duş ucu aparatı kullanma

75

33.5

25.1

Batarya değiştirme

50

46.2

23.1

Temizliği paspas ile yapma

75

52.4

39.3

Rezervuar hacmini azaltma
Low Flush tipi rezervuar
kullanma
Tuvalet tası kullanma

30

75.5

22.7

70

42.5

29.7

50

74.5

37.3

Temizliği paspas ile yapma

50

44.6

22.3

Musluk ucu aparatı kullanımı

40

70.5

28.2

Batarya değiştirme
Bul.
Kaba temizliğini kapta
yapma

60

38.3

23.0

45

59.3

26,7

40

79.2

31.7

Çamaşır mak. Model değişimi

40

43.2

17.2

Bulaşık mak. Model değişimi

30

40.5

12.2

15

74.1

11.1

75

32.6

38.1

Araç temizliğinde kova kullanma

75

44

49.8

Halıları makine ile yıkama

70

61.7

43.2

Lavabo

Banyo

Tuvalet

Mutfak

Bul. yıkamada çeşmeyi az açma

Bahçeyi gece sulama
Konut dışı Dış temizliği paspas ile yapma

(1) Ankette olumlu cevap verenlerin oranı
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Yukarıdaki gibi Manisa için her bir tasarruf önlemi için belirlenen tasarruf potansiyelleri ile
kullanım şekillerine göre veya uygulanabilecek tasarruflara göre çeşitli kombinasyonlar
yapılarak 2001 Mayıs-Haziran dönemi kentsel su kullanımı dikkate alınarak, tasarruf oranları ve
tasarruf miktarları hesaplanmıştır.
Tablo 3. Mayıs-Haziran dönemine ait su tasarruf potansiyeli ve miktarı
Kullanım
yeri

Lavabo

Banyo

Tuvalet

Mutfak

Çam.
Mak.
Bul. Mak.

Tasarruf
önlemi

Kullanım
Tasarruf
Tasarruf
Evsel
Evsel
yeri
miktarı
Potansiyeli
Kullanımdaki tasarruf
ortalaması
(m3 )
(%)
payı(%)
pot. (%)
(%)
c
E
f=e × d
g=476846 × f
d

Musluk ucu
aparatı
27
kullanma
Kullanılmadığında
53.7
musluğu kapama
Duş ucu aparatı
25.1
kullanma
Banyo süresini
29.8
kısma
Temizliği paspas
39.3
ile yapma
Rezervuar hacmini
düşürme
22.7
Temizliği paspas
22.3
ile yapma
Musluk ucu
28.2
aparatı kullanma
Bul. Kaba
temizliğini kapta 26.7
yapma
Bulaşık yıkamada
31.7
çeşmeyi az açma

40.40

5

2.02

9632.29

31.40

26

8.16

38910.63

22.50

37

8.33

39721.27

28.90

25

7.23

34475.97

Model değişimi

17.2

17.20

2.50

0.43

2050.44

Model değişimi

12.2

12.20

1.30

0.16

762.95

35.60

3.20

1.13

5388.36

Bahçeyi gece
11.1
sulama
Dış temizliği
paspas ile
38.1
Konut
yapma
dışı
Araç temizliğinde
49.8
kova kullanma
Halıları makine ile
43.2
yıkama
Toplam

27.46
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130941.91

Her bir kullanım yeri için uygulanabilecek tasarruf yöntemlerinin uygun kombinasyonları ile
bu önlemlerden beraberce uygulanması veya birbiri yerine geçen önlemlerden birisini seçme
durumlarına göre tek bir potansiyel değeri bulunmuştur.
Bu potansiyel bulunurken normalde toplama yapmak gerekirken ortalama alınmıştır. Bu
kombinasyonlardan bir tanesi örnek olarak Tablo 3 te verilmiştir. Bu tabloda dikkate alınan
dönemde toplam su kullanımı olan 476846 m3 (Manisa belediyesinden alınmıştır) evsel tasarruf
potansiyeli (f) ile çarpılması ile elde edilen tasarruf miktarları da verilmiştir. Diğer
kombinasyonlarda da benzer sonuçlar bulunmuştur. Sonuç olarak Manisa merkez bölgesi için
ortalama su tasarruf potansiyeli pek değişmemekte ve %27 seviyesinde bulunmaktadır
(Kumanlıoğlu, 2003).
5. SONUÇLAR

Bu çalışmada kentlerimizdeki en önemli su tüketiminin olduğu evsel kullanımlarda herhangi
bir sağlık sorununa sebep olmadan yapılabilecek tasarruf miktarları araştırılmıştır. Su genellikle
bedava olmasa bile ucuz bir tüketim maddesi olarak görüldüğünden kullanımında gereken özen
çoğunlukla gösterilmemektedir. Halbuki zaman zaman ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan
kıtlıklar aslında suyun hiçte öyle “ucuz” bir tüketim maddesi olmadığını göstermektedir.
Gerçekten de canlı hayatında suyun yeri dikkate alınırsa onun en önemli yani "en pahalı" tüketim
maddesi olduğu açıktır. Bu nedenle tüm kullanımlar etkin olarak yapılmalıdır. Her bir kullanım
için etkin su kullanma yöntemleri mevcuttur. Hatta her kullanıcı kendi yöntemlerini geliştirebilir.
Bu çalışma evlerde neler yapılabileceğini, eğer gerekenler yapılırsa ne kadar bir tasarrufun
mümkün olduğunu Manisa örneğinde ortaya koymaktadır. Sonuçlar çarpıcıdır. Bir kentin
kullanımında %30 lara varan bir tasarruf, bu miktar suyun derlenmesi için yapılan yatırım
anlamında çok büyük miktarları bulacaktır. Ayrıca bu kadar suyun daha ne kadar yeni "susuz"
insana su vereceği düşünülürse olayın sadece bir ekonomik tasarruf konusu olmadığı kolaylıkla
gözlenebilir. Sonuç olarak, suyun etkin kullanımı bir medeniyet problemidir. Uygar toplumlar bu
konuda gerekeni yapan bireylerden ve kurumlardan oluşan toplumlardır.
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ÖZET

1998 yılında Batı Karadeniz'de meydana gelen taşkınlar sonrasında olması muhtemel
taşkınlardan korunması ve bunların tahmin edilebilmesi konusu gündeme gelmiştir. Bu amaçla
çeşitli kurumların katılımıyla ve Dünya Bankası'ndan temin edilen kredi ile Türkiye Acil Taşkın
ve Deprem İyileştirme Projesi (Turkey Emergency Flood and Earthquake Recovery Project TEFER) geliştirilmiş, proje kapsamı içinde de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
tarafından bir merkez kurularak taşkın tahmin çalışmalarına başlanmıştır.
DSİ’de kurulmuş olan Taşkın Tahmin ve İhbar Sisteminde modernize edilen ölçüm ağı ile
gerçek zamanlı ölçüm sonuçlarının toplanması, Radar verileri ile Sayısal Hava Tahmini
verilerinin SCOUT sistemi içinde toplanarak yağış tahminin yapılması ve son olarak gerçek
zamanlı ölçüm sonuçlarının ve tahmin edilen yağışların girdi oluşturduğu MIKE 11 modeli ile
taşkın tahmininin yapılması ve erken uyarı hedeflenmektedir.
Bu çalışmada DSİ Taşkın Tahmin ve İhbar Sisteminin yapısı, işleyişi ve bu kapsamda yapılan
çalışmalarla ilgili bilgi verilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelime: Taşkın tahmin ve ihbar sistemi
FLOOD FORECASTING AND WARNING SYSTEM OF DSI
ABSTRACT

After the West Black Sea flood in 1998, the topics of forecast the probable flood and protect
the mentioned area againist flood were put on the agenda. For that purpose, with the contribution
of various instituon and World Bank credit, TEFER project was developed. A flood forecast unit
was formed and flood forecasting studies has started in DSİ.
Real time water level data from partly modernized DSI station network and rainfall, radar and
Numerical Weather Prediction (NWP) data from DMİ are being collected . The SCOUT system
which uses radar, NWP and rainfall data produces estimated rainfall data series for each
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subcatchment and sends this series to MİKE-11 model software as an input together with the real
time water level. As a result it is aimed to forecast the flood and give an early warning by using
this model.
In this study, some information will be given about the TEFER system structure, how it
operates and some studies in TEFER unit.
Key Words:Flood forecasting and warning system
GİRİŞ

1998 yılında Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen taşkın sonrasında geliştirilen TEFER
Projesinin yürütülmesi amacıyla Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü arasında 4 Ocak 1999 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Entegre bir proje
olan ve bir çok alt projeden oluşan TEFER projesinin “Gözlem, Tahmin, Uyarı ve Tepki
Sistemlerinin Gözden Geçirilip Modernize Edilmesi” konusu Başbakanlık Proje Uygulama
Birimi koordinatörlüğünde, DSİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) ve Elektrik
İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (EİE) birlikte denetimi ile yürütülmüştür. TEFER
projesinin bu bölümü ile; içlerinde müşavirlik hizmetleri de bulunan, yazılım ve donanım
teminini içeren bir seri değişik teknolojiyi bir araya getiren ve DMİ’nin hizmetlerinin kalitesinin
arttırılmasının yanı sıra pilot havza olarak seçilen Batı Karadeniz, Susurluk, Gediz ve Büyük
Menderes Havzalarında taşkın tahminleri yapacak olan modele gerçek zamanlı veri sağlayarak,
tahmin sonuçlarının ilgili mercilere iletilmesi hususunun hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Sistemin tamamı 30 Eylül 2003 yılında işletmeye alınmıştır.
1. TAŞKIN TAHMİN VE İHBAR SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

Taşkın Tahmin ve İhbar Sistemi; DHI Water and Environment tarafından geliştirilen taşkın
yönetimi için bir karar destek sistemi olan FLOOD WATCH bütünü içinde kurulmuştur. Bu
sistem havza ile ilgili gerçek zamanlı ölçüm sonuçlarının ve meteorolojik tahminlerin alınarak
bunların modellenmesini ve havzadaki taşkın durumu hakkında tahmin yapılarak sonuçların
sunulmasını ve yayınlanmasını içermektedir. (Şekil 1).
Taşkın Tahmin ve İhbar Sistemi içinde, öncelikle havzaya ait gerçek zamanlı meteorolojik ve
hidrometrik ölçüm sonuçları ile radar ve sayısal hava tahmin (NWP) sonuçları DEMASdb
arayüz yazılımı vasıtasıyla Oracle veritabanına aktarılmaktadır. DEMASdb aracılığıyla bu
verilerden bazıları SCOUT sistemi içine aktarılarak burada yağış tahmini yapılmaktadır. Bazıları
da SCOUT’dan gelen yağış tahmini ile birlikte MIKE 11’e gönderilerek taşkın tahmini
yapılmakta, MIKE View ve MIKE 11 GIS (ArcView GIS) programıyla da analiz ve
değerlendirmeler yapılarak sonuçlar bilgisayar ortamında görsel olarak sunulmaktadır. Ayrıca
ham veriler ile üretilen veriler ve sonuçlar sistem içinde saklanmaktadır (Şekil 2).
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Şekil 1. Taşkın Tahmin ve İhbar Sistemine (FLOOD WATCH) Genel Bakış

Şekil 2. Taşkın Tahmin ve İhbar Sistemi
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2. DSİ TAŞKIN TAHMİN VE İHBAR SİSTEMİ (DSİ-TATİS)
TEFER Projesi kapsamında DSİ’de kurulmuş olan Taşkın Tahmin ve İhbar Sistemi üç ana
bileşenden oluşmaktadır.
1. Veri Toplama ve Yönetim Sistemi
2. Yağış Tahmin Sistemi
3. Taşkın Tahmin ve İhbar Sistemi
2.1.Veri Toplama Ve Yönetim Sistemi

TATİS içinde hidrometrik ve meteorolojik veriler ile radar verilerinin toplanması, merkeze
iletilmesi, işlenerek sunulması ve arşivlenmesi kapsamında kurulan Veri Toplama ve Yönetim
Sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır (Şekil 3).
•
•
•
•
•

3 adet meteorolojik Doppler Radar (Tablo 1).
206 adet otomatik meteoroloji istasyonu (Automatic Weather Observation SystemAWOS).
129 adet hidrometeorolojik veri toplama platformu (Data Collection Platform-DCP)
VSAT (Very Small Aperture Terminal) telekomünikasyon sistemi (VSAT+2 adet HUB).
Oracle Veritabanı (DEMASdb).

Şekil 3. Veri Akışı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait
otomatik meteoroloji istasyonlarından elde edilen yağış, sıcaklık, buharlaşma ve çiğ noktası
sıcaklığı ile radar verisi ve ECMWF’nin Sayısal Hava Tahmini sonuçlarını 2 Mb’lik karasal bir
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hat vasıtası ile almaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kendisinin ve EİE Genel
Müdürlüğü’nün istasyonlarından elde ettiği ve doğrudan uydu sistemi ile VSAT sunucusuna
gelen seviye ve yağış değerlerini de aşağıdaki biçimde toplamaktadır.
Loggerlar tarafından sensörler vasıtası ile elde edilen değerler (su seviyesi, yağış) RS 232 ile
bir tür uydu modemi olan VSAT‘lara aktarılır. Buralarda gerekli işlemler yapıldıktan sonra
VSAT antenleri vasıtasıyla TÜRKSAT1-C uydusuna iletilir. Uydu tarafından yansıtılan
sinyaller DSİ Genel Müdürlüğü’nde bulunan anten vasıtası ile alınır ve HUB’a iletilir. HUB
içinde gerekli dönüşümler yapıldıktan sonra VSATServer’da bulunan DEMASdb yazılımı
tarafından alınır. DMİ genel Müdürlüğü tarafından gönderilen veriler ise GSMServer2 bulunan
DEMASdb yazılımı tarafından alınmaktadır. Logger-HUB arasındaki uydu iletişim kısmı her iki
kurumda da aynıdır. Ancak HUB’lardan datayı alan yazılımlar farklıdır, ikinci olarak DSİ
istasyonlarında gerek Loggerlar gerekse VSAT sistemleri enerjilerini güneşten sağlamaktadır.
DMİ’ ye ait olan otomatik meteoroloji istasyonları ve bunlara bağlı VSAT sistemleri ise
çoğunlukla yerleşim yerlerinde olduğu için güneş enerjisi sistemlerine gerek duymazlar.
VSATServer ve GSMServer2 ye gelen veriler çözümlenme (dekod) işleminden sonra
GSMServer1’e aktarılır. Böylece AWOS ve HS veriler bir makinada toplanmış olur ve buradan
FWdb (FloodWatch Database) sunucusuna aktarılır. Bu sunucu artık MIKE 11 modelinin
kendisinin veri tabanını oluşturmaktadır. 4 ayrı makinada 4 farklı havza için çalışan modellerin
veri tabanlarına veri dağıtımı da FWdb sunucusu tarafından yapılmaktadır. GSMServer2’de
toplanan Radar ve NWP verileri de yağış tahmini için SCOUT sistemine aktarılır.
Tablo 1. Radarların Konumları
Radar
Zonguldak
İstanbul
Balıkesir

Enlem

Boylam

41°10'55" N
40°55'54" N
39°44'26" N

31°47'54" E
29°15'20" E
27°37'10" E

Radar Kaplama
Alanı Altındaki
Ortalama Yükseklik (m)
568
209
318

Radarın
Yüksekliği
(m)
1108
538
642

2.2. Yağış Tahmin Sistemi

Yağış tahmin sistemi, gelen girdi verilerin SCOUT modüllerinde işlenmesini ve buradan alt
havzalar için tahmini yağış zaman serilerinin üretilmesini içerir (Şekil-4). SCOUT aşağıdaki
modüllerden oluşur;
a) ScoutInput: Mevcut verileri işleyen SCOUT modülleri (ScoutFetch, ScoutProcess,
ScoutView, ScoutWatch) için girdi dosyalarını üretir.
b) ScoutFetch: Radar ve yağış miktarı verilerini alır.
c) ScoutProcess: ScouFetch’de toplanan veriler ScouProcess’e aktarılır. Burada kalite
kontrolü ve düzenlemeler yaptıktan sonra havza alanı topoğrafisi ve NWP verilerini
bütünleştirerek tahminler üreten ScouProcess radar imgelerini ve yağış zaman serilerini
oluşturur.
d) ScoutView: Tahmin edilen ve ölçülen radar imgeleri ile tahmini yağış verilerini sunar.
e) ScoutWatch: ScoutFetch, ScoutProcess, ScoutComn modüllerini denetler,
performansları hakkında rapor verir, gerekirse onları yeniden başlatır.
f) ScoutComn: Radarlardan imgeleri toplar ve birleşik radar imgesi oluşturur. Radar verisi
yoksa bu birleşik radar imgesi için mevcut yağış ölçer bilgilerinden yararlanarak havza
yağış miktarı olarak görüntülenir.
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Şekil 4. SCOUT Tahmin Şeması

DEMASdb içinde toplanan DSİ VSAT ile gelen yağış ölçümleri ve DMİ’den karasal hat ile
gelen AWOS yağış ölçümleri Model içindeki FWdb üzerinden, İstanbul, Balıkesir ve Zonguldak
radar verileri ve ECMWF modelinden gelen NWP (Numerical Weather Forecast) verileri de
DEMASdb içinden doğrudan SCOUT içine girdi oluşturmaktadır. SCOUT içinde yapılan
işlemler sonucunda alt havzalar için üretilen yağış zaman serileri de FWdb üzerinden MIKE 11’e
gönderilir.
Yağış tahmini aşağıdaki biçimlerde gerçekleştirilir.
•
•
•

Radar verilerinin mevcut veya güvenilir olmadığı zamanlarda veya yerlerde yağış ölçer
esaslı tahmin.
Radar verilerinin kullanılarak havza yağış miktarının belirlenmesi ve 1 - 2 saat önceden
tahmin edilmesi.
ECMWF modelince üretilen NWP verilerini kullanarak radar ve yağış ölçer
prosedürlerini içeren 1 - 2 saatin ilerisindeki tahmin.

Yağış Tahmin Sistemini dört bölümden oluşmaktadır.
2.2.1. Yağış Ölçüm Verilerinin İşlenmesi ve Tahmin

a) Gerçek Zamanlı Kalite Kontrol
Yağış ölçüm verilerinin işlenmesi SCOUT-NASS modülü ile gerçekleştirilmektedir. NASS
başlangıçta yağış ölçer verilerinin işlenmesi amaçlı bir proses olup SCOUT ile iletişim kuracak
şekilde geliştirilmiştir.
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Gerçek zamanlı veri üreten istasyonların ad, numara ve konumları, alt havzaların sınır ve
konumları ile radar sahasının konumu, bu veriler üzerinde çalışacak modüllere tanıtılmıştır.
İşletme aşamasında veriler fiziksel ve istatistiksel güvenilirlik açısından kontrol edilmektedir.
Sistemde istasyon verilerin karşılıklı bağımlılığını göz önünde bulunduran kalite kontrol
prosedürlerinin uygulanması da mümkündür.
b) İstasyon Ölçümlerine Dayanan Tahmin
Sistemde yağış verilerini sayısal modellemeyle ve en büyük değer istatistiğiyle birleştirerek,
72 saatlik bir zaman dilimi için yağış tahmini yapılmasına olanak sağlayan bir yaklaşım
gerçekleştirilmiştir. Yağış ölçer ağından gelen bilgiler 1 saat gibi kısa bir aralıktaki tahminler
için yararlı olmaktadır. Tahminde konumsal-zamansal yağış analizi uygulanarak ön sürenin ilk
saati boyunca lokal olarak ölçülen veriler kullanılır. Bu prosedürde, yağış alanının her bir
istasyona farklı zamanlarda ulaşacağı olgusundan yararlanılır. Bu durumda ulaşma zamanı yağış
alanı için hareket yönü ve hızını ortaya koyar (Şekil 5). Hareket en küçük kareler yöntemiyle
hesaplanır.

Şekil 5. Yağış Alanı Hareketinin Analizi

c) Sayısal Hava Tahmini ile Birleştirme
İstasyon ölçümlerine dayalı tahmin 1 saatten sonra belirsiz olmaya başlar, bu nedenle DMİ
tarafından kullanılan ECMWF modelinden alınan tahmin değerleri doğruluğu kontrol edilerek
işleme dahil edilir.

d) Bölgesel Yağış
Elde edilen istasyon değerlerinden bir interpolasyon metodu olan “inverse distance weigting”
(IDW) metodu esas alınarak her alt havza için tüm tahmin periyodu boyunca yağış miktarı
hesaplanır.
2.2.2. Radar Verilerinin İşlenmesi ve Tahmin

a) Kalite Kontrol ve Yağış Tahmini
Radar verileri, kontrol edilmesi ve gerekirse düzeltilmesi veya atılması gereken çok sayıda
hatadan etkilenebilir. Bu prosedürlerin DMİ’de SIGMET IRIS tarafından ve DSİ’de SCOUT
tarafından uygulanması gerekmektedir.
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b) Radar Esaslı Yağış Tahmini
SCOUT tanımlanan her havza için havzaya özgü zaman serilerini ve tahmin görüntülerini
sağlar. SCOUT yankı hareketini izlemek için bir özellik izleme yaklaşımını kullanır. Metot kütle
merkezi hesabına dayanmaktadır. Bu yöntemde ardışık iki radar görüntüsündeki kütle merkezleri
arasındaki mesafe kullanılmaktadır. Kütle merkezlerinin her bir fırtınayı temsil ettiği kabul
edilmektedir.
Bu metot yankı tanımlama, karakterizasyon, eşleştirme ve tahmin aşamalarından oluşur.
Ardışık taramalarda radar yankılarının ayırt edici özellikleri kütle, büyüklük ve merkez
noktasının yanı sıra yönelim, uzama, yoğunluk dağılımı, önceki büyüklük ve moment vektörleri
ile bunların kare ortalamalarının kare kökü değişimleri ve yankının bir önceki tanınma numarası
ile tanımlanır. Bir yankı, piksellerin belirli bir eşiği aşmasıyla tanımlanır.
Yankılar eşleştirme işleminde, özelliklerin her birinde makul bir değişim derecesini kabul
eden özellikleri sayesinde ardışık radar taramalarında tanınır. Yankıların geçmişi göz önünde
bulundurularak, ayrılan ve birleşen yankılar tespit edilebilir. Son olarak, her yankının ayrı ayrı
dış değerinin bulunması için ayrı yer değiştirme vektörleri kullanılır. Önceki tahminlerle gerçek
ölçümlerin karşılaştırılması, mevcut tahmin kalitesinin değerlendirilmesi için bir araç
sağlamaktadır (Şekil 6).

Şekil 6. Radar Görüntüsü
2.2.3. Sayısal Hava Tahmini

Sayısal hava tahmini sonuçları, 72 saatlik ön süre boyunca ECMWF modeli esas alınarak
DMİ tarafından temin edilmektedir. SCOUT-NASS modülleri bu verileri okuyacak ve NWP veri
noktalarını farklı yağış ölçerlerle ilişkilendirecek şekilde yapılandırılmıştır.
2.2.4. Gerçek Zamanlı Bütünleştirme

SCOUT-NASS modülleri gerçek zamanlı olarak görev yapmak üzere yapılandırılmıştır.
Sonuç itibariyle yukarıda bahsedilen tüm süreçler gerçek zamanlı olarak bütünleştirilir (Şekil 7).
Bu süreç içindeki veri akışı ve farklı modüllerin işlevleri şu şekildedir.
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•
•
•

•

SCOUT her beş dakikada bir radar verilerini kesintisiz bir döngü içinde alarak kalite
kontrolünü yapar ve FLOOD WATCH (ArcView)’den bir tahmin talep sinyali bekler.
Talep sinyalinin ve ilgili hidrolojik verilerin zaman serilerinin gönderilmesi üzerine,
SCOUT ilk olarak, en son kullanılabilir NWP verileri dahil olmak üzere, yağış ölçer
tabanlı tahminleri hesaplamak için NASS modülünü çalıştırır.
Yağış ölçerlerden gelen havzaya özgü zaman serileri hazır olduğunda, SCOUT radar
tabanlı tahmin işlemini başlatır, yağış ölçerlerin ürettiği zaman serilerini radar ile üretilen
havza zaman serileri ile bütünleştirerek bu verileri FLOOD WATCH (ArcView)’e geri
gönderir.
Bu çevrim yeniden başlar.

Şekil 7. Gerçek Zamanlı Bütünleştirme
2.3. Taşkın Tahmin Ve İhbar Sistemi

Taşkın Tahmin ve İhbar Sisteminde FloodWatch Database’deki verilerin girdi oluşturduğu
MIKE 11 modeli ile öncelikle akışların simülasyonu yapılarak MIKE View ile bu simülasyon
sonuçlarının analizi yapılmaktadır. MIKE 11 GIS (ArcView GIS) ile de taşkın yönetimi
amacıyla alansal sunum ve analizler yapılmaktadır. Taşkın Tahmin Modellemesinde kullanılan
modelleme programları şunlardır (Şekil 8).
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Şekil 8. Taşkın Tahmin Modelleme Programları
2.3.1. MIKE 11

MIKE 11; haliçlerde, nehirlerde, sulama sistemlerinde, kanallarda ve diğer su kütlelerinde
akışların, su kalitesi ve sediment taşınımı simülasyonu için bir profesyonel mühendislik yazılım
paketidir. Bu yazılım tek veya kompleks nehir ve kanal sistemlerinin detaylı analizi, dizaynı,
yönetimi ve işletmesi için kullanıcı dostu, tam dinamik ve bir boyutlu modelleme aracıdır. MIKE
11 mühendislik çalışmaları, su kaynakları, su kalitesi yönetimi ve planlama uygulamaları için
komple ve efektif dizayn ortamı sağlar.
MIKE 11 programı verilerin ve değişkenlerin girildiği düzenleyicilerden oluşmaktadır. Nehir
şebekesi, su yapıları, kesitler, sınır koşulları, meteorolojik ve hidrometrik verilerden oluşan
zaman serilerinin girildiği Veri Düzenleyiciler şunlardır;
a) Şebeke Düzenleyici
Şebeke Düzenleyici MIKE 11 GUI’nin (Graphical User Interface-Kullanıcı Grafik Arayüzü)
en önemli kısmıdır. Bu grafik arayüz vasıtası ile MIKE 11 içinde bilgileri tablo ve grafik olarak
görmek mümkündür. Bu düzenleyici ile nehir şebekesini oluşturan nehir kolları ve bağlantıları
sayısallaştırılır, köprü, menfez vb. hidrolik yapılar ve havzalar tanımlanır.

b) Kesit Düzenleyici
Nehir kesit datası ham ve işlenmiş data olmak üzere iki tür datadan oluşur. Ham data, arazi
çalışması ile elde edilen kesitin x,z koordinat değerlerini gösteren datadır. İşlenmiş data ham
datadan elde edilir ve seviyeye karşılık gelen debi değerlerini, kesit alanını, akış genişliğini ve
hidrolik/direnç yarıçapını içerir.
c) Sınır Koşulları Düzenleyici
MIKE 11 içinde sınır koşulları, sınır koşulları düzenleyici içinde sınır tipi ve noktalarının
yerlerinin belirtilmesi ve zaman serilerinin hazırlanarak bunların birlikte kullanımı yoluyla
tanımlanır. Sınır Koşulları düzenleyicide Hidrodinamik ve Yağış Akış sınır koşullarının
belirlendiği sayfalar vardır. Hidrodinamik sayfası hidrodinamik simülasyon için su seviyesi,
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debi, Q/h ilişkisi vs. sınır koşullarını, yağış akış sayfası ise yağış akış simülasyonu için yağış,
buharlaşma, sıcaklık ve sulama (modelde seçilmiş ise) sınır koşullarını içerir.
d) Simülasyon Düzenleyici
Simülasyon düzenleyici, MIKE 11’in simülasyon yapabilmesi için gerekli olan bütün bilgileri
birleştirir. Bu bilgiler girdi dosyaları, simülasyon periyodu, zaman aralığı ve sonuç dosyalarının
adlarından oluşur. Simülasyon düzenleyici ile simülasyon başlatılır.
Seçilen hesaplama tipiyle ilişkili değişkenlere ait bilgilerin girildiği Değişken Düzenleyiciler
ise şunlardır;
a) Hidrodinamik Düzenleyici
Tahmin sisteminin Hidrolik Modülü açık kanallardaki kararlı ve kararlı olmayan akımların
modellenmesinde kullanılır. Bu modül taşkınları modellemek ve taşkın su kotlarını hesaplamak
için kullanılır. HD Düzenleyici, hidrolik hesaplamalarda yatak pürüzlülüğü gibi önemli
değişkenlere ait bilgiler içerir. MIKE 11 HD modülü, momentum ve sürekliliğin korunumu
denklemlerini Saint Venant denkleminde olduğu gibi düşey yönde integre ederek çözer. MIKE
11 HD modülü ile ilgili uygulamalar şunlardır;
•
•
•
•
•

Taşkın tahmin ve rezervuar işletmesi,
Taşkın kontrol önlemlerinin simülasyonu,
Yüzey drenaj sistemleri ve sulama çalışmaları,
Kanal sistemlerinin dizaynı,
Nehir ve haliçlerde gel-git ve fırtına nedeniyle olan seviye değişimleri çalışmaları.

b) Yağış Akış Düzenleyici
Tahmin sisteminin Hidrolojik modülü ana girdi olarak yağış/tahmini yağış verisini kullanır,
hidrolojik çevrimin kara bölümünü simüle ederek akarsu yatağındaki akış miktarını ana çıktı
olarak sunar. Model bütün havza karakteristiklerinin havza üzerinde her noktada aynı ve ayrıca
bu değerlerin havza için ortalama değerler olduğu yaklaşımı ile çalışır. Bu düzenleyici MIKE 11
modelleme sisteminin NAM (Nedbør Afløbs Model-Yağış Akış Modeli) bileşenini esas alır.
NAM, havzanın fiziksel unsurlarını temsil eden birbirleriyle ilişkili dört katmandaki nem
içeriğini dikkate alarak hesaplama yapar. Bu katmanlar şunlardır.
•
•
•
•

Kar depolaması
Yüzey üstü depolaması
Kök bölgesi depolaması
Yeraltısuyu depolaması

Model içinde sürekli biçimde su, meteorolojik ve hidrolojik verilere bakılarak bu depolamalar
arasında dağıtılmaktadır. Hidrolojik modülde yağış verisi kullanacağı zaman havza yağışının
elde edilmesi için ağırlıklı yağış hesaplanmaktadır.
c) Taşkın Tahmin Düzenleyici
MIKE 11 Taşkın Tahmin Düzenleyicisi, havza yağış ve akışının sonuçları ve model sınırları
içindeki giriş/çıkış akımı gibi nehir sistemindeki debi ve su seviye değişikliklerini önceden
bildirmek amacıyla gerekli hesaplamaları yapmak için dizayn edilmiştir. Bu modül şunları içerir;
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•
•
•

Temel taşkın tahmin parametrelerinin tanımlanması (simülasyon periyodu, modu, tahmin
zamanı vs.)
Tahmin periyodu içindeki sınır koşulların tanımlanması
Ölçülen ve simüle edilen su seviyeleri ve debiler, geri planda mukayese ve analiz edilir
ayrıca simülasyonlar, gözlemler ile model simülasyonları arasındaki uyumsuzluğu
azaltmak için doğrulanır.

2.3.2. MIKE View

MIKE View programı, MIKE 11 için sonuç inceleyicisi olarak kabul edilir. MIKE View
çeşitli fonksiyonların ve özelliklerin değerlendirilmesi ve MIKE 11 tarafından üretilen
simülasyon sonuçlarının analiz edilmesi için bir ortam oluşturur. MIKE View programı ile şunlar
gerçekleştirilebilir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nehir ağının renkli plan gösterimi,
Boylamsal profiller,
Zaman serilerinin gösterimi,
Kesitteki su seviyesinin animasyonu,
Çeşitli sonuç dosyalarından alınan sonuçların karşılaştırılması,
Q-H ilişkisinin gösterimi,
Kullanıcının belirttiği sonuçların (plan gösterimi, boylamsal profil ve zaman serileri)
animasyonu (Şekil-9),
Taranmış altlık haritaların yüklenebilmesi,
Tüm sunumların saklanabilmesi.

Şekil-9. MIKE View’de Grafiklerin Senkronizasyonu
2.3.3. MIKE 11 GIS (ArcView GIS)

MIKE 11 GIS, alt yapı, tarım, balıkçılık ve çevre çalışmalarında nehir ve taşkın sahası
yönetiminde kullanılabilecek bir karar destek sistemidir. Bu programı kullanarak elde edilen
çıktılar ve analizler taşkın risk değerlendirmesi, taşkın kontrolü, taşkın tahmini, taşkın sahası
korunması ve restorasyonu, drenaj projeleri, proje dizayn özelliklerinin tayininde
kullanılabilmektedir.
MIKE 11 GIS, MIKE 11 ve Arc View arasında tek yönlü veri değişimine dayanır:
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•
•

MIKE 11 GIS; nehir şebekesi, kesit profilleri ve DEM (Digital Elevation Model-Sayısal
Yükselti Modeli) modülü kullanılarak elde edilen alan-yükselti eğrilerini MIKE 11’e
gönderir.
MIKE 11 GIS; MIKE 11 sonuç dosyalarından simüle edilmiş su seviyesi ve debi
değerlerini alır. MIKE 11 GIS, MIKE 11’den gelen veriyi kullanarak taşkın derinliği ve
süresini gösteren haritaları üretmek için grid tabanlı su yüzeyi oluşturarak geliştirilmiş
DEM ile karşılaştırır.

MIKE 11 GIS’ın gerek duyduğu en temel bilgiler; MIKE 11’deki nehir şebekesi, taşkın
simülasyonları ve DEM’dir. Diğer girdiler haritalar, alt yapı, arazi kullanımı ve uydu
görüntüleridir. MIKE 11 GIS’ın ana çıktıları derinlik olarak verilen taşkın haritaları, süre ve
karşılaştırma haritalarıdır (Şekil 10).

Şekil 10. MIKE 11 GIS Girdi ve Çıktıları
4. DEĞERLENDİRME

Dünyada çeşitli ülkelerde ve havzalarda MIKE 11 ile bir çok uygulama gerçekleştirilmiştir.
TEFER kapsamında kurulmuş olan modelleme sisteminde ise ilk kez gerçek zamanlı olarak
hidrolojik ve hidrolik modeller radar verilerinin de kullanıldığı yağış tahmini modeli ile
birleştirilmekte ve coğrafi bilgi sistemleri ile entegre edilerek kullanılmaktadır. Son derece
kompleks bir sistemin kurulmuş olduğu merkezimizde yapılan çalışmalarda henüz istenilen
performansa ulaşılamamıştır. Bu aşamada yapılacak daha bir çok çalışma bulunmaktadır. Bunları
şu şekilde özetleyebiliriz.
•

Öncelikli olarak veri toplanması ile ilgili çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Modelleme
çalışmalarında en önemli bileşen kullanılan verilerdir, eğer veriler eksikse ve/veya hatalı
ise kompleks yağış durumları ve heterojen havzalardaki durumlar incelenememektedir.
Zaman zaman bazı istasyonlarda görülen işletme koşullarındaki aksaklıklar ve mevsimsel
şartlara bağlı olarak yaşanan enerji sorunları nedeniyle sağlıklı ve kesiksiz veri iletimi
henüz tam anlamıyla sağlanamamaktadır.
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•
•

•

•
•

•
•

Radar verileri çok sayıda hata içerebilir. Bu veriler genellikle yağış ölçerlere göre daha az
hassastır. Bu nedenle radar verilerinde kalibrasyon işleminin yapılması gerekmektedir.
Ülkemize ait hava tahmini yapabilecek bir model olmaması ve ECMWF modelinin de
çözünürlüğünün yetersiz olması nedeniyle NWP verilerinde tutarlılık oranı istenilen
seviyede değildir. Bu nedenle NWP verilerin düzeltilmesi için ve ayrıca orografik
yağışların tahminler üzerindeki etkileri için parametre belirlenmesi gereklidir.
Modelin kurulması sırasında verisi kullanılan istasyonların şu anda modele gerçek
zamanlı veri sağlayan AWOS istasyonlarından farklı konumlarda olması nedeniyle, bu
istasyonların NWP ile bütünleşmelerinin sağlanması ve model içinde de değişen bu
koşulların gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Modelin kurulum aşamasında yapılan istasyon, kesit, anahtar, su yapıları ve su kullanımı
ile ilgili tanımlamaların modelin işletme aşaması için güncellenmesi gereklidir.
Hidrolojik ve hidrolik süreçlerin modellenmesi konusunda modellerin kalibrasyon ve
verifikasyonları en önemli hususları oluşturmaktadır. Modelin yukarıda belirtilen
değişiklikler göz önüne alınıp yeniden kurularak, model parametrelerine ilişkin olarak
kalibrasyon ve verifikasyon işlemlerinin yapılması gereklidir.
Taşkın sahalarının haritalandırılması işlemlerindeki eksikliklerin giderilerek haritaların
güncellenmeleri gerekmektedir.
Sistemin oldukça kompleks ve geliştirilmesi gereken bir yapıda olması nedeniyle
personel ve eğitim olarak desteklenmesi gerekmektedir.
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•
•
•
•
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•
•
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